VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NABÝVACÍ PODMÍNKY (VONP) účinné od 9. 3. 2021
vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“), pro uzavírání Smluv o dodávkách společností Lafarge Cement, a. s. jako odběratelem

Část A
Obecná ujednání
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Pojmy

Smlouva o dodávkách - Smlouvou o dodávkách se myslí jakákoliv smlouva, kterou odběratel nabývá od dodavatele
movitou věc (zboží, dílo), nebo na základě které jsou odběrateli poskytovány služby nebo prováděny jiné činnosti
(dále také „Smlouvy“)
Odběratel - Za odběratele se pro účely těchto obchodních podmínek považuje společnost Lafarge Cement, a.s., se
sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12, IČ: 148 67 494, DIČ: CZ 148 67 494, zapsaná v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále také jako „Lafarge“).
Dodavatel: Dodavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek myslí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba,
se kterou je uzavírána smlouva o dodávkách, jež se řídí těmito obchodními podmínkami.
2.

2.1.
2.2.

Úvodní ujednání

Tyto všeobecné obchodní nabývací podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou vydány za účelem zjednodušení
obchodního styku za současného zabezpečení přesného vymezení práv a povinností smluvních stran při uzavírání
Smluv o dodávkách, v nichž jako odběratel vystupuje společnost Lafarge Cement, a.s.
Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást ujednání Smluv o dodávkách sjednaných mezi Dodavatelem a Odběratelem.
3.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

Uzavírání Smluv o dodávkách

K uzavření Smlouvy dojde přijetím návrhu na uzavření Smlouvy (objednávky). V případě, že je návrh na uzavření
Smlouvy učiněn Odběratelem, činí lhůta pro přijetí návrhu 5 dní.
Veškeré změny, výhrady, omezení a doplňky obsažené v přijetí návrhu Smlouvy se považují za odmítnutí
původního návrhu Smlouvy a současně za nový návrh Smlouvy. Odpověď smluvní strany s dodatkem nebo
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku ani,
když podstatně nemění podmínky nabídky.
Na všech písemných dokladech vystavovaných v souvislosti se Smlouvou musí být uvedeno označení Smlouvy.
Uzavřenou Smlouvu lze měnit pouze na základě souhlasu obou smluvních stran. Dodatky a změny Smlouvy jsou
platné a účinné jen v písemné formě. Sdělení elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního
jednání a určení osoby, která právní jednání učinila, jsou považována za písemnou formu. Je-li právní jednání
učiněno elektronicky, nevyžaduje se zaručený elektronický podpis. Ústní nebo telefonické oznámení o zamýšlené či
odesílané objednávce odběratele mají pouze informativní charakter a nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani
jiným právním jednáním odběratele.
V případě kolize nebo odchylného výkladu českého a anglického znění těchto Všeobecných obchodních nabývacích
podmínek, je určující české znění.
4.

4.1.
4.2.

4.3.

Cena, daně, platební podmínky

Právo na zaplacení ceny (tj. peněžitého protiplnění za dodávku, odměny, úplaty) vzniká Dodavateli řádným
splněním jeho závazku dohodnutým způsobem a v dohodnutém místě plnění.
Cena předmětu dodávky zahrnuje i veškeré vedlejší náklady Dodavatele, přičemž není-li ve smlouvě uvedeno jinak,
cena zahrnuje náklady na dopravu předmětu dodávky do místa plnění a případně další náklady na služby či činnosti
realizované Dodavatelem v souvislosti s odevzdáním předmětu dodávky (např. clo, tranzitní poplatky apod.). Cena
zahrnuje i náklady na pojištění předmětu dodávky, pokud Smlouva nestanoví jinak či pokud na základě zákona má
povinnost předmět dodávky pojistit Odběratel.
Po řádném odevzdání předmětu dodávky vystaví Dodavatel řádný daňový doklad - fakturu. Faktura musí, mimo
dalších zákonných náležitostí, obsahovat tyto náležitosti:
•
•
•
•
•

IČ, DIČ Odběratele i Dodavatele,
popis předmětu dodávky,
souhrnnou fakturovanou částku v členění dle objednávky, včetně poskytnuté slevy, je-li poskytována,
datum zdanitelného plnění,
splatnost ceny,
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•
•
•
•
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Splatnost ceny uplatněné fakturou se sjednává v délce 60 dní od prokazatelného doručení faktury Odběrateli.
Zaplacením ceny se rozumí okamžik odepsání platby z účtu Odběratele.
Neobsahuje-li faktura sjednané náležitosti nebo obsahuje chybné údaje, je Odběratel oprávněn takovou fakturu
vrátit Dodavateli. V takovém případě běží od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Odběrateli nová
lhůta splatnosti.
V případě, že bude mít předmět dodávky vady, které znemožní jeho převzetí nebo užívání, může Odběratel pozdržet
platbu dosud nesplacené ceny či její části až do okamžiku dodání předmětu dodávky bez vad. Sjednaná doba
splatnosti začne běžet ode dne odstranění nedostatků předmětu dodávky.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude mít Odběratel za to, že jsou dány podmínky ustanovení § 109 a
násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je Odběratel v každém
takovém jednotlivém případě oprávněn bez dalšího odvést DPH, kterou mu fakturuje Dodavatel jako poskytovatel
zdanitelného plnění, na účet příslušného finančního úřadu (správce daně místně příslušného Dodavateli) v souladu s
ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Takto zaplacená daň se použije pouze na
úhradu daně z předmětného zdanitelného plnění. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně Dodavatele a
zaplacením zbytku ceny Dodavateli je považováno za splnění závazku odběratele uhradit sjednanou cenu v souladu
se smlouvou. Uhrazením částky ve výši daně dle předchozí věty zaniká nárok Dodavatele na zaplacení částky ve
výši daně Odběratelem.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

razítko a podpis Dodavatele,
označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, na který má být platba poukázána,
číslo objednávky, příp. označení smlouvy
přílohou faktury bude i kopie dodacího listu (v případech, kdy je dodací list vyhotoven)

Dodací podmínky

Dodací lhůty předmětu dodávky dodávaného na základě jednotlivých Smluv jsou zakotveny přímo ve Smlouvě. V
případě, že jednotlivá Smlouva dodací lhůtu nestanoví, má se za to, že dodací lhůta činí 10 dnů ode dne uzavření
Smlouvy.
Za okamžik odevzdání předmětu dodávky Odběrateli je považován okamžik, kdy je Odběrateli umožněno nakládat
s předmětem dodávky v jeho sídle (místo dodání), nebude – li dohodou stran určeno jinak. Fyzický příjem předmětu
dodávky je možný v sídle Odběratele v pracovních dnech od 6 do 14 hodin, není-li sjednáno jinak.
Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je místem plnění sídlo Odběratele.
Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, Dodavatel je povinen zajistit přepravu předmětu dodávky do místa plnění a
zajistit veškeré souhlasy a rozhodnutí příslušných orgánů, které jsou nutné pro dodání a přepravu předmětu dodávky
do místa plnění. Odběratel se zavazuje k tomu poskytnout Dodavateli nutnou součinnost.
Dodavatel odpovídá za to, že předmět dodávky odevzdá ve sjednaném množství, jakosti a provedení a že předmět
dodávky zabezpečí pro přepravu způsobem stanoveným ve Smlouvě, nebo pro obvyklý (případně příslušnými
právními předpisy speciálně upravený) způsob přepravy.
Dodavatel je povinen odevzdat s předmětem dodávky veškeré doklady a dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí a řádnému užívání předmětu dodávky, tj. zejména prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., návody
k obsluze a údržbě předmětu dodávky v českém jazyce, osvědčení o jakosti a kompletnosti apod., a další dokumenty
specifikované ve Smlouvě (v pochybnostech doklady a dokumentaci specifikované Odběratelem).
Odběratel není povinen přijmout částečné plnění Dodavatele, dále není povinen převzít dodávku, která nebude
uskutečněna včas nebo ve sjednaném množství a kvalitě nebo se kterou nebudou odevzdány všechny doklady či
dokumentace. Odběratel může takovou dodávku převzít celou, částečně, nebo ji zcela odmítnout. Veškeré náklady s
tím spojené jdou k tíži Dodavatele.
O předání a převzetí předmětu dodávky, která je movitou věcí, musí být sepsán dodací list nebo písemný zápis (dále
jen dodací list), potvrzený zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
jména a příjmení osob zajišťujících předání a převzetí,
•
vymezení předávaného předmětu dodávky – přesná identifikace, včetně soupisu všech dokladů a
•
dokumentace, které jsou součástí dodávky,
datum předání a převzetí, podpisy předávajících a přebírajících osob.
•

5.9.

O řádném dokončení předmětu dodávky, kterým je poskytnutí služby nebo jiné činností, musí být sepsán písemný
zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
jména a příjmení osob potvrzujících řádné poskytnutí služby nebo realizaci jiné činnosti,
•
vymezení předmětu a rozsahu dodávky,
•
datum řádného dokončení dodávky, podpisy zástupců smluvních stran.
•

5.10.

Dodavatel je povinen bezodkladně informovat Odběratele o jakýchkoliv možných prodleních s odevzdáním nebo
dokončením předmětu dodávky. Po doručení tohoto sdělení Odběrateli vzniká Odběrateli právo zcela nebo částečně
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5.11.
5.12.

odstoupit od Smlouvy.
Dodavatel plnění Smlouvy v případech, kdy je to možné, s dostatečným předstihem, nejméně 3 pracovní dny
předem, avizuje Odběrateli.
Dodavatel není oprávněn dodat předmět dodávky před dohodnutou lhůtou (předčasná dodávka) bez předchozího
výslovného souhlasu Odběratele.
6.

6.1.

6.2.

6.3.

Další práva a povinnosti stran

Dodavatel je povinen dodržovat v areálu Odběratele platné předpisy (a to i interní předpisy Odběratele) a pokyny
zaměstnanců Odběratele vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i k protipožární ochraně a
ochraně životního prostředí, a dále je povinen zajistit, aby tyto předpisy a pokyny dodržovali i jeho zaměstnanci a
subdodavatelé vstupující do areálu Odběratele.
Interní předpisy Odběratele konkrétně Desatero a Bezpečnostní podmínky vjezdu a pohybu osob v areálu Lafarge
Cement a.s. jsou zveřejněny na www.lafarge.cz a tvoří nedílnou součást ujednání Smlouvy. Dodavatel uzavřením
Smlouvy potvrzuje, že se s uvedenými interními předpisy seznámil a souhlasí s nimi. Dodavatel se zavazuje
respektovat i případné změny uvedených interních předpisů Odběratele.
Dodavatel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci / subdodavatelé / zaměstnanci subdodavatelů (dále rovněž
jako „zaměstnanci“) vstupující/ vjíždějící do areálu Odběratele nebo z něj vycházející/ vyjíždějící:
- na vyzvání podrobili za účelem ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku kontrole osobních zavazadel a
také vozidel s tím, že bude prováděna zejména kontrola oprávněnosti vjezdu/výjezdu vozidla,
odsouhlasení nákladu dle průvodní dokumentace (př. dle dodacího listu, seznamu nářadí) apod.;
- aby se v případě podezření z požití alkoholu či jiných návykových látek na výzvu podrobili prověření
požití alkoholu nebo drogy pomocí dechové zkoušky nebo drogového testu, které jsou oprávněni
vyžadovat příslušní pracovníci Odběratele; dodavatel bere pro případ pozitivního výsledku dechové
zkoušky nebo drogového testu nebo odmítnutí dechové zkoušky nebo drogového testu zaměstnancem
na vědomí, že zaměstnanec dodavatele bude vykázán z areálu Odběratele a tato skutečnost bude
oznámena zodpovědnému zaměstnanci dodavatele.

6.4.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Je-li předmět dodávky (věc, zboží, dílo apod.) dodáván skrze přepravce či vlastní přepravní kapacitou Dodavatele,
anebo prostřednictvím držitele poštovní licence či jiného obdobného subjektu, pak musí dodávku doprovázet
očíslovaný dodací list vystavený dodavatelem, ve kterém je nutno uvést číslo objednávky, druh dodávky a způsob
odeslání (železnice, pošta, dopravce, vlastní dovoz). Povinnost připojit dodací list není dotčena tím, že se dodávka
realizuje prostřednictvím třetí osoby (použitím subdodavatelů, resp. při zapojení speditérů a přepravců).
Při transportu nebezpečných zásilek je Dodavatel odpovědný za dodržení zákonných ustanovení pro přepravu
takového nákladu; je povinen při dodání výslovně upozornit, že se jedná o nebezpečný náklad, event. tuto
skutečnost uvést v průvodní dokumentaci. Dodavatel je povinen dodat nebezpečnou zásilku v takovém stavu, aby
po dodání nemohlo dojít k ohrožení majetku a pracovníků odběratele, či ke škodě, za niž by mohl odběratel
odpovídat.
Není-li dohodnuto jinak, nese Dodavatel plné riziko vzniku škody během transportu dodávaných věcí včetně
nakládky a vykládky. Způsob, jakým je dodávka dopravována, označena, doplněna o průvodní doklady a zabalena,
volí Dodavatel; při tomto je však Dodavatel povinen řídit se ustanoveními smlouvy, těchto obchodních podmínek a
zákona; pokud tato otázka upravena není, pak je povinen toto provést v souladu s obchodními zvyklostmi.
Dodavatel je povinen předat odběrateli doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu dodávky (dodací
list, záruční list, certifikát kvality, a případnou technickou dokumentaci či návod k užívání a návod k údržbě, a to
v českém jazyce). Předmět dodávky, pokud se jedná o stroje, technická zařízení, příp. náhradní díly, musí odpovídat
všem v České republice platným právním předpisům a technickým normám. V případech stanovených platnými
právními předpisy je Dodavatel povinen k předmětu dodávky přiložit i příslušné osvědčení a prohlášení o shodě.
Dokud tak neučiní, je v prodlení se splněním svého závazku, a po dobu trvání tohoto prodlení nemá nárok na
odpovídající protiplnění – tj. dodávka nebude zaplacena dříve, než bude vada v dokumentaci odstraněna, s čímž
Dodavatel výslovně souhlasí.
Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, jsou náklady na dopravu zahrnuty v ceně dodávky.

8.
8.1.

Splnění smlouvy o dodávkách prostřednictvím přepravce

Záruka za jakost a odpovědnost za vady u věcných dodávek (kupní smlouvy, smlouvy o dílo aj.)

Odběratel je oprávněn provést prohlídku předmětu dodávky kdykoliv po dobu jeho výroby, po dobu jeho
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8.2.

8.3.
8.4.

8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

8.10.

8.11.
8.12.

8.13.
8.14.
8.15.
8.16.

skladování, přepravy a dále i po jeho dodání do místa splnění smlouvy. Věta první se vztahuje i na dodávky
poskytované kterýmkoliv ze subdodavatelů Dodavatele. Skutečnost, že v prostorách Dodavatele došlo k prohlídce
předmětu dodávky, nezakládá doručení, převzetí či dodání předmětu dodávky, nebo přechod nebezpečí vzniku
škody na předmětu dodávky.
Odběratel je oprávněn nikoliv povinen provést prohlídku předmětu dodávky v rozumné době po jejím dodání, aby
byl ověřen soulad předmětu dodávky s uzavřenou smlouvou a předmět dodávky mohl být převzat. Dodavatel je
povinen poskytnout bezplatně veškerou součinnost, která je nutná k provedení prohlídky, zejména je povinen
poskytnout svůj personál, nástroje a přístup do prostor apod.
Neprovedení prohlídky předmětu dodávky po dodání nemá vliv na trvání nároků Odběratele z vad či ze záruky, a to
ani v případě, že by se jednalo o vady zjevné.
Dodavatel zaručuje, že odevzdaný předmět dodávky má a po sjednanou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené
Smlouvou, případně projektovou dokumentací a další navazující dokumentací, která je přílohou Smlouvy, dále
vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, jinak vlastnosti obvyklé. Dodavatel
zaručuje, že předmět dodávky je způsobilý k užívání k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, jinak k obvyklému účelu.
Dodavatel dále prohlašuje, že předmět dodávky je bez právních a množstevních vad.
Vadou, na kterou se vztahuje záruční odpovědnost Dodavatele, je rovněž nedodání či vadné či neúplné dodání
dokumentace předvídané ve Smlouvě či v těchto Podmínkách.
Dodavatel ve smyslu ustanovení § 2103 občanského zákoníku ujišťuje Odběratele, že předmět dodávky je bez vad.
Odběratel není při převzetí povinen kontrolovat, a to ani namátkově, vlastnosti odevzdávaného předmětu dodávky.
Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje Dodavatel Odběrateli záruku za jakost předmětu dodávky v délce 24
měsíců. Záruční doba předmětu dodávky začíná běžet dnem následujícím po převzetí předmětu dodávky
Odběratelem. Do záruční doby se nezapočítává doba ode dne oznámení vady do okamžiku odstranění vady.
Vady předmětu dodávky, na které se vztahuje záruka lze oznámit písemně kdykoliv až do uplynutí šesti měsíců od
konce záruční doby. Ostatní vady lze uplatnit písemně ve lhůtách vyplývajících z občanského zákoníku. Písemná
forma reklamace je zachována i v případě, že vady jsou oznámeny e-mailem, faxem či jiným obdobným
prokazatelným způsobem. Okamžik zjištění vady není v této souvislosti relevantní.
Odběratel je oprávněn podle své volby vůči Dodavateli uplatnit současně s oznámením vad, nejpozději však do 14
dnů ode dne oznámení vad, tyto nároky z vad předmětu dodávky, na které se vztahuje záruka:
a) Požadovat odstranění vady předmětu dodávky (opravou, či dodáním náhradního předmětu dodávky) na náklady
Dodavatele ve lhůtě nejpozději do 10 dnů po uplatnění práva na odstranění vady. V případě, že Dodavatel
neodstraní vady ve lhůtách podle tohoto odstavce, je Odběratel oprávněn vady odstranit sám popř.
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Dodavatele.
b) Požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu dodávky. Vznikem nároku na slevu z ceny předmětu dodávky
nezanikají Odběrateli jiná práva, zejména práva z odpovědnosti za škodu, a to ani právo požadovat náhradu
zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti předmětu dodávky, na něž se sleva vztahuje či práva na zaplacení
příslušných smluvních pokut.
c) V případě, že předmět dodávky v záruční době vykazuje vady neopravitelné, které znemožňují užívání
předmětu dodávky v souladu s účelem Smlouvy nebo v souladu s obvyklým účelem, je Odběratel oprávněn
okamžitě odstoupit od smlouvy. Za neopravitelnou vadu ve smyslu tohoto ujednání je považována i vada
vyskytnuvší se opakovaně nebo vada, kterou Dodavatel neodstraní ve lhůtách uvedených výše.
V případě, že se ukáže, že oznámená vada není odstranitelná opravou nebo, že je zcela neodstranitelná, je Odběratel
oprávněn změnit volbu mezi jednotlivými výše specifikovanými nároky i bez souhlasu Dodavatele.
Dodavatel se v případě oznámení vady předmětu dodávky objednatelem zavazuje:
a) potvrdit Odběrateli bezodkladně e-mailem nebo jinou písemnou formou přijetí oznámení vady předmětu
dodávky s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě do 24 hodin od jejího
nahlášení,
b) vadu odstranit ve lhůtách specifikovaných v čl. 8.10. písm. a) Podmínek, nebo poskytnout přiměřenou slevu z
ceny předmětu dodávky do 5 pracovních dnů od jejího uplatnění, podle toho, který z nároků si Odběratel
v souladu s čl. 8.10. Podmínek zvolil.
Ust. § 2103, ust. § 2106, ust. § 2107, ust. § 2110, ust. § 2112 a ust. § 2618 občanského zákoníku se v případě
záručních vad nepoužijí.
Od okamžiku dodání náhradního předmětu dodávky či okamžiku opravy vadného předmětu dodávky počíná u nově
dodaného či opraveného předmětu dodávky běžet nová záruční lhůta.
K oprávněnosti uplatněné reklamace je Dodavatel povinen se vyjádřit nejpozději ve lhůtě 5 ti kalendářních dnů od
data notifikace příslušné vady. Pokud Dodavatel v této lhůtě takto neučiní, má se za to, že oprávněnost reklamace
uznává.
Nároky z vad předmětu dodávky se nedotýkají nároku na náhradu škody či smluvní pokutu.
9.

9.1.

Průmyslová práva a právní vady dodávky

Dodavatel zaručuje odběrateli, že jím provedenou dodávkou nebo službou v tuzemsku, resp. v některé smluvně
sjednané zemi určení, nebudou porušena práva třetích osob. Dodavatel prohlašuje, že dodávka není zatížena právy
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9.2.

třetích osob a zaručuje odběrateli, že je kompletní a bez vad.
Práva z duševního vlastnictví k předmětům, podkladům a vzorkům, které byly dány odběratelem k dispozici
dodavateli, zůstávají nedotčena a jsou po celou dobu plnění smluvního závazku vlastnictvím odběratele a tento má
právo kdykoliv žádat jejich vrácení. Návrhy, litografie, štočky, nářadí apod. vyhotovené pro realizaci dodávky
přechází do vlastnictví odběratele, jakmile dodavateli zaplatí sjednané náklady, event. uhradí celou cenu dodávky.
10. Úroky z prodlení, sankce, odpovědnost za škodu, započtení, zastavení pohledávek

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

10.6.
10.7.
10.8.

10.9.
10.10.

V případě, že se Odběratel ocitne v prodlení se zaplacením ceny či její části dle Smlouvy o více než 20 dní, je
Dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.
V případě prodlení s dodáním/plněním předmětu dodávky je Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny celého nedodaného/nesplněného předmětu dodávky za každý den prodlení, popřípadě ze
sjednané úplaty za plnění předmětu dodávky.
V případě, že Odběratel odstoupí od Smlouvy z důvodů, za které odpovídá Dodavatel, je Dodavatel povinen zaplatit
Odběrateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny předmětu dodávky, popřípadě ze sjednané úplaty za plnění předmětu
dodávky.
Při prodlení s odstraněním vad nebo jiných nedostatků předmětu dodávky ve lhůtách dle Smlouvy, těchto Podmínek
a/nebo ve lhůtách, jež byly Odběratelem stanoveny v předávacím protokolu, zaplatí Dodavatel Odběrateli smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu za každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
V případě, že Dodavatel opakovaně provádí dodávku s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s technickými
předpisy, Smlouvou, těmito Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Odběratele, je
Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny dodávky, popřípadě ze sjednané úplaty
za plnění předmětu dodávky.
V případě, že dodávka vykazuje neodstranitelné vady či opakované vady znemožňující řádné užívání dodávky, je
Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny dodávky.
V případě, že Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z čl. 12 a čl. 13 části A těchto Podmínek,
může Odběratel po Dodavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení.
Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemné výzvy Odběratele k jejímu zaplacení.
Ujednáními o smluvní pokutě podle těchto Podmínek není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody a nároky
vyplývající ze záruční odpovědnosti či odpovědnosti za vady předmětu dodávky. Zaplacená smluvní pokuta se na
náhradu škody nezapočítává.
V případě porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy či těchto podmínek strana porušivší smluvní povinnost
nahradí poškozené straně skutečnou škodu a ušlý zisk, a to v penězích.
V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké
škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
11. Vyšší moc

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění svých povinností, pokud nesplnění je
důsledkem případu vyšší moci.
Smluvní strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z důvodu případu vyšší moci, musí o této
skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nejpozději však do sedmi kalendářních dnů
poté, co nastal případ vyšší moci, přičemž ve stejné lhůtě musí druhou stranu písemně informovat i o odpadnutí
případu vyšší moci.
Pokud překážka případu vyšší moci působí po dobu nepřesahující 20 kalendářních dnů, jsou smluvní strany povinny
splnit své závazky vyplývající ze smlouvy, přičemž doba plnění se prodlužuje o dobu působení vyšší moci. Trvá-li
překážka případu vyšší moci déle než 20 kalendářních dnů, má každá ze smluvních stran právo od smlouvy
odstoupit.
Za okolnost vyšší moci se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná strana již byla v prodlení
s plněním svých závazků nebo okolnosti, které vznikly z jejích hospodářských poměrů.
12. Obchodní tajemství

12.1.

12.2.

Dodavatel se zavazuje uchovat v tajnosti všechny informace, dokumenty, materiály, podklady a další skutečnosti
(souhrnně „obchodní tajemství“), které v souvislosti s plněním či uzavřením Smluv od Odběratele obdržel, či jinak
získal. Dodavatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu Odběratele nezpřístupní třetím osobám obchodní
tajemství Odběratele, a zavazuje se, že zajistí splnění tohoto závazku ze strany svých zaměstnanců a svých
obchodních partnerů. Tento závazek zachování obchodního tajemství platí také po skončení účinnosti smlouvy.
Dodavatel se zavazuje nijak nevyužít obchodní tajemství Odběratele sdělené dle předchozího odstavce pro jiné
účely než pro plnění svých povinností dle uzavřených Smluv.
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13. OSN Global Compact, Lafarge Code of Business Conduct
13.1.

13.2.

13.3.

Skupina Lafarge přijala zásady projektu OSN Global Compact, čímž se zavázala k dodržování 10 základních
principů na poli lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. Dodavatel prohlašuje, že on a
jeho zaměstnanci, distributoři a subdodavatelé ve všech ohledech postupují, respektive se zavazují postupovat
v souladu s uvedenými principy, které jsou v úplném znění zveřejněny na následující webové stránce:
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/GC_brochure_FINAL.pdf
Dodavatel se zavazuje, že se bude na vlastní náklady podílet na Hodnocení udržitelnosti dodavatele (Supplier
Sustainability Assessment), které bude prováděno třetí stranou specializující se na hodnocení udržitelnosti určenou
Odběratelem, a to minimálně každé dva roky. V případě, že shora specifikované hodnocení Dodavatele nebude
uspokojivé z hlediska požadavků Odběratele, zavazuje se Dodavatel přijmout plán příslušných nápravných opatření
za účelem dosažení požadovaných parametrů do 6 měsíců ode dne doručení vyhodnocení, což bude ověřeno novým
vyhodnocením udržitelnosti.
LafargeHolcim Code of Business Conduct (Kodex obchodního chování) je souborem zásad, které se vztahují
celosvětově
na
všechny
zaměstnance
a
představitele
LafargeHolcim
Group
(viz
http://www.lafargeholcim.com/corporate-governance). Tyto zásady stanovují základní pravidla pro všechny
zaměstnance a představitele při realizaci jejich každodenních pracovních povinností. To samé se očekává od všech
dodavatelů LafargeHolcim po celém světě. Dodavatelé se zaručují, že jejich činnost a obchodní strategie jsou
v souladu s principy stanovenými v LafargeHolcim Supplier Code of Conduct, který je v úplném znění zveřejněn na
http://www.lafargeholcim.com/corporate-governancewww.lafarge.com, a zavedením těchto pravidel a postupů
zajišťují, že všichni jejich zaměstnanci se zavazují dodržovat a chovat se v souladu a ve všech ohledech s těmito
principy.
14. Odstoupení od Smlouvy o dodávkách, Výpověď Smlouvy o dodávkách

14.1.
14.2.

14.3.
14.4.

14.5.
14.6.

Kromě zákonem stanovených případů jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech
stanovených těmito Podmínkami, případně Smlouvou.
Ohrozí-li nebo zmaří-li některá ze smluvních stran realizaci předmětu Smlouvy nebo podstatným způsobem poruší
Smlouvu, má druhá smluvní strana právo od Smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od Smlouvy odstoupit,
patří zejména: (a) prodlení v termínu splnění předmětu Smlouvy déle než 10 kalendářních dnů, (b) Dodavatel
opakovaně provádí dodávku s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s technickými předpisy, se Smlouvou či
těmito Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Odběratele způsobem, který ohrožuje
účel Smlouvy, (c) porušení podmínek kvantity nebo kvality dodávky, (d) Dodavatel i přes písemné upozornění
Odběratele opakovaně poruší jakoukoliv svou povinnost dle Smlouvy či těchto Podmínek, (e) prodlení se
zaplacením ceny o více než 60 kalendářních dnů, (f) v případě, že druhá smluvní strana přestane být způsobilým
subjektem, v případě jejího úpadku nebo v případě jejího vstupu do likvidace (g) další důvody stanovené zákonem.
Odběratel má právo od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit bez ohledu na ustanovení předchozí věty i v případě,
že se dodavatel dostane do prodlení, tj. nesplní závazek řádně nebo včas, byť i jen ohledně části plnění, které je
zavázán poskytnout. Bez ohledu na předchozí ujednání, také nepodstatné porušení povinností dodavatele zakládá
oprávnění odběratele odstoupit od smlouvy.
Není-li to v rozporu s účelem Smlouvy a povahou předmětu prodeje, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit
z výše uvedených důvodů od Smlouvy rovněž pouze částečně.
Kromě výpovědi Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, Smlouvy, jejímž předmětem je závazek k nepřetržité nebo
opakované činnosti, nebo závazek zdržet se určité činnosti anebo strpět určitou činnost, je Odběratel oprávněn
vypovědět také Smlouvu uzavřenou na dobu určitou. V případě zániku závazku výpovědí činí výpovědní lhůta 1
měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Ustanovení § 2003 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Plnil-li Dodavatel již zčásti své povinnosti dle Smlouvy, může Odběratel zvolit, zda odstoupí jen od nesplněného
zbytku plnění či od plnění jako celku. Ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
15. Společná ustanovení

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.

Práva vzniklá ze Smlouvy Dodavateli (zejména právo na zaplacení ceny) nesmí být postoupena nebo zastavena bez
předchozího písemného souhlasu Odběratele. Dodavatel není oprávněn zadržet předmět dodávky z důvodu
existence jakýchkoliv svých splatných pohledávek za Odběratelem.
Jakékoliv odchylky od těchto Podmínek nebo jejich dodatky jsou platné, pouze jsou-li písemně odsouhlaseny a
podepsány oběma stranami.
Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým ze Smlouvy (včetně pohledávek vzniklým jejím
porušením) aplikaci ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/ nebo neurčitá
pohledávka je způsobilá k započtení.
Práva vyplývající ze Smlouvy (včetně práv vzniklých jejím porušením) se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy
právo mohlo být uplatněno poprvé.
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15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.
15.10.

15.11.
15.12.
15.13.

Z dosavadní nebo budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami nelze dovozovat jakákoliv práva a povinnosti
nad rámec výslovných ujednání obsažených v těchto Podmínkách a Smlouvě.
Dodavatel přejímá ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
Ust. § 1766, ust. § 1799 a ust. § 1800 občanského zákoníku se nepoužijí.
V případě jakýchkoliv rozporů mají ujednání obsažená ve Smlouvě přednost před těmito Podmínkami.
Tyto Podmínky byly vypracovány v českém a anglickém jazyce. V případě rozporů v české a anglické verzi
Podmínek má česká verze přednost.
Odchylně od ustanovení § 573 občanského zákoníku smluvní strany pro účely doručování výslovně sjednávají, že
dokument odeslaný doporučenou zásilkou nebo zásilkou na doručenku nebo jiným obdobným způsobem
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu smluvní strany uvedenou v této smlouvě, na adresu sídla
zapsanou v obchodním rejstříku nebo na jinou písemně sdělenou adresu pro doručování je doručen 3 (třetí) den
následující po předání takové zásilky k přepravě, ledaže bude prokázán dřívější den doručení. Tato fikce doručení se
za splnění podmínek uvedených v tomto ustanovení uplatní též v případě, že se zásilka z jakéhokoliv důvodu vrátí
zpět odesílateli jako nedoručená nebo nedoručitelná, a to včetně důvodu, že byla adresátem nepřevzata, odmítnuta
nebo nevyzvednuta po uložení anebo že se adresát v místě nezdržuje. Tím není dotčena možnost doručení
dokumentů jinými prostředky
Smlouva o dodávkách se řídí příslušnými ustanoveními českého práva, zejména občanského zákoníku, přičemž
Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží a kolizní normy mezinárodního práva soukromého se nepoužijí.
Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dodávkách a v souvislosti s ní budou řešeny, pokud je to možné, dohodou
smluvních stran. Nepodaří-li se tyto spory odstranit smírnou cestou, budou rozhodovány v prvním stupni Okresním
soudem v Litoměřicích, případně Krajským soudem v Ústí nad Labem.
Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci a další spolupracující fyzické osoby předložili odběrateli vždy
při vstupu do provozovny odběratele potvrzení o výsledku RT - PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (dále jen
"Test") vystaveného poskytovatelem zdravotních služeb, který podstoupili v posledních 7 dnech nebo aby
absolvovali Test zajišťovaný odběratelem, a to opakovaně po celou dobu účinnosti mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví nařizujících odběrateli jako zaměstnavateli potvrzení o Testu požadovat nebo Test
zajistit u svých zaměstnanců a všech dalších osob přítomných na pracovišti. Odběratel je oprávněn zaměstnanci
dodavatele nebo s ním spolupracující fyzické osoby, která při vstupu do jeho provozovny nepředloží požadované
potvrzení o Testu nebo odmítne Test zajišťovaný odběratelem, vstup odepřít. Dodavatel nese veškeré náklady a
škody spojené se zpožděním jeho plnění v důsledku odepření vstupu jeho zaměstnanců a spolupracujících fyzických
osob z důvodu nepředložení požadovaného potvrzení o Testu nebo z důvodu odmítnutí Testu zajišťovaného
odběratelem do provozovny odběratele. V případě opakovaného porušení v tomto ujednání sjednané povinnosti je
odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Povinnost předložit potvrzení o Testu nebo podstoupit Test se nevztahuje na zaměstnance a další spolupracující
fyzické osoby dodavatele, které předloží při vstupu do provozovny odběratele
a) doklad o laboratorním potvrzení prodělání onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle
aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dnů; nebo
b) certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku
(dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Část B
Speciální ujednání k jednotlivým smluvním druhům
I.
1.
1.1.
1.2.

Kupní smlouvy

Použití čl. I.
Ustanovení čl. I. části B těchto Podmínek se použije pouze na smlouvy kupní, kterými jsou všechny smlouvy, jimiž
Odběratel nabývá vlastnictví k věcem movitým.
Ustanovení čl. I. části B těchto Podmínek se použijí na smlouvu současně s ustanoveními části A těchto Podmínek.
Pokud jsou ustanovení části A těchto Podmínek v rozporu s ustanoveními čl. I. části B těchto Podmínek, použijí se
ustanovení čl. I části B Podmínek.
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2.

Dodání zboží

2.1.

Na základě uzavřené kupní smlouvy se Dodavatel zavazuje odevzdat Odběrateli předmět prodeje vymezený v
kupní smlouvě v místě a čase uvedeném v kupní smlouvě a převést na něj vlastnické právo k předmětu prodeje.
Odběratel se zavazuje předmět prodeje dle kupní smlouvy na sjednaném místě a ve sjednaném termínu převzít a
zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.
Ust. § 2093 občanského zákoníku se neuplatní.

2.2.
3.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci

3.1.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu prodeje přechází na Odběratele ve všech případech okamžikem
prokazatelného převzetí předmětu prodeje Odběratelem.
II. Smlouvy o dílo

1.

Použití čl. II

1.1.

Ustanovení čl. II části B Podmínek se použijí pouze na smlouvy o dílo, kterými jsou všechny smlouvy, jimiž je pro
Odběratele zhotovováno dílo, které spočívá ve zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, údržba,
oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo
úprava stavby nebo její části.
Ustanovení čl. II části B Podmínek se použijí na Smlouvu současně s ustanoveními části A. Pokud jsou ustanovení
části A v rozporu s ustanoveními čl. II části B, použijí se ustanovení čl. II části B.

1.2.
2.

Povinnosti smluvních stran

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

Dodavatel je povinen zhotovit pro Odběratele na své náklady a nebezpečí dílo specifikované ve Smlouvě a
v přílohách ke Smlouvě, a to s potřebnou péčí, včas a v jakosti vyplývající z ujednání Smlouvy, jinak v jakosti
obvyklé, plně způsobilé k použití k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy.
Odběratel se zavazuje poskytnout Dodavateli náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a
uhradit Dodavateli cenu díla.
Při realizaci díla dle Smlouvy se Dodavatel zavazuje provést další činnosti ve Smlouvě výslovně neuvedené, které
ovšem s prováděním díla souvisí a které jsou nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy. Dodavatel přebírá ve smyslu
ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
Vlastníkem prováděného díla je Odběratel.
Odběratel se zavazuje za účelem provádění díla Dodavateli včas zpřístupnit a předat staveniště a Dodavatel je
povinen staveniště převzít.
Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je cena sjednaná ve Smlouvě cenou pevnou a maximální. Smluvní strany se
dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2622 občanského zákoníku. Zhotovitel přebírá ve smyslu ustanovení
§ 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
Změna ceny díla je možná na základě dohody stran o změně rozsahu díla (kvantitativní změně díla), o změně díla
(kvalitativní změně díla), a na základě dohody stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle Smlouvy
(dohoda o vícepracích). Uvedené dohody musí být uzavřeny vždy písemně ve formě dodatku ke Smlouvě. Dohoda
musí vždy obsahovat určení změny rozsahu díla, změnu díla nebo vymezení víceprací a ujednání o ceně. Ujednání o
změně ceny díla, která nebudou mít výše uvedené náležitosti, budou vůči Odběrateli neúčinná a nezakládají nárok
na zaplacení případně zvýšení ceny díla nebo na vydání bezdůvodného obohacení.
Odběratel je bez ohledu na znění čl. 2.7. čl. II části B Podmínek oprávněn jednostranně snížit požadavky na rozsah
díla (tj. částečně od této smlouvy odstoupit), a to zejména v případě prodlení Dodavatele s prováděním díla a
v případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou. Cena díla bude snížena na základě předložené cenové
specifikace v jednotkových cenách použitých v položkovém rozpočtu, případně způsobem stanoveným pro snížení
ceny díla dohodou v ust. § 2614 občanského zákoníku.
Ustanovení § 2612 občanského zákoníku se nepoužije.
Kromě náležitostí stanovených v čl. 4.3. části A těchto Podmínek musí být přílohou faktury a její nedílnou součástí
rovněž protokol o předání a převzetí díla potvrzený Odběratelem.
Dodavatel je povinen písemně upozornit Odběratele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od zjištění
předmětné skutečnosti, na vadnou povahu podkladů převzatých od Odběratele nebo pokynů daných mu
Odběratelem k provedení díla, jestliže Dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče, a
případně Odběrateli předložit návrh řešení.
Během provádění díla je Dodavatel povinen vyzvat Odběratele nejméně 1 pracovní den předem ke kontrole těch
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2.13.

2.14.

2.15.
2.16.
2.17.

2.18.

2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.

2.24.

2.25.

částí díla, které mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými.
Během provádění díla je Dodavatel povinen vést stavební / montážní deník (dále jen „deník“) v souladu s
příslušnými právními předpisy, a to i v případě, kdy právní předpisy vedení stavebního deníku nevyžadují.
Dodavatel je povinen do deníku zapisovat veškeré údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude
uložen na staveništi a za jeho uchování odpovídá Dodavatel.
Záznamy budou prováděny průpisy, z nichž jednu kopii obdrží Odběratel. Oprávněné osoby, pokud nesouhlasí s
provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že
se záznamem souhlasí. Jakýkoliv zápis ve stavebním deníku však nemá za následek změnu ceny díla nebo změnu
samotného předmětu díla.
Povinnost Dodavatele provést dílo je splněna řádným dokončením a předáním díla provedeného v souladu s touto
smlouvou včetně podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami (dále jen „předávací
protokol“).
Dílo bude považováno za dokončené, pokud bude za účasti obou smluvních stran ověřena jeho způsobilost sloužit
svému účelu, případně úspěšně provedena zkouška specifikovaná ve Smlouvě, nebo úspěšně ukončen zkušební
provoz v ujednaných parametrech, je-li dohodnut ve Smlouvě.
Odběratel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo vykazující vady. Pokud Odběratel převezme dílo s vadami,
příslušná práva Odběratele vyplývající ze záruky poskytnuté touto smlouvou či z odpovědnosti zhotovitele za vady
díla, odpovědnosti Dodavatele za škodu či jiná práva dle této smlouvy, tím nejsou dotčena. Ustanovení § 2628
občanského zákoníku se neaplikuje. Zhotovitel je povinen vady, se kterými je dílo převzato, odstranit ve lhůtě
určené Odběratelem, případně bez zbytečného odkladu.
Dodavatel se zavazuje dílo předat na základě předávacího protokolu, který bude vyhotoven ihned po skončení
přejímacího řízení a bude obsahovat alespoň následující údaje:
•
identifikaci a specifikaci díla,
•
zhodnocení jakosti díla,
•
zhodnocení funkčnosti díla a jeho schopnosti sloužit sjednanému účelu,
•
seznam případných vad (včetně vad spočívajících v nedodělcích) a termín jejich odstranění,
•
jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem Dodavatele/Odběratele či oprávněných zástupců
Odběratele / Dodavatele při předávání/přebírání díla,
•
datum předání a převzetí díla, podpisy předávajících a přebírajících osob.
Dodavatel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí díla dokumenty požadované Smlouvou a těmito
Podmínkami, zejména veškeré dokumenty, které jsou nutné pro řádné užívání díla (revizní zprávy, atesty, návody k
užívání apod.).
Dílo je předáno a převzato okamžikem podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Tímto
okamžikem přechází na Odběratele nebezpečí škody na věci.
V případě, kdy Dodavatel nedoloží doklady uvedené v čl. 2.19 čl. II části B Podmínek, není Odběratel povinen dílo
převzít.
Ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.
Dodavatel odpovídá i za vady, které způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si
Odběratel zvolil, nebo jen selhání dozoru vykonávaného osobou, kterou si zvolil Odběratel, pokud na tyto vady a
selhání bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však před předáním a převzetím díla, Odběratele
neupozornil. Ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se tedy nepoužije.
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Smlouvy, mají obě smluvní strany výlučně následující práva a povinnosti:
a) Dodavatel zastaví veškeré práce na díle, vyjma prací, k nimž dal Odběratel pokyn, nebo které jsou nezbytně
nutné v zájmu ochrany majetku Odběratele nebo bezpečnosti díla,
b) Dodavatel předá a Odběratel převezme dílo, resp. jeho část, která je pro něj dle jeho uvážení použitelná;
c) v případě odstoupení je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli obvyklou cenu převzatého díla nebo jeho části;
d) náklady spojené s odstoupením od Smlouvy jdou k tíži té strany, která porušila smluvní povinnost;
e) po odstoupení od smlouvy může Odběratel dokončit dílo a/nebo pověřit jeho dokončením jakoukoli jinou osobu
(osoby),
f) v případě, že Odběratel odmítne dílo nebo jeho část převzít, může podle své volby požadovat vrácení věcí, které
Dodavateli za účelem provedení díla nebo jeho nepřevzaté části poskytl, nebo peněžitou náhradu za takto
poskytnuté věci ve výši jejich obvyklé ceny.
Ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužijí.

III. Smlouvy licenční
1.
1.1.

Použití čl. III
Ustanovení čl. III části B těchto Podmínek se použijí pouze na smlouvy licenční k předmětům průmyslového a
jiného duševního vlastnictví, kterými jsou všechny smlouvy, jimiž je odběrateli umožněno užívat jakýkoliv
předmět, jenž je chráněn jako průmyslové právo, nebo smlouva, jíž získává oprávnění užít autorské dílo, zvukový
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záznam, umělecký výkon, obrazový záznam, zvukově obrazový záznam, fotografie, databáze, počítačový program
či software.
Ustanovení čl. III části B těchto Podmínek se použijí na Smlouvu současně s ustanoveními části A; Pokud jsou
ustanovení části A v rozporu s ustanoveními čl. III části B, použijí se ustanovení čl. III části B. Pokud je ujednání
mající charakter licenční smlouvy obsaženo v jiné smlouvě, tj. je obsaženo na listině s jinou smlouvou, použijí se
ustanovení této části na ta ujednání obsažená v listině, která mají charakter licenční smlouvy, jak byla specifikována
v odstavci 1.1. tohoto článku Podmínek.

1.2.

2.

Dílčí ustanovení licenční smlouvy

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Nestanoví-li Smlouva jinak, platí, že licence je ujednána v neomezeném rozsahu, tzn. ke všem způsobům užití.
Není-li ve Smlouvě blíže určeno, pak platí, že (a) ochranné známky je oprávněn Odběratel použít pro všechny své
produkty a související materiály; (b) autorská díla je oprávněn použít pro všechny způsoby použití známé
v okamžiku uzavření licenční smlouvy, (c) počítačové programy a software je oprávněn použít na všech svých
zařízeních, do kterých je možno software, resp. počítačový program implementovat; za taková zařízení se považují
všechna zařízení (osobní počítače, servery atp.), která Odběratel užívá, bez ohledu na to, komu patří.
Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, platí, že Odběratel není povinen licenci využít ani v případě, kdy trvání práva
závisí na jeho výkonu.
Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, platí, že licence je poskytována jako výhradní.
Odběratel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě zcela nebo zčásti (podlicence).
Odběratel je oprávněn postoupit licenci zcela nebo zčásti třetí osobě, k čemuž Dodavatel uděluje svůj výslovný
souhlas podpisem Smlouvy.
Není-li ve Smlouvě ujednána výše odměny nebo způsob jejího určení, pak strany souhlasně prohlašují, že se licence
poskytuje bezúplatně.
Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, platí, že Dodavatel nemá zájem na utajování jakýchkoliv podkladů či sdělení,
které poskytl Odběrateli.
Odběratel je oprávněn upravit či jinak změnit označení autora, dílo, nebo jeho název. Dodavatel prohlašuje, že
k takovému postupu nemá žádné výhrady.
Nestanoví-li smlouva jinak, pak platí, že licenci je Odběratel oprávněn užívat nejen na území České republiky, ale
ve všech zemích, kde Odběratel aktuálně působí, čímž se rozumí nejen provoz vlastní výroby, ale i umístění skladů
nebo vývoz produktů do těchto zemí.
Není-li ve Smlouvě uvedena doba trvání licence, pak platí, že licence byla ve sjednaném rozsahu udělena na dobu
neurčitou.
Odběratel je oprávněn vypovědět také licenční smlouvu sjednanou na dobu určitou.
Licence není omezena ani co do množství užití.
Ustanovení § 2382 občanského zákoníku se nepoužije.

