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Přijetí objednávky / návrhu smlouvy
Dodavatel (též prodávající) musí písemně potvrdit objednateli (též kupujícímu) přijetí těchto obchodních podmínek
společně s přijetím objednávky / návrhu smlouvy. Za písemnou formu se považuje i forma elektronická. Objednávka /
smlouva je uzavřena až doručením tohoto potvrzení objednateli.
Je-li specifikace zboží v objednávce nejednoznačná, nebo je rozdíl mezi specifikací objednaného zboží a
dodávaného zboží, je dodavatel povinen na tuto skutečnost písemně objednatele (kupujícího) upozornit.
Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy a z těchto obchodních podmínek se řídí právem
České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“).
Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 OZ, které stanoví, že tato smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k
úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je protikorupční doložka, jejíž plnění se zavazují smluvní strany
závazně dodržovat.
Protikorupční doložka
Obě strany prohlašují, že v souvislosti s plněním této smlouvy vynaloží náležitou péči a budou dodržovat všechny
právní předpisy, které jsou pro strany závazné, v oblasti předcházení korupci, vydané oprávněnými orgány v České
republice a na území Evropské unie, jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných nebo provázaných
hospodářských subjektů stran.
Každá strana navíc prohlašuje, že v souvislosti s plněním této smlouvy bude dodržovat všechny interní požadavky,
které jsou pro strany závazné, ohledně standardů etického jednání, předcházení korupci, odpovídající zákonům o
vyúčtování transakcí, nákladů a výdajů, střetu zájmů, dávání a přijímání darů a anonymním oznamování a
vysvětlování pochybení, jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných nebo provázaných hospodářských
subjektů stran.
Strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy žádná strana ani žádný z jejích majitelů,
podílníků, akcionářů, členů představenstva, ředitelů, zaměstnanců, subdodavatelů ani žádná jiná osoba, která jedná
jejich jménem, neprováděla, nenavrhovala, neslibovala, že udělá, ani neopravňovala a ani neudělá, nenavrhne,
neslíbí, že udělá, ani neoprávní k provedení platby nebo jiné činnosti, která by mohla vést k finančnímu nebo jinému
obohacení, ani jinému zisku přímo nebo nepřímo pro nikoho z níže uvedených:
a) člena statutárního orgánu, ředitele, zaměstnance ani zástupce dané strany nebo jakéhokoli dceřiného nebo
provázaného hospodářského subjektu stran,
b) státního úředníka chápaného jako fyzická osoba, která plní veřejnou funkci ve smyslu, který tento pojem má
v právním systému země, kde dochází k plnění této smlouvy, nebo kde se nacházejí oficiální sídla stran nebo
jakéhokoli dceřiného nebo provázaného hospodářského subjektu stran;
c) politickou stranu, člena politické strany ani uchazeči o pozici ve státním úřadě;
d) zástupce ani zprostředkovatele za zaplacení kterékoli z výše uvedených osob; ani také
e) žádnou jinou osobu nebo subjekt - za účelem získání jejich rozhodnutí, vlivu nebo činnosti, která může vést k
jakémukoli nezákonnému upřednostnění nebo jakémukoli jinému nežádoucímu účelu, pokud tato činnost
porušuje nebo by porušovala právní předpisy v oblasti předcházení korupci, které vydaly oprávněné orgány
v České republice a na území Evropské unie, jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných nebo
provázaných hospodářských subjektů stran.
Strany jsou povinny okamžitě se vzájemně informovat o každém případě porušení ustanovení tohoto článku. Na
písemnou žádost jedné strany, druhá strana dodá informace a poskytne odpověď na odůvodněný dotaz druhé
strany, který se bude týkat plnění této smlouvy podle ustanovení tohoto článku.
Za účelem řádného plnění výše uvedených povinností obě strany prohlašují, že během plnění této smlouvy zajistí
každé osobě, která jedná v dobré víře, možnost anonymního oznámení pochybení prostřednictvím elektronické pošty
Anonymního systému hlášení neetického jednání: securityreport@unipetrol.cz.
V případech podezření z korupčního jednání, k němuž došlo v souvislosti nebo za účelem plnění této smlouvy
jakýmikoli zástupci obou stran, si SPOLANA s.r.o. vyhrazuje právo provést protikorupční audit druhé smluvní strany,
aby prověřil (a), jestli druhá smluvní strana dodržuje ustanovení tohoto článku, především za účelem vysvětlení
všech záležitostí týkajících se korupčního jednání.
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Technická dokumentace
Dodavatel dodá jako nedílnou součást služby / zboží též související technickou dokumentaci v českém nebo
anglickém jazyce (atesty, výkresy, pasporty, bezpečnostní listy, návod na použití apod.) požadovanou a
specifikovanou v objednávce / smlouvě, a to současně s dodávkou služby / zboží na adresu určenou k jeho dodání.
Povinnost dodat ke službě / zboží dokumentaci vzniká dodavateli i v případech, kdy tato dokumentace není
požadována ve smluvních dokumentech souvisejících s plněním, ke kterému se váží tyto obchodní podmínky, avšak
potřeba dispozice s takovou dokumentací vyplývá z charakteru dodané služby / zboží a k jeho užívání a nakládání s
ním je nezbytná. Dokumentace (výkresy, apod.), kterou předkládá dodavatel objednateli ke schválení, musí
obsahovat zvýraznění všech změn oproti zadávací dokumentaci v textech i výkresové dokumentaci.
Pokud nebude dohodnuto jinak, je podmínkou pro převzetí zboží objednatelem předání požadovaných dokumentů
kontroly jakosti dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (pro výrobky pocházející z České
republiky) a dále dle rozhodnutí EP a R č. 768/2008/ES (pro výrobky pocházející ze zemí Evropské Unie) tzv. "ES
Prohlášení o shodě“ / "ES Declaration of Conformity". Požadované prohlášení o shodě musí být čitelné a
srozumitelné, v českém nebo anglickém jazyce. Za správnost a kompletnost předávaných dokumentů či jiné
požadované dokumentace odpovídá dodavatel.
V případě, že zboží dodává přímo výrobce, požadujeme “Prohlášení o shodě s objednávkou dle ČSN EN 10 204
2.1.”. V případě, že zboží nedodává přímo výrobce, postačí prohlášení, že dodané zboží je v souladu s
objednávkou.
Pro dodávky armatur, hutního materiálu požadujeme vždy kopie originálu atestu inspekčního a hutního dle ČSN EN
10204 3.1. Nebo pokud je výrobek vyráběn pouze pro SPOLANA s.r.o., tak vždy ORIGINÁLNÍ atesty inspekční a
hutní dle ČSN EN 10204 3.1. Jiná dokumentace, pokud není dojednáno předem, není přípustná a takové dávka
bude vrácena zpět dodavateli. U mnohočetné dodávky může být při zjištění takového nedostatku vrácena celá
dodávka.
Bez předání takové technické dokumentace nevzniká dodavateli nárok na úhradu kupní ceny, protože v takovém
případě nejde o řádné plnění.
Balení a označení zboží
Dodavatel poskytne dodávanému zboží řádnou ochranu a balení tak, aby zajistil jeho obvyklý stav v okamžiku
uskutečnění dodávky na místo určení, přičemž tato ochrana a obal musí odpovídat obecně závazné právní úpravě,
zejména zákonu č. 477/2001 Sb., o obalech (dále jen „zákon o obalech“).
Veškeré zboží musí být označeno číslem materiálu. Balení musí být označeno dodací adresou a číslem objednávky
objednatele.
Značení musí být v souladu se všemi místními i mezinárodními předpisy, včetně označování nebezpečných či
rizikových materiálů, věcí a látek.
Dodavatel přiloží vně balení dodací list a kopii objednávky pro možnost uskutečnění rychlé kontroly úplnosti.
Nebudou-li tyto dokumenty dostupné bez porušení obalu, nebude dodávka přijata.
Pro ARMATURY požadujeme u balení ochranu dosedacích ploch z obou stran (víčka, tvrdý papír apod.).
Dodávky hřídelí nebo pístnic je nutné realizovat s přepravním obalem, kde je materiál pevně zafixován na nejméně
třech bodech, aby se zabránilo možnému průhybu. Tento obal bude součástí dodávky.
Dodací list musí obsahovat:
a) označení dodavatele a objednatele, včetně sídla nebo místa podnikání, IČ a DIČ
b) číslo smlouvy / objednávky
c) číslo dodacího listu
d) datum vydání DL
e) SAP čísla materiálů z objednávky objednatele
f)
Jméno, příjmení a telefon kontaktní osoby dodavatele
g) celková brutto hmotnost, netto hmotnost
h) Incoterms 2010
i)
další náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy
Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, jsou náklady za balení a výdaje s tím související považovány za součást
Stránka 2 z 7

Obchodní podmínky - dodávka zboží
Objednatel/kupující:

SPOLANA s.r.o.

Účinnost: od 1. 10. 2020

kupní ceny a dodavatel není oprávněn požadovat po objednateli jejich úhradu.
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Dodávka zboží
Zboží bude dodáno objednateli na dodací adresu specifikovanou v objednávce (smlouvě) a nejpozději v termínu
uvedeném v objednávce (smlouvě).
Zboží bude baleno vždy po skupinách o jednom typu/druhu (každá položka SAP zvlášť), bude viditelně označeno
materiálovým číslem SAP, které je uvedeno v Objednávce.
Pokud je v dodávce položka dodávaná dle výkresové dokumentace, dodavatel je povinen přiložit kopii výkresové
dokumentace k dodávce.
Pokud jsou součástí dodávky ND i atesty, musí být každý atest označen skladovým číslem objednatele, pro
jednoznačné přiřazení atestů k položkám.
Objednávka musí být dodána najednou a kompletní. Pokud tato podmínka nebude moci být splněna, může být dílčí
dodávka realizována pouze se souhlasem objednatele.
Pokud nebude zboží označeno dle požadavků objednatele, bude vráceno dodavateli jako zboží dodané v rozporu se
smlouvou. Dodavatel odpovídá za správnost uvedené adresy v souladu s objednávkou a tím i místa doručení na
sklad dle příslušné lokality.
Na jinou adresu než je uvedeno v objednávce nelze zboží přijmout. V takovém případě bude dodavatel vyzván, aby
zboží bez prodlení převezl na své náklady na smluvně určené místo dodání, které je uvedeno v objednávce.
V případě jakékoliv nejasnosti je dodavatel povinen vyžádat si od objednatele potřebná vysvětlení, případně jej
písemně upozornit i na související rozpory či nevhodné pokyny, a dodávku realizovat až po vyjasnění sporných nebo
nejasných otázek a po vzájemném písemném odsouhlasení. V opačném případě má objednatel právo zboží
odmítnout a vrátit na náklady dodavatele zpět, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
Pokud dodavatel neuskuteční dodávku v objednávce / smlouvě uvedené lhůtě (řádně a včas, tzn. v požadovaném
množství, kvalitě i době) může objednatel odstoupit od objednávky / smlouvy nebo požadovat splnění v náhradní
přiměřené době. Souhlas s plněním v náhradní lhůtě poskytnuté dodavateli objednatelem nezbavuje objednatele
možnosti uplatnění nároku na náhradu případné škody, která mu prokazatelně v souvislosti s nesplněním smluvní
povinnosti dodat řádně a včas vznikla.
V případě prodlení s dodávkou objednaného zboží je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,25 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, a to až do maximální výše 10 % této ceny. Úhrada smluvní pokuty
nezbavuje objednatele možnosti domáhat se náhrady případné újmy.
V případě dodávky zboží vyžadující při vykládce manipulaci jeřábem apod. (rozměr převyšující 2mx2mx2m nebo
hmotnost převyšující 3t), je povinností dodavatele avizovat takovou dodávku 7 dní předem.
Platební podmínky
Pokud není v objednávce / smlouvě uvedeno jinak, úhrada plateb za službu / zboží je splatná do 90 dnů od data
doručení faktury vystavené dodavatelem. Platby budou uskutečněny na účet uvedený na faktuře. Každá faktura musí
obsahovat zejména následující náležitosti:
a) označení dodavatele a objednatele, včetně sídla, IČO a DIČ
b) číslo smlouvy / objednávky objednatele,
c) číslo faktury
d) datum vydání, datum splatnosti, datum zdanitelného plnění
e) označení bank. instituce, číslo účtu vč. kódu IBAN, na který má být platba provedena
f)
jednotková cena za položku
g) fakturovaná částka bez DPH
h) sazba DPH, částka DPH v CZK
i)
celková fakturovaná suma
j)
jméno kontaktní osoby dodavatele
k) účetní, přepravní a celní poplatky a jiné místní daně a poplatky odečítané z ceny
l)
osoby zapsané v obch. rejstříku, nebo jiné evidenci, údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky
m) další náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy
Cena uvedená v objednávce je bez daně z přidané hodnoty (DPH), o kterou bude zvýšena v souladu se zákonem
platným v den zdanitelného plnění.
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Prodávající vystaví fakturu, která bude plnit funkci účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, případně dle jiných právních předpisů.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že lhůta splatnosti pro oprávněně a řádně vystavené faktury zhotovitele je 90
kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Prodávající jako věřitel tímto výslovně
prohlašuje, že nepovažuje dobu splatnosti určenou v předchozí větě vůči sobě za hrubě nespravedlivou ve smyslu §
1963 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tedy prodávající jako věřitel považuje
toto ujednání za plně platné a závazné pro smluvní strany. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky z účtu
kupujícího. Nebude-li faktura obsahovat všechny potřebné náležitosti, nebo pokud termín zdanitelného plnění
uvedený na faktuře bude dřívější, než dodání zboží, je kupující oprávněn fakturu vrátit. Za oprávněně vrácenou
fakturu vystaví prodávající do 15 dnů fakturu novou a s novou lhůtou splatnosti tak, aby splatnost nové faktury byla
90 kalendářních dnů ode dne doručení.
Faktura musí být doručena kupujícímu do 3 kalendářních dnů od data jejího vystavení.
Zaplacení kupní ceny se rozumí odepsání kupní ceny z účtu kupujícího.
Kupující bude hradit veškeré finanční částky pouze na účet prodávajícího (poskytovatele služeb) zveřejněný
správcem daně dálkově přístupným způsobem a vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Prodávající
(poskytovatel služeb) je povinen sdělit kupujícímu číslo účtu, které splňuje výše uvedená kritéria. Do doby oznámení
čísla účtu, které je zveřejněno správcem daně dálkově přístupným způsobem, není kupující v prodlení s úhradou
faktury.
V případě, že se prodávající (poskytovatel služeb) stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, považuje se tato skutečnost za důvod k odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.
Faktury za již poskytnuté služby/dodané zboží budou hrazeny tak, že část faktur prodávajícího odpovídající výši DPH
bude uhrazena přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
základ daně bude uhrazen na účet prodávajícího.
V případě prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je objednatel povinen dodavateli zaplatit úrok z prodlení ve
výši 0,25 % z nezaplacené částky řádně fakturované ceny za každý den prodlení, a to až do maximální výše 10 %
této ceny.
Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje nebo bude-li celková suma nesprávná, je objednatel
oprávněn vrátit takovou fakturu zpět k doplnění dodavateli jako daňový doklad, který nesplňuje předepsané
náležitosti. V takovém případě nevzniká dodavateli nárok na zaplacení fakturované částky ani sjednaného úroku z
prodlení či jiné sankce, bude-li tato sjednána smluvně do té doby, než objednateli doručí fakturu opravenou.
Platby budou prováděny bezhotovostním stykem a splněny odepsáním z účtu objednatele. Jelikož úhrada faktur
probíhá jednou týdně, vždy ve čtvrtek (Platební den), nastává splatnost jednotlivých faktur první čtvrtek následující
po uplynutí doby splatnosti ode dne doručení faktury objednateli. Dodavatel bere výslovně na vědomí, že mu v tomto
případě nevzniká nárok na úhradu úroků z prodlení.
Faktura obsahující všechny požadované údaje musí být zaslána na následující adresu:
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Záluží 1
436 70 Litvínov
nebo elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví příslušné objednávky.

7.
7.1
7.2
7.3

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody
Nebezpečí škody přechází na objednatele v okamžiku, kdy fakticky převezme službu / zboží od dodavatele.
K přechodu vlastnictví dodaného zboží dochází okamžikem jeho faktického převzetí objednatelem.
Skutečnost převzetí dodaného zboží musí být prokazatelně stvrzena. Ostatní otázky týkající se přechodu vlastnictví
a nebezpečí škody souvisejících s předmětem plnění uzavřené objednávky / smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou
tyto obchodní podmínky, se řídí ustanoveními OZ.

8.
8.1

Práva z vadného plnění
Dodavatel výslovně zaručuje, že služby / zboží, které je předmětem dodávky, je nové a nepoužité a odpovídá
kvalitativně i kvantitativně požadavkům objednatele uvedeným v objednávce / smlouvě a těmto obchodním
podmínkám. Pokud objednatel uplatní právo z vady, dodavatel musí:
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a) nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení vady na své vlastní náklady vady odstranit; nebo
b) nahradit vadné zboží novým a bezvadným
Účastníci se též mohou písemně dohodnout, že nárok z titulu zjištěných vad na dodané službě / zboží zhojí
dodavatel poskytnutím slevy z ceny vadně dodaného zboží, která bude objednatelem akceptována. V případě
neodstranitelné vady zboží bude objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy písemným sdělením o odstoupení, které
musí obsahovat odůvodnění. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného sdělení dodavateli. V
takovém případě bude dodavatel povinen, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení sdělení o odstoupení,
objednateli vrátit již uhrazenou cenu za dodání služby / zboží a v případě vadného zboží jej od objednatele převzít
zpět.
Objednatel je povinen vady a nároky z vad písemně oznámit dodavateli nejpozději do 60 dnů po jejich zjištění, a to
nejpozději do konce záruky za jakost sjednané na dodané služby / zboží. Dodavatel je povinen dodat objednateli
zboží, které nemá právní vady (zejména není zatíženo právy třetích osob apod.).

9.
9.1

Záruka za jakost
Není-li sjednáno jinak ve smlouvě nebo jinak uvedeno v dodavatelem akceptované objednávce, poskytuje dodavatel
na dodané služby / zboží, které je předmětem plnění ze smlouvy / objednávky, k níž se váží tyto obchodní podmínky,
záruku za jakost v délce 24 měsíců.

10.
10.1

Nebezpečné látky
Dodavatel je povinen dodržovat veškerá omezení, která se týkají nebezpečných látek, jak vyplývají z obecně
závazných právních předpisů, zejména zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, a
předpisů souvisejících (např. omezení týkající se azbestu a jiných nebezpečných látek).

