VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI S&T CZ s.r.o.
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UZAVŘENÍ SMLOUVY
Smlouva mezi společností S&T CZ s.r.o., IČO: 448 46
029, se sídlem V parku 2316/12, 148 00 Praha 4,
společností zapsanou v obchodní rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 6033 (dále jen
„společnost S&T CZ s.r.o.“) a poskytovatelem plnění
na straně druhé (dále jen „Dodavatel“) nabývá
platnosti dnem jejího podepsání oběma stranami.
Smlouva může určit, že účinnosti nabývá až
pozdějším dnem, a to například dnem, kdy
společnosti S&T CZ s.r.o. vznikne závazek dodat
určité plnění třetí osobě. Na smlouvu či jakoukoliv
jinou dohodu mezi společností S&T CZ s.r.o. a
Dodavatelem či více smluv či dohod je dále
odkazováno jako na „Smlouvu“ a na plnění, které má
být Dodavatelem na základě Smlouvy poskytnuto, ať
už se jedná o poskytnutí zboží, provedení díla či
poskytnutí jiného plnění, je dále odkazováno jako na
„plnění“.
K veškerým ujednáním mezi Dodavatelem a
společností S&T CZ s.r.o. včetně změn Smlouvy, jakož
i k jednáním podle Smlouvy v případech, kdy tak
stanoví tyto Všeobecné nákupní podmínky
společnosti S&T CZ s.r.o. (dále jen „VNP“), je třeba
písemné formy.
ZPŮSOB PLNĚNÍ
Pokud se Dodavatel zaváže k poskytnutí plnění
spočívajícího v poskytnutí dohodnutých služeb,
zavazuje se takové služby poskytnout v nejvyšší
možné kvalitě, při vynaložení odborné péči a
zavazuje se plnit takové služby prostřednictvím
kvalifikovaných osob tak, aby byla zajištěna
požadovaná kvalita plnění. Rozsah plnění je sjednán
ve Smlouvě. Plnění poskytované Dodavatelem musí
být zejména prosto jakýchkoliv, faktický či právních,
vad a musí zajistit jeho neomezené užívání
společností S&T CZ s.r.o. či osobou určenou
společností S&T CZ s.r.o.
Pokud se Dodavatel zaváže k poskytnutí zboží,
zavazuje se poskytnout zboží v kvalitě a kvantitě
sjednané ve Smlouvě s přihlédnutím k dalším
informacím, které se mu k předmětnému plnění
dostane. Zboží poskytované Dodavatelem musí být
zejména prosto jakýchkoliv, faktický či právních, vad
a musí zajistit jeho neomezené užívání společností
S&T CZ s.r.o. či osobou určenou společností S&T CZ
s.r.o.
V případě, kdy je předmětem plnění dílo, aplikace
ustanovení § 2609 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v účinném znění, se vylučuje.
Dodavatel se zavazuje společnosti S&T CZ s.r.o.
poskytnout a předat všechny dokumenty a veškerou
dokumentaci (například instrukce, manuály či
návody) související s poskytovaným plněním a
Dodavatel se rovněž zavazuje poskytnout
společnosti S&T CZ s.r.o. či osobě určené společností
S&T CZ s.r.o. školení nezbytné k řádnému užívání
poskytnutého plnění s tím, že odměna za takové
školení je zahrnuta v odměně za poskytnuté plnění,
nebude-li mezi stranami sjednáno písemně jinak.
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Dodavatel odpovídá za to, že poskytnuté plnění bude
mít ke dni jeho předání požadované vlastnosti a bude
odpovídat sjednaným podmínkám a bude v souladu
s příslušnými právními předpisy.
Dodavatel poskytuje na poskytnuté plnění záruku za
jakost v délce 24 měsíců, nebude-li pro jednotlivá
plnění ve Smlouvě sjednáno jinak. Záruční doba
počíná plynout dnem, kdy dojde k řádnému,
úplnému a bezvýhradnému převzetí plnění.