IV. Smlouvy příkazní, o zprostředkování, komisionářské, zasílatelské, o přepravě
1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Použití čl. IV
Ustanovení čl. IV části B těchto Podmínek se použijí pouze na smlouvy příkazní, o zprostředkování, komisionářské
a zasílatelské a smlouvy o přepravě.
Ustanovení čl. IV části B těchto Podmínek se použijí na Smlouvu současně s ustanoveními části A; pokud jsou
ustanovení části A v rozporu s ustanoveními čl. IV části B, použijí se ustanovení čl. IV části B. Pokud je ujednání
mající charakter smlouvy podle odstavce 1.1. tohoto článku Podmínek obsaženo v jiné smlouvě, tj. obsaženo na
listině s jinou smlouvou, použijí se ustanovení tohoto článku na ta ujednání obsažená v listině, která mají charakter
smlouvy specifikované v odstavci 1.1. tohoto článku Podmínek.
Dílčí ustanovení smluv příkazních, o zprostředkování, komisionářských a zasílatelských
Není-li ve smlouvě příkazní či komisionářské určeno jinak, platí, že Dodavatel je povinen plnit závazek ze Smlouvy
osobně.
Není-li v kterékoliv smlouvě podle čl. IV. sjednána úplata, platí, že Dodavatel se zavázal provést činnost
bezúplatně.
Není-li ve smlouvě příkazní či komisionářské ujednáno jinak, platí, že nárok Dodavatele na odměnu vzniká až
okamžikem, kdy nastal zamýšlený výsledek. V případě, že v důsledku porušení povinností Dodavatele nenastane
zamýšlený výsledek, nárok na odměnu ani na úhradu jakýchkoliv jiných nákladů či náhrady škody Dodavateli
nevznikne. Ustanovení § 2438 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Ustanovení § 2465 odst. 2 a ustanovení § 2481 občanského zákoníku se nepoužije.
Není-li ve smlouvě o zprostředkování ujednáno jinak, platí, že Dodavateli vznikne právo na provizi, až třetí osoba
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2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

splní povinnost ze smlouvy o zprostředkování. Splatnost provize, jakož i právo k její fakturaci se řídí dle ustanovení
těchto Podmínek (čl. 4, část A).
Směřuje-li smlouva o zprostředkování k uzavření smlouvy s plněním trvalým či opětovným (zejména nájem,
podnájem), vzniká Dodavateli nárok na provizi teprve tehdy, trval-li vztah založený těmito smlouvami alespoň tři
měsíce.
Není-li ve smlouvě o zprostředkování ujednáno jinak, není zprostředkovatel oprávněn být činný také pro druhou
stranu zprostředkovávané smlouvy.
Není-li ve smlouvě zasílatelské sjednáno jinak, platí, že nárok Dodavatele na úplatu vzniká až v okamžiku ukončení
přepravy, tedy odevzdáním zásilky příjemci.
Není-li v kterékoliv smlouvě podle článku IV. určeno výslovně, jaké náklady mají být hrazeny, pak platí, že náhrada
nákladů Dodavatele je obsažena v úplatě, která byla sjednána. Nebyla-li úplata sjednána a nebyly-li určeny ani
náklady, které budou hrazeny, pak má Dodavatel právo na náhradu nutných a písemně prokázaných nákladů, až do
částky, která odpovídá hodnotě prospěchu, který získal Odběratel, nejvýše však do částky 5.000,- Kč.
Nestanoví-li smlouva zasílatelská jinak je zasílatel povinen pojistit zásilku. Náklady na toto pojištění jsou již
zahrnuty v úplatě.
Uzavřením zasílatelské smlouvy Dodavatel stvrzuje, že je odborníkem pro splnění závazku ze Smlouvy a zavazuje
se plnit své povinnosti ze Smlouvy s odbornou péčí. Dodavatel je zejména povinen písemně upozornit Odběratele
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od zjištění předmětné skutečnosti, na vadnou povahu podkladů
převzatých od Odběratele nebo pokynů daných mu Odběratelem k zajištění přepravy nebo na nesprávné údaje o
obsahu zásilky či na nedostatky sdělených skutečností či předaných podkladů potřebných k uzavření smlouvy o
přepravě, jestliže Dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a požádat Odběratele o
doplnění, opravu či upřesnění a případně Odběrateli předložit návrh řešení. V případě porušení této povinnosti
odpovídá Dodavatel za škodu, která Odběrateli porušením této povinnosti vznikne.

Dílčí ustanovení smluv o přepravě
Nemůže-li Dodavatel dokončit přepravu z důvodů, za něž odpovídá Odběratel, náleží mu poměrná část přepravného
s přihlédnutím k přepravě již uskutečněné. Ustanovení § 2565 občanského zákoníku se nepoužije.
Uzavřením smlouvy o přepravě Dodavatel stvrzuje, že je odborníkem pro splnění závazku ze Smlouvy a zavazuje se
plnit své povinnosti ze Smlouvy s odbornou péčí. Dodavatel je zejména povinen písemně upozornit Odběratele bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od zjištění předmětné skutečnosti, na vadnou povahu podkladů
převzatých od Odběratele nebo pokynů daných mu Odběratelem k provedení přepravy nebo na nesprávné údaje o
obsahu zásilky či na nedostatky sdělených skutečností či předaných podkladů potřebných k provedení přepravy,
jestliže Dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a požádat Odběratele o doplnění,
opravu či upřesnění a případně Odběrateli předložit návrh řešení. V případě porušení této povinnosti odpovídá
Dodavatel za škodu, která Odběrateli porušením této povinnosti vznikne.
Přepravné je splatné na základě faktury vydané v souladu s čl. 4 část A těchto Podmínek.
Při poškození nebo znehodnocení zásilky nahradí dopravce hodnotu zásilky v plné výši.
Ustanovení § 2569 a § 2571 občanského zákoníku se nepoužije.
Nestanoví-li smlouva o přepravě jinak, platí, že použití mezinárodních právních předpisů na mezinárodní přepravu
není vyloučeno.

V .......................................... dne......................................

Za Odběratele Lafarge Cement, a. s.

Miroslav Kratochvíl
člen představenstva

Ing. Martin Kadlec
člen představenstva
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