11.
11.1

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí
Dodavatel má povinnost při jakémkoli nakládání s odpady, především při jejich odstraňování a materiálovém,
energetickém či dalším využití, postupovat v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen
„zákon o odpadech“) a jeho prováděcích právních předpisech. Zvýšená pozornost bude věnována nakládání s
odpady nebezpečnými a s vybranými odpady definovanými v zákoně o odpadech (např. Azbest, včetně výrobků
Azbest obsahujících, PCB a zařízení je obsahující, odpadní oleje apod.), které vzniknou v souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy. V případě porušení těchto povinnosti dodavatel nahradí veškeré újmy (včetně újmy
nemajetkové, sankcí, pokut a penalizací), které z takového porušení vzniknou.
Dodavatel je povinen plnit povinnosti stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20.
prosince 1994 o obalech a obalových odpadech v aktuálním znění a předávat informace o využití odpadu z obalů v
rozsahu a ve formě umožňující dokladovat objednateli plnění požadavků na využití odpadu z obalů dle příslušných
obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a zákona o odpadech):
a) hmotnost
b) popis materiálu (může se i jednat o kompozitní materiály, tj. materiál složený z různých materiálů)
c) způsob nakládání (využití či odstranění)
d) využitelnost (např. recyklace, energetické anebo organické využití)
e) použitelnost (případně i opakovaná – vratné obaly)
f)
množství zpětně odebraných použitých obalů a způsob jejich naložení (využití nebo odstranění)

11.2

12.
12.1
12.2
12.3

13.

Řešení sporů
Vznikne-li mezi kupujícím a prodávajícím ve vztahu k této objednávce, její aplikaci nebo výkladu jakýkoliv spor,
vyvinou obě smluvní strany maximální úsilí, aby takový spor byl vyřešen smírně.
Nepodaří-li se spor vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti s touto objednávkou vyřešit smírně, bude spor
rozhodován s konečnou platností obecným soudem.
Právní vztah, resp. práva a povinnosti smluvních stran z objednávky, jejich zajištění, změny a zánik se řídí výhradně
právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění
pozdějších předpisů.
Vyšší moc
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Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinnosti ze smlouvy, pokud toto nesplnění či prodlení
bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou, která nastala nezávisle na vůli
povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti (dále jen ”Vyšší moc”). Překážka vzniklá z osobních poměrů
povinné strany nebo vniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka kterou
byla povinná strana povinna překonat, ho však z odpovědnosti za splnění závazku nezprostí.
Za Vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují
zejména:
13.2.1
přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, záplavy, vichřice nebo jiné
atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo
13.2.2
války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo
13.2.3
rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy
státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo
13.2.4
výbuchy nebo jiné poškození nebo významné poruchy příslušného výrobního nebo distribučního
zařízení.
Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí
povinnost ze smlouvy, a to v důsledku nastalé události Vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém
porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích
následků a k jejich odstranění.
Ostatní
Dodavatel nesmí postoupit či jakkoliv zcizit či zatížit žádnou pohledávku za objednatelem nebo její část vyplývající
z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Pro případ porušení tohoto závazku je
dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální hodnoty příslušné pohledávky.
Dodavatel nesmí započíst jakoukoli svou pohledávku plynoucí z této smlouvy oproti jakékoli pohledávce objednatele
bez jeho předchozího písemného souhlasu.
Důvěrnost informací: Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech neveřejného
charakteru, o kterých se v rámci plnění předmětu objednávky / smlouvy a z těchto obchodních podmínek o druhé
smluvní straně dozvěděly. Dodavatel se v této souvislosti zavazuje zajistit plnění této povinnosti i stran všech
zúčastněných pracovníků subdodavatele. Smluvní strany se zavazují nesdělovat bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany třetí straně informace, na jejichž utajení má dotčená smluvní strana zájem a které
jakkoli souvisí s plněním předmětu objednávky / smlouvy a těchto obchodních podmínek. Výsledky projektových
prací a další dokumentace vytvořená dodavatelem v rámci plnění předmětu objednávky / smlouvy a těchto
obchodních podmínek je majetkem objednatele (respektive objednatel k těmto položkám nabývá neomezené právo
je bezplatně užívat, tam kde je to relevantní), který s ní může disponovat dle svého uvážení. Dodavatel může
disponovat výsledky projektových prací rovněž pouze pro své vlastní účely a třetím stranám je poskytovat pouze se
souhlasem objednatele.
Podnikatelská etika - Dodavatel se zavazuje, že nebude přímo ani nepřímo vyplácet mzdy, provize ani poskytovat
jiné odměny, náhrady či slevy zaměstnancům, ředitelům nebo členům orgánů objednatele, pokud takové plnění
nebude předmětem smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a objednatelem nebo pokud takové plnění
nevyplyne z jiného legitimního vztahu, který není v rozporu s ustanoveními tohoto článku. Dodavatel se zavazuje, že
nebude poskytovat jakékoli výhody zaměstnancům ani členům orgánů objednatele, ani osobám jim blízkým ani
osobám naznačeným těmito zaměstnanci či členy orgánů, přičemž za takové výhody bude zejména považováno:
a) poskytování darů nebo pohoštění v hodnotě převyšující 1000,-Kč /rok,
b) poskytování darů ve formě hotovosti nebo ekvivalentu hotovosti (např. akcie nebo jiné formy zpeněžitelných
cenných papírů) v jakékoli částce,
c) poskytování jakýchkoliv služeb za neobvykle výhodných podmínek, včetně poskytování půjček či úvěrů za
jiné než konvenční a tržní ceny,
d) prodej zboží za menší než plnou tržní hodnotu.
Dodavatel se zavazuje, že nebude uzavírat obchodní vztahy se zaměstnanci ani členy orgánů objednatele, s
výjimkou situací, kdy tito vystupují jako oprávnění zástupci objednatele.
Dodavatel se zavazuje, že nebude vyžadovat výhody uvedené v bodě 19.3 od objednatele pro sebe, své
zaměstnance, ředitele nebo členy svých orgánů nebo pro jiné osoby, které objednateli naznačí.
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Závazky dodavatele vůči objednateli vyjádřené v tomto článku jsou stejně závazná pro Subdodavatele a další osoby
přispívající k předmětu Smlouvy.
Dodavatel bude informovat objednatele o jakémkoli porušení podnikatelské etiky zaměstnanci či členy orgánů
objednatele i dodavatele neprodleně poté, co se o něm dozví.
V případě, že smluvní dokumenty/objednávka obsahují odlišné ustanovení, má přednost ujednání obsažené ve
smlouvě/objednávce před ujednáním obsaženým v těchto obchodních podmínkách.
Dodavatel / prodávající je seznámen a srozuměn s tím, že obchodní podmínky relevantní pro uzavíraný smluvní
vztah
jsou
k
dispozici
na
http://www.unipetrolrpa.cz/CS/o-nas/Stranky/Nakup-a-dodavatele.aspx
(http://www.unipetrolrpa.cz, sekce „O NÁS“, oddíl „Nákup a dodavatelé“), kde si je může vyhledat. V případě, že není
vybaven tak, aby využil této možnosti, je povinen písemně informovat objednatele /kupujícího o této skutečnosti a
vyžádat si obchodní podmínky v listinné podobě.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 a § 1751 OZ, které stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy
nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 OZ s tím, že žádná ze smluvních stran se
nepovažuje za smluvní stranu slabší, smluvní podmínky obsažené v objednávce nebo v těchto obchodních
podmínkách jsou smluvním stranám srozumitelné a určité a ustanovení těchto obchodních podmínek nejsou
v rozporu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku.
Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 OZ.
Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání s
druhou smluvní stranou a že měly možnost seznámit se s textem a obsahem smlouvy a těchto obchodních
podmínek, obsahu rozumí, chtějí jím být vázány a smluvní ujednání společně dostatečně projednaly. Smluvní strany
dále prohlašují, že realizací smlouvy nedochází k neúměrnému zkrácení jedné ze smluvních stran dle § 1793 OZ.
Prodávající není oprávněn bez písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí
osobu. Kupující je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.
Prodávající nesmí postoupit či jakkoliv zcizit či zatížit žádnou pohledávku za kupujícím nebo její část vyplývající z
objednávky třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Pro případ porušení tohoto závazku je
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální hodnoty příslušné pohledávky.
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