Má-li plnění poskytnuté Dodavatelem vadu, má
společnost S&T CZ s.r.o. nárok vůči Dodavateli na
odstranění vady v přiměřené lhůtě pro odstranění
vady jí určenou. Neodstraní-li Dodavatel vadu ve
lhůtě dle ustanovení čl. 2.7. VNP, má společnost S&T
CZ s.r.o. nárok vůči Dodavateli na přiměřenou slevu
z odměny za plnění či na zajištění (sám či
prostřednictvím třetí osoby) odstranění vady a
požadovat úhradu vzniklých nákladů po Dodavateli či
na odstoupení od Smlouvy v celém rozsahu nebo v
rozsahu týkajícím se vadného plnění, z důvodu jejího
podstatného porušení. Odstraňování vady, za kterou
odpovídá Dodavatel, jde zcela k tíži Dodavatele.
Plnění bude poskytnuto v místě a v termínu určeném
společností S&T CZ s.r.o., není-li ve Smlouvě
dohodnuto jinak.
Dodavatel je povinen informovat společnost S&T CZ
s.r.o. o termínu, místě a způsobu předání plnění
alespoň 10 pracovních dnů předem. Předání musí být
provedeno za účasti společnosti S&T CZ s.r.o. či jí
pověřené osoby. Nebude-li dohodnuto jinak, předání
a převzetí plnění strany stvrdí předávacím
protokolem. Nebude-li předávané plnění odpovídat
dohodnutým podmínkám, je společnost S&T CZ s.r.o.
oprávněna požadovat nápravu a je oprávněna
předávací protokol nepodepsat. Dodavatel se
zavazuje případné vady odstranit způsobem a v čase
určeném společností S&T CZ s.r.o. Za řádné a úplné
předání poskytovaného plnění se považuje okamžik,
kdy dojde k bezvýhradnému podpisu předávacího
protokolu společností S&T CZ s.r.o. či jí pověřenou
osobou na straně druhé.
ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Odměna za plnění bude dohodnuta mezi stranami ve
Smlouvě,
případně
způsobem
stanoveným
Smlouvou.
Odměna sjednaná ve Smlouvě je sjednána jako
pevná s přihlédnutím ke všem informacím a
podkladům a může být změněna toliko na základě
písemné dohody mezi společností S&T CZ s.r.o. a
Dodavatelem.
Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za
poskytnuté plnění po řádném, úplném a
bezvýhradným předání plnění bez vad a nedodělků
společnosti S&T CZ s.r.o., tj. po tom, co dojde
k řádné, úplné a bezvýhradní akceptaci plnění
způsobem sjednaným mezi Dodavatelem a
společností S&T CZ s.r.o.
Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, zavazuje se
odměnu za poskytnuté plnění společnost S&T CZ
s.r.o. uhradit do 45 dnů po obdržení řádné a úplné
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faktury od Dodavatele. Nebude-li faktura vystavena
řádně a / nebo nebude-li obsahovat veškeré
náležitosti stanovené Smlouvou či právními
předpisy, je společnost S&T CZ s.r.o. oprávněna, a to
i opakovaně, fakturu Dodavateli vrátit; nová lhůta
splatnosti počíná plynout až ode dne, kdy bude
společnosti S&T CZ s.r.o. doručena řádná a úplná
faktura.
V případě, že Dodavatel získá v průběhu trvání
závazkového
vztahu
založeného
Smlouvou
rozhodnutím správce daně status nespolehlivého
plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších změn, uhradí společnost S&T CZ s.r.o. daň
z přidané hodnoty z poskytnutého plnění dle
ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn, přímo
příslušnému správci daně namísto Dodavatele a
následně uhradí Dodavateli odměnu poníženou o
takto zaplacenou daň. Dodavatel se zavazuje na
příslušných fakturách uvádět pouze bankovní účet
zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím
dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené
Dodavatelem uveden jiný účet, než je účet stanovený
v předchozí větě, je společnost S&T CZ s.r.o.
oprávněna zaslat příslušnou fakturu zpět Dodavateli
k opravě. V takovém případě se doba splatnosti
přerušuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem
doručení opravené faktury s uvedením správného
účtu Dodavatele, tedy účtu zveřejněného správcem
daně.
Proti pohledávkám společnosti S&T CZ s.r.o. vůči
Dodavateli může Dodavatel započíst pouze
pohledávky, které se týkají závazků společnosti S&T
CZ s.r.o. podle Smlouvy a pro které existuje
pravomocný a vykonatelný právní titul. Společnost
S&T CZ s.r.o. je oprávněna jednostranně započíst
svou pohledávku vůči Dodavateli oproti pohledávce
Dodavatele vůči společnosti S&T CZ s.r.o.
Případné prodlení s placením odměny společností
S&T CZ s.r.o. nemá žádný vliv na povinnost plnění
Dodavatele.
Plní-li společnost S&T CZ s.r.o. svůj peněžitý závazek
bezhotovostním převodem na bankovní účet,
považuje se platba za doručenou dnem jejího
odepsání z bankovního účtu.
AUTORSKÉ PRÁVO
Dodavatel poskytuje společnosti S&T CZ s.r.o. či třetí
osobě určené společností S&T CZ s.r.o. výhradní
oprávnění (licenci, resp. podlicenci) k výkonu práva
užít autorská díla vytvořená v rámci plnění Smlouvy,
a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a
všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu
trvání majetkových práv autora, a rovněž právo
postoupit nebo poskytnout oprávnění tvořících
součást této licence (podlicence) zcela nebo zčásti
jakékoliv třetí osobě, a to včetně svolení autorská
díla měnit, upravovat, spojovat s jinými díly a
zařazovat je do děl souborných (dále jen „Výhradní
licence“). Odměna za Výhradní licenci je zahrnuta v
odměně za plnění dle Smlouvy, není-li mezi stranami
sjednáno písemně jinak. Pro účely případných úprav
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autorského díla se Dodavatel zavazuje poskytnout
společnosti S&T CZ s.r.o. či třetí osobě na její žádost
veškeré dostupné dokumenty a informace, včetně
případného zdrojového kódu; Dodavatel není
oprávněn požadovat za takové poskytnutí žádnou
odměnu či náhradu nákladů s tím spojených.
Ve vztahu k Výhradní licenci k autorským dílům
Dodavatel prohlašuje, že oprávněné zájmy autora
nemohou být značně nepříznivě dotčeny tím, že
společnost S&T CZ s.r.o. či třetí osoba určená
společností S&T CZ s.r.o. nebude Výhradní licenci
vůbec či zčásti užívat. Bez ohledu na tuto skutečnost
strany tímto sjednávají, že právo Dodavatele na
odstoupení dle ustanovení § 2378 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, není
Dodavatel oprávněn uplatnit před uplynutím deseti
let ode dne poskytnutí Výhradní licence.
Dodavatel prohlašuje, že s ohledem na povahu
výnosů z Výhradní licence nemohou vzniknout
podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění,
tedy že odměna za udělení Výhradní licence k
jednotlivým autorským dílům nemůže být ve
zřejmém nepoměru k zisku z využití Výhradní licence
a významu příslušného autorského díla pro dosažení
takového zisku.
Pro všechny případy, ve kterých nemůže Dodavatel z
objektivních důvodů sám udělit společnosti S&T CZ
s.r.o. či třetí osobě určené společností S&T CZ s.r.o.
oprávnění dle ustanovení čl. 4.1. VNP k autorskému
dílu vytvořenému v rámci plnění Smlouvy, Dodavatel
zajistí, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva
k příslušnému autorskému dílu udělí společnosti
bezúplatně výhradní oprávnění (licenci) autorské dílo
užít v rozsahu a za podmínek dle ustanovení čl. 4.1.
VNP, a to tak, že příslušné oprávnění bude
společnosti S&T CZ s.r.o. či třetí osobě určené
společností S&T CZ s.r.o. uděleno v písemně formě
nejpozději v den předání příslušného autorského
díla. Nebude-li společnosti S&T CZ s.r.o. či třetí osobě
určené společností S&T CZ s.r.o. v den předání
příslušného autorského díla předloženo v písemné
formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí
věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil
Dodavatel společnosti S&T CZ s.r.o. či třetí osobě
určené společností S&T CZ s.r.o. dle ustanovení čl.
4.1. VNP.
Poruší-li Dodavatel povinnost udělit společnosti S&T
CZ s.r.o. či třetí osobě určené společností S&T CZ
s.r.o. Výhradní licenci v rozsahu dle ustanovení
tohoto čl. 4 VNP, je povinen uhradit společnosti S&T
CZ s.r.o. smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé
jednotlivé porušení; tím není dotčen případný nárok
společnosti S&T CZ s.r.o. na náhradu škody a/nebo
újmy v plném rozsahu.

5.
PROHLÁŠENÍ A PRÁVA A POVINNOSTI
5.1.
Dodavatel prohlašