Všeobecné podmínky pro nákup
Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále též jen
„Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi společností
MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem
Bechyně, Na Libuši 891, okres Tábor, PSČ 391 65,
identifikační číslo 424 06 960, zapsanou v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 493 (dále též jen „ME CZ“) a jejími dodavateli při
poskytování plnění společnosti ME CZ.

Smlouva uzavřena dnem, kdy bude Dodavateli písemně
oznámena akceptace jeho nového návrhu.
IV. Předmět Smlouvy
1.

I. Definice pojmů
2.
1.

2.

3.

4.

„Dodavatel“ znamená prodávající, poskytovatel služeb
anebo zhotovitel, bez ohledu na to, zda je takto ve
Smlouvě nebo v Objednávce označen.
„Zboží“ znamená pro účely těchto Podmínek předmět
koupě anebo předmět díla či služeb blíže specifikovaný
ve Smlouvě nebo Objednávce.
„Objednávka“ znamená pro účely těchto Podmínek
návrh na uzavření Smlouvy doručený společností ME
CZ příslušnému Dodavateli.
„Smlouva“ znamená pro účely těchto Podmínek (v
závislosti na předmětu smlouvy) kupní smlouvu anebo
smlouvu o dílo anebo smlouvu nepojmenovanou,
uzavřenou mezi ME CZ a Dodavatelem.

3.

4.

II. Platnost těchto Podmínek
1.

2.

3.

Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
Uzavřením Smlouvy Dodavatel výslovně souhlasí se
všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto
Podmínkách a z těchto Podmínek vyplývajících.
Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními
těchto Podmínek v případě, že jsou ve vzájemném
rozporu.
Obchodní podmínky Dodavatele jsou neúčinné v tom
rozsahu, v jakém jsou v rozporu s těmito Podmínkami
nebo se Smlouvou anebo v případě, že nebyly jako
součást Smlouvy ME CZ výslovně písemně
akceptovány.

III. Uzavření Smlouvy
1.

2.

3.

4.

Smlouva je mezi Dodavatelem a společností ME CZ
uzavřena pouze v případě, že Dodavatel doručí
společnosti ME CZ na adresu uvedenou v Objednávce
akceptaci Objednávky do 3 pracovních dnů ode dne,
kdy Objednávku obdržel. Pokud Dodavatel doručí
společnosti ME CZ akceptaci Objednávky až po uplynutí
výše uvedené lhůty, dojde k uzavření Smlouvy pouze v
případě, že ME CZ do 5 pracovních dnů od přijetí
opožděné akceptace Dodavatele tuto opožděnou
akceptaci písemně odsouhlasí.
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v
Objednávce uvedeno jinak, dojde k uzavření Smlouvy i
v případě, že Dodavatel akceptuje Objednávku ve výše
uvedené lhůtě e-mailem na e-mailovou adresu
objednavky@micro-epsilon.cz, případně faxem na
faxové číslo +420 381211060.
Při dodržení podmínek dle odst. 1 tohoto článku je
Smlouva uzavřena okamžikem, kdy ME CZ obdržel
akceptaci Objednávky, případně kdy písemně
odsouhlasil opožděnou akceptaci. Obsah Smlouvy tvoří
Objednávka a tyto Podmínky. Nedojde-li k uzavření
Smlouvy, není ME CZ Objednávkou vázán.
Akceptace Dodavatele, která obsahuje jakékoliv
výhrady, změny, připomínky k Objednávce či
Podmínkám nebo která obsahuje jakékoli jiné odchylky
od jejich znění, nemá účinky akceptace ve smyslu odst.
1 tohoto článku, ale jedná se o nový návrh na uzavření
Smlouvy. Tento nový návrh je ME CZ oprávněn přijmout
či odmítnout; v případě, že ME CZ nový návrh přijme, je

5.

Předmětem Smlouvy je zejména závazek Dodavatele
dodat společnosti ME CZ Zboží a převést na něho
vlastnické právo ke Zboží a závazek společnosti ME CZ
řádně a včas Dodavatelem dodané Zboží převzít a
zaplatit za něj Dodavateli sjednanou cenu.
Řádné dodání nastane splněním všech podmínek
stanovených těmito Podmínkami, Smlouvou, obecně
závaznými právními předpisy a příslušnými normami.
Dodavatel je povinen dodat Zboží v množství dle
Smlouvy. Pokud Dodavatel dodá Zboží ve větším
množství, je ME CZ oprávněn takové větší množství
Zboží odmítnout bez zbytečného odkladu poté, co se o
dodání většího množství Zboží dozví (obvykle
z dodacího listu). ME CZ není povinen přijmout
částečné plnění.
Zboží musí být dodáno v kvalitě a provedení dle
Smlouvy. Pokud Smlouva kvalitu nebo provedení Zboží
nestanoví, je Dodavatel povinen dodat Zboží tak, aby
plně vyhovovalo účelu, k němuž je dodáváno, a není-li
takový účel sjednán, pak k účelu, ke kterému takové
Zboží zpravidla slouží. Zboží musí být v souladu se
všemi technickými požadavky a technickými a
bezpečnostními normami ať už jsou závazné nebo
doporučující. Zboží jakož i součásti použité k jeho
výrobě musí být nové, nepoužité, nepoškozené a
zhotovené z materiálu odpovídajícího obecně závazným
právním předpisům, technickým požadavkům a
normám. Pokud je Zboží dodáváno na základě vzorků,
návrhů či výkresů, musí zcela odpovídat těmto vzorkům,
návrhům či výkresům.
Zboží nesmí být zatíženo právními ani faktickými
vadami.

V. Obecná práva a povinnosti
1.

2.

3.

4.

Dodavatel je povinen dodat ME CZ Zboží řádně a včas.
Při plnění Smlouvy se Dodavatel zavazuje postupovat s
náležitou odbornou péčí a podle pokynů společnosti ME
CZ. Bude-li Zboží dodáváno v prostorách užívaných
společností ME CZ, je Dodavatel povinen dodržovat
vnitřní předpisy společnosti ME CZ, se kterými bude
seznámen, zejména předpisy v oblasti bezpečnosti
práce.
Dodavatel je povinen bezodkladně informovat
společnost ME CZ o všech okolnostech, které zjistil při
plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ní, a které mohou
mít vliv na plnění Smlouvy. Dodavatel je též povinen
upozornit společnost ME CZ na to, že pokyny ME CZ
jsou nevhodné nebo vykazují jiné právní či faktické
nedostatky.
ME CZ i Dodavatel jsou povinni neprodleně písemně
oznámit druhé straně, jestliže dojde ke změně jejich
kontaktních údajů uvedených v Objednávce či ve
Smlouvě, zejména ke změnám firmy nebo sídla, IČ, DIČ
nebo zápisu u rejstříkového soudu či jiného příslušného
orgánu.
ME CZ je oprávněn kdykoliv kontrolovat plnění Smlouvy
ze strany Dodavatele. Dodavatel se zavazuje kontrolu
umožnit a poskytnout k ní veškerou nezbytnou
součinnost. Dodavatel je povinen na žádost ME CZ
poskytnout ME CZ harmonogram plnění Smlouvy, a to
v termínu uvedeném v žádosti ME CZ.

VI. Předání Zboží a přechod vlastnického práva

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, splní Dodavatel svou
povinnost dodat Zboží jeho předáním společnosti ME
CZ na adrese sídla společnosti ME CZ. O předání a
převzetí Zboží bude oběma stranami podepsán
předávací protokol. Pokud je dodací list podepsán
oběma stranami, bude považován za předávací
protokol, nedohodnou-li se strany jinak. ME CZ
podepíše předávací protokol až po řádném dodání
Zboží bez zjevných vad.
Pokud Smlouva termín dodání Zboží nestanoví, je
Dodavatel povinen dodat Zboží ME CZ do 10 dnů od
uzavření Smlouvy. Není-li ve Smlouvě určeno jinak, pak
platí, že je – li Zboží dodáváno v sídle ME CZ, je
Dodavatel povinen Zboží dodat v pracovních dnech
v rámci běžné pracovní doby, tedy od 7:00 do 14:00.
ME CZ je oprávněn nepřijmout Zboží, které nebylo
dodáno řádně, tedy v souladu se Smlouvou, těmito
Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy a
příslušnými normami. V takovém případě je ME CZ
povinen předat či zaslat Dodavateli oznámení s důvody
nepřijetí Zboží, popisem vytýkaných nedostatků a lhůtou
pro jejich odstranění. V případě, že vytčené nedostatky
nebudou Dodavatelem odstraněny ve stanovené lhůtě,
bude Zboží považováno za nedodané.
Dodavatel je povinen dodat Zboží v
plně
zkompletovaném stavu. Dodavatel nese náklady na
dopravu Zboží. Riziko náhodné zkázy nebo
znehodnocení Zboží nese Dodavatel až do podpisu
protokolu o předání a převzetí Zboží.
Společně se Zbožím je Dodavatel povinen dodat
veškeré doklady uvedené v těchto Podmínkách a/nebo
ve Smlouvě, jakož i veškeré doklady nezbytné k
převzetí, užívání a k případnému proclení Zboží.
Dodavatel je povinen dále dodat doklady prokazující
původ Zboží, jakož i doklady prokazující splnění
povinností dle zákona o obalech.
Dodavatel je povinen dodat Zboží ve vhodném balení,
které zaručuje, že nebude během dopravy poškozeno.
Dodavatel se považuje za původce odpadu který
vznikne při případné montáži Zboží (včetně obalu Zboží)
a je povinen na své náklady zajistit likvidaci těchto
odpadů (pro vyloučení pochybností, obaly Zboží
dodaného přepravcem bez montáže ze strany
Dodavatele zlikviduje ME CZ). Neodpovídající balení
nezaručující výše uvedené požadavky může být ME CZ
reklamováno. Zboží musí být označeno tak, aby bylo na
první pohled identifikovatelné. Za kvalitu značení nese
odpovědnost Dodavatel a nesplnění výše uvedených
podmínek může být ze strany ME CZ reklamováno.
Dodavatel je povinen předat společnosti ME CZ Zboží
prosté jakýchkoliv závazků, nároků či práv třetích osob.
Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s plněním dle
Smlouvy, zejména se všemi požadavky na plnění, jeho
rozsahem a místem plnění. Dodavatel dále prohlašuje,
že je odborně způsobilý plnění řádně dodat a že k tomu
má nezbytné kapacity. Dodavatel prohlašuje, že se
seznámil se všemi informacemi, dokumenty a pokyny
ohledně Zboží a Smlouvy, které mu byly ME CZ před
uzavřením Smlouvy předány a že je prověřil a shledal je
vhodnými a bez jakýchkoliv pochybení nebo nedostatků.
Dodavatel dále prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy
jsou mu známy všechny informace nezbytné k řádnému
plnění dle Smlouvy, přestože takové informace nutně
nemusely
být
obsaženy
v informacích
a/nebo
dokumentech předaných mu ME CZ ani z nich
nemusely vyplývat. Dodavatel je si vědom toho a
souhlasí s tím, že cena sjednaná dle Smlouvy, jakož i
termín dodání Zboží plně odpovídají a zohledňují
veškeré požadavky stanovené těmito Podmínkami,
Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a
normami. ME CZ nenese odpovědnost za náklady
spojené s nedostatky předaných informací a dokumentů
ani za náklady způsobené tím, že si Dodavatel další
informace či jiné podklady neobstaral.
V případě, že předmětem plnění je výroba a dodávka
výrobků a obalů, ve vztahu k nimž se aplikuje zákon o

technických požadavcích na výrobky je Dodavatel
povinen předat ME CZ kopii prohlášení o shodě, resp.
písemné ujištění o vydání prohlášení o shodě, a to
nejpozději v termínu dodání Zboží.
10. Veškeré celní, skladovací a jiné poplatky, vzniklé v
důsledku pozdního předání řádných dokladů a
podkladů, budou účtovány Dodavateli a Dodavatel je
povinen je uhradit.
11. Pokud Dodavatel nesplní svoji povinnost včas a/nebo
řádně dodat Zboží, vzniká ME CZ vůči Dodavateli nárok
na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Zboží, s
jehož řádným dodáním se Dodavatel dostane do
prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
12. Vlastnické právo ke Zboží přechází na ME CZ
okamžikem úplného zaplacení sjednané ceny nebo
dnem podpisu předávacího protokolu oběma stranami,
podle toho, který okamžik nastane dříve, není – li
Smlouvou stanoveno jinak. Vlastnické právo ke Zboží,
které je ve vlastnictví Dodavatele, však přechází na ME
CZ i dříve, a to v případě zahájení insolvenčního řízení s
Dodavatelem, a to okamžikem zahájení takového
insolvenčního řízení.
VII. Odpovědnost za vady
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Dodavatel poskytuje ME CZ, a zároveň jakýmkoliv jiným
osobám, které nabudou vlastnické nebo jiné právo ke
Zboží, záruku za jakost Zboží. Dodavatel se zavazuje,
že Zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití k
účelu stanovenému ve Smlouvě, bude mít jakost
stanovenou těmito Podmínkami, Smlouvou, obecně
závaznými právními předpisy, jakož i normami, a že si
Zboží tyto vlastnosti beze změny zachová.
Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje
Dodavatel na Zboží záruku v délce 24 měsíců ode dne
řádného dodání Zboží na základě protokolu o předání a
převzetí Zboží.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou ME CZ nemůže
Zboží užívat pro jeho vady, za něž odpovídá Dodavatel.
Bez ohledu na charakter vady a její závažnost je ME CZ
vždy oprávněn volit některý z následujících nároků z
odpovědnosti za vady Zboží nebo i jejich kombinaci:
a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního
a/nebo chybějícího Zboží, nebo požadovat
odstranění právních vad;
b) požadovat opravu Zboží, je-li vada opravitelná;
c) odstoupit od Smlouvy;
d) požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží;
e) sám nebo prostřednictvím třetí osoby odstranit
příslušnou
vadu
a/nebo
zajistit
dodávku
náhradního nebo chybějícího Zboží, s tím že
Dodavatel v takovém případě nahradí veškeré
náklady s tím spojené.
Pokud Dodavatel neodstraní vady Zboží způsobem a ve
lhůtě určené ME CZ, je ME CZ oprávněn od Smlouvy
odstoupit anebo požadovat jakýkoliv jiný nárok z
odpovědnosti za vady dle ustanovení těchto Podmínek
nebo Smlouvy.
Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé běžným
opotřebením, neodborným použitím a zacházením se
Zbožím, nebo užíváním Zboží k jiným účelům, než ke
kterým je určeno.
V případě prodlení Dodavatele se splněním některé z
povinností vyplývajících z odpovědnosti Dodavatele za
vady, je Dodavatel povinen uhradit ME CZ smluvní
pokutu ve výši 0,2% ceny vadného Zboží za každý den
prodlení
se
splněním
povinnosti
vyplývající
z odpovědnosti za vady Zboží.

VIII. Cena a platební podmínky
1.

Za řádné a včasné dodání Zboží se společnost ME CZ
zavazuje zaplatit Dodavateli cenu uvedenou ve
Smlouvě. Je-li Dodavatel plátcem DPH, bude k ceně

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů,
není-li již výše DPH upravena ve Smlouvě. Cena
uvedená v Objednávce je pevná a konečná a jsou v ní
zahrnuty všechny náklady Dodavatele spojené s
plněním závazků dle Smlouvy a těchto Podmínek.
Dodavatel odpovídá za veškeré daně, poplatky, cla a
podobné poplatky, které souvisejí s předmětem plnění,
a které je povinen hradit na základě Smlouvy či obecně
závazných právních předpisů a je povinen odškodnit ME
CZ proti všem odpovědnostem a souvisejícím nákladům
a výdajům, které mohou být s tímto spojeny.
Dodavatel se zavazuje vyvíjet trvalou aktivitu směřující
ke snížení ceny Zboží. V případě, že Zboží bude
výhodněji nabízeno třetí stranou, bude ME CZ písemně
Dodavatele informovat a poskytne mu přiměřenou lhůtu,
která zohledňuje rozsah opatření u Dodavatele
potřebných
k
tomu,
aby
byla
obnovena
konkurenceschopnost zboží dodávaného Dodavatelem.
Dodavatel neprodleně vypracuje plán opatření k
obnovení konkurenceschopnosti a seznámí s ním ME
CZ. K udržení konkurenceschopnosti budou obě
smluvní strany spolupracovat tak, aby bylo dosaženo
dalšího plynulého zlepšení v nákladech, kvalitě,
technice a logistice.
Cenu se společnost ME CZ zavazuje uhradit
bezhotovostním převodem na účet Dodavatele, a to na
základě Dodavatelem vystaveného a společnosti ME CZ
doručeného dokladu k platbě (dále též jen "faktura").
Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném
předání Zboží, přičemž je povinen ji vystavit nejpozději
do 10 dnů po dni plnění, kterým je den podpisu
předávacího protokolu ke Zboží oběma stranami.
Faktura vystavená Dodavatelem musí být věcně
správná.
Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných
právních předpisů (u plátce DPH náležitosti daňového
dokladu a u neplátce DPH přiměřené náležitosti
účetního dokladu) a číslo Objednávky. Není-li stanoveno
v Objednávce či písemné smlouvě jinak, činí splatnost
faktury 30 dnů ode dne jejího doručení společnosti ME
CZ.
Nebude-li faktura
obsahovat
požadované
náležitosti, případně bude-li neúplná či nesprávná, je ji
(nebo její kopii) ME CZ oprávněn vrátit Dodavateli ve
lhůtě splatnosti k opravě či doplnění. Ode dne doručení
nové, případně opravené faktury, běží od počátku nová,
výše uvedená, lhůta splatnosti.
V případě, že Dodavatelem je zahraniční subjekt, je
tento na požádání ME CZ povinen doložit potvrzení o
svém daňovém domicilu.
Dodavatel souhlasí s použitím daňových dokladů v
elektronické podobě.
Dodavatel prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není
"nespolehlivým plátcem" ve smyslu zákona o DPH a
zavazuje se, že v případě, že se v době plnění Smlouvy
nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost
neprodleně písemně ME CZ. Dodavatel prohlašuje, že
jeho účet uvedený ve Smlouvě je účtem, který je
správcem DPH zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Ukáží-li se tato prohlášení nebo
kterékoliv z nich nepravdivými, či přestanou-li v době
účinnosti Smlouvy platit,
nebo nastane- li jiná
skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku ME
CZ za nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je ME CZ
oprávněn (i) bez vědomí Dodavatele daň věřiteli (správci
daně) zaplatit a vzniklý nárok jednostranně započíst vůči
Dodavateli na jeho splatné i nesplatné nebo budoucí
pohledávky vůči ME CZ nebo (ii) zadržet částku ve výši
DPH do jejího prokazatelného zaplacení Dodavatelem
nebo (iii) učinit
jiná vhodná opatření k zajištění
budoucího nároku z důvodu splnění ručitelského
závazku za nezaplacenou daň (iv) nebo/vedle toho od
Smlouvy odstoupit.
Pokud Dodavatel obdrží jakoukoli platbu od ME CZ nad
rámec sjednané a splatné ceny či jiných splatných
peněžitých závazků dle Smlouvy, je o tom povinen ME
CZ neprodleně informovat. Nedohodnou-li se smluvní

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

strany jinak, je Dodavatel povinen takovou bezdůvodnou
platbu vrátit bez zbytečného odkladu ME CZ.
Součástí každé dodávky Zboží, jsou – li předmětem
plnění věci či jejich části, musí být dodací list, který bude
obsahovat minimálně: a) číslo Objednávky a číslo
Smlouvy, pokud se liší od čísla Objednávky b) číslo
dodacího listu c) datum vystavení dodacího listu d)
identifikaci smluvních stran, tj. Dodavatele a ME CZ e)
identifikaci Zboží včetně technické specifikace f) způsob
dopravy g) označení kontaktní osoby Dodavatele a h) u
chemických látek datum spotřeby. U hutních materiálů a
technických plastů je Dodavatel povinen k dodacímu
listu nebo jako jeho součást přiložit atesty o kvalitě
Zboží dle příslušných právních předpisů a norem.
Jakékoliv potvrzení dodacího listu ME CZ nelze
považovat za vydání kvitance a nemá účinky kvitance.
V případě chybějícího dodacího listu je Dodavatel
povinen uhradit ME CZ smluvní pokutu ve výši 1000 Kč
za každý chybějící dodací list.
Úhradou ceny se pro účely Smlouvy rozumí den, kdy
byla finanční částka odepsána z účtu společnosti ME
CZ.
ME CZ je oprávněn započítat vyúčtovanou smluvní
pokutu, náhradu škody, či jakoukoliv jinou finanční
částku, na kterou mu vznikl nárok ze Smlouvy nebo
v souvislosti s ní, na nezaplacenou fakturu či jiný
finanční nárok Dodavatele.
V případě prodlení ME CZ s úhradou plateb za řádně
dodané Zboží, je Dodavatel oprávněn požadovat úhradu
smluvního úroku z prodlení, a to ve výši 0,01 % z dlužné
částky za každý den prodlení.
Dodavatel není oprávněn bez předchozího výslovného
písemného souhlasu ME CZ započíst jakoukoliv
pohledávku anebo její část, jež mu za ME CZ na
základě těchto Podmínek nebo Smlouvy nebo
v souvislosti s ní vznikne, proti jakékoliv pohledávce ME
CZ za Dodavatelem.
Dodavatel není oprávněn bez předchozího výslovného
souhlasu ME CZ zastavit jakoukoliv pohledávku, která
mu na základě těchto Podmínek nebo Smlouvy nebo
v souvislosti s ní za ME CZ vznikne.
Dodavatel je oprávněn postoupit pohledávky za ME CZ
z těchto Podmínek nebo Smlouvy nebo v souvislosti s ní
jen s předchozím písemným souhlasem ME CZ.
Dodavatel není oprávněn použít jakýkoliv předmět
plnění dodávaný na základě Smlouvy jako předmět
zadržovacího práva.

IX. Povinnost mlčenlivosti
1.

2.

3.

4.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech týkajících se ME CZ a předmětu a plnění
Smlouvy, o nichž se dozví v souvislosti s plněním
Smlouvy, a které nejsou veřejně známé nebo dostupné.
Uvedený závazek se vztahuje i na další skutečnosti,
které budou ME CZ výslovně označeny za důvěrné
(dále jen "Důvěrné informace").
Dodavatel se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku
Důvěrných informací a zavazuje se je chránit, a to
minimálně stejným způsobem, jakým chrání své
obchodní tajemství, vždy však nejméně způsobem
obvyklým. Dále se zavazuje, že Důvěrné informace
použije pouze pro účely plnění Smlouvy.
Dodavatel je oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace
svým právním, daňovým a účetním poradcům (dále jen
"Poradce") a v nezbytném rozsahu rovněž třetím
osobám, prostřednictvím nichž plní Smlouvu. Poruší-li
Poradce anebo třetí osoba povinnost mlčenlivosti,
odpovídá za toto porušení Dodavatel.
Dodavatel se zavazuje zachovávat závazek mlčenlivosti
dle tohoto článku Podmínek po celou dobu účinnosti
Smlouvy i po jejím ukončení, a to až do doby než se
Důvěrné informace stanou veřejně známé a dostupné
bez porušení tohoto článku Podmínek.

zavazují řešit v prvé řadě smírnou cestou. Pokud však
takové řešení nebude možné, sjednávají smluvní strany,
že příslušným k řešení uvedených sporů bude věcně
příslušný soud se sídlem v Českých Budějovicích.

X. Licence
1.

2.

3.

Dodavatel odpovídá za právní a finanční vypořádání
práv třetích osob ke Zboží a to takovým způsobem, aby
mohlo být Zboží bez dalšího ME CZ anebo třetí osobou
bez omezení užito v souladu s účelem Smlouvy. Pro
vyloučení pochybností se stanoví, že cena licencí a
vypořádání jiných práv třetích osob je již zahrnuta v
celkové ceně hrazené Dodavateli a je konečná.
Dodavatel odpovídá za to, že ME CZ bude oprávněn
užít dílo ke všem způsobům vyplývajícím z účelu
Smlouvy, a to bez porušení práv třetích stran.
Je-li součástí Zboží jakékoliv autorské dílo, a nevyplýváli z Objednávky něco jiného, a je-li Dodavatel autorem
nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových práv,
poskytuje Dodavatel ME CZ nevýhradní oprávnění k
výkonu práva dílo užít všemi způsoby užití známými v
okamžiku uzavření Smlouvy, časově, místně a
množstevně neomezeným způsobem, v souladu s
účelem Smlouvy, a ME CZ je rovněž oprávněn
poskytnout licenci zcela nebo zčásti třetí osobě
(podlicence). Dodavatel je rovněž povinen zajistit a
získat příslušné souhlasy dotčených autorů, aby byl ME
CZ oprávněn zpracovávat a upravovat takové dílo
anebo měnit jeho název či označení autora, dílo
spojovat s jiným dílem či jej zařazovat do jiného díla
souborného a to v rozsahu nutném k účelu, k němuž
bylo Zboží pořízeno. Cena za poskytnutí takových
souhlasů je rovněž zahrnuta v celkové ceně dle
Smlouvy.
V případě dodávání Dodavatelem licenčních práv k
softwaru třetích stran, tj. subjektů odlišných od
Dodavatele, se pro určení rozsahu poskytnutých
licenčních práv užijí ustanovení licenčních podmínek
takových třetích stran vykonávajících příslušná
majetková práva.

XI. Vyšší moc
1.

2.

3.

4.

Strana není v prodlení s plněním svých povinností dle
Smlouvy, pokud a pouze v tom rozsahu, v jakém jí v
plnění takových povinností brání zásah vyšší moci.
Vyšší mocí se rozumí takové události, které nastaly po
uzavření Smlouvy, nezávisle na vůli příslušné strany,
mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné,
nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně
splnění závazků dle Smlouvy (např. válečný stav,
občanské nepokoje, přírodní katastrofy, teroristický
útok). Za události vyšší moci se nepovažují zejména
stávky pracovníků Dodavatele a jeho subdodavatelů,
zpoždění dodávek subdodavatelů (pokud nejsou
způsobeny událostmi vyšší moci), platební neschopnost,
nedostatek pracovních sil nebo materiálu.
Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená strana
povinna neprodleně informovat druhou stranu o jakou
událost se jedná, kdy začala působit a dále o jejím
konci. Odpovědnost povinné strany není vyloučena a
termín plnění se neprodlužuje, pokud zásah vyšší moci
nastal až v době, kdy již byla povinná strana v prodlení s
plněním závazku dle Smlouvy, nebo pokud povinná
strana nesplnila svoji povinnost neprodleně informovat
druhou stranu dle tohoto článku Podmínek.
V případě, že doba trvání okolností vyšší moci přesáhne
15 dnů, je strana, které má být plnění stižené zásahem
vyšší moci poskytováno, oprávněna od Smlouvy
odstoupit.

XII. Řešení sporů
1.

Jakékoli spory vzniklé ve spojení se Smlouvou, jejími
přílohami, Podmínkami a dalšími ujednáními smluvních
stran, rovněž ve vztahu k jejich uzavření a platnosti,
jakož i právům a povinnostem smluvních stran se strany

XIII. Ukončení Smlouvy
1.

2.

3.

4.

Bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek nebo
Smlouvy je ME CZ oprávněn odstoupit od Smlouvy
zejména v případě:
a) prodlení Dodavatele se splněním povinnosti
řádně a včas dodat Zboží;
b) prodlení Dodavatele se splněním některé z
povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady
Zboží;
c) zahájením insolvenčního řízení Dodavatele
a/nebo zahájením trestního stíhání Dodavatele;
d) vstupem Dodavatele do likvidace.
Odstoupením ani jiným způsobem ukončení Smlouvy
nezanikají:
a) nároky na náhradu škody vzniklé porušením
těchto Podmínek nebo Smlouvy;
b) vzniklé nároky vyplývající z odpovědnosti za
vady Zboží;
c) vzniklé nároky na zaplacení smluvních pokut;
d) ujednání o povinnosti mlčenlivosti; a
e) ujednání o rozhodném právu a řešení sporů.
Není-li stanoveno jinak, je každá strana oprávněna
Smlouvu s opakovaným plněním vypovědět i bez udání
důvodu s 2 měsíční výpovědní lhůtou, která počíná
dnem doručení výpovědi druhé straně.
Odstoupení od Smlouvy nebo výpověď Smlouvy musí
být doručeny druhé straně písemně poštou a musí být
podepsány oprávněným zástupcem příslušné strany. V
důsledku odstoupení se Smlouva ruší k okamžiku
doručení písemného odstoupení druhé straně.

XIV. Závěrečná ustanovení
1.

2.

3.

4.

Veškeré smluvní pokuty stanovené těmito Podmínkami
či Smlouvou jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení
žádosti o úhradu smluvní pokuty druhé smluvní straně.
Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno
právo ME CZ na náhradu škody, a to v plné výši. Oba
nároky je ME CZ oprávněn uplatňovat paralelně.
Je-li jakékoliv ujednání těchto Podmínek nebo Smlouvy
neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné nebo se
takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a
vynutitelnost dalších ujednání, lze-li toto ujednání oddělit
od těchto Podmínek nebo Smlouvy jako celku. Smluvní
strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí nahradit takové
neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné ujednání
ujednáním novým, které bude svým obsahem a účinkem
co
nejbližší
obsahu
a
účelu
neplatného,
odporovatelného anebo nevynutitelného ujednání.
Dodavatel se zavazuje, že nebude zaměstnancům ME
CZ nabízet uzavření pracovního poměru ani jiného
obdobného smluvního institutu ani s jakoukoliv třetí
osobou a že neuzavře s jakýmkoliv zaměstnancem ME
CZ pracovní poměr ani jinou obdobnou smlouvu. V
případě porušení této povinnosti je Dodavatel povinen
zaplatit za každé jednotlivé porušení povinnosti ME CZ
smluvní pokutu ve výši 100. 000,- Kč.
Smlouva se řídí platným právním řádem České
republiky, s vyloučením kolizních norem. Smlouvu lze
měnit pouze po vzájemné dohodě stran, a to způsobem
jakým byla uzavřena, zejména akceptováním nové
Objednávky výslovně měnící Objednávku původní.

Den nabytí platnosti těchto Podmínek: 01.01.2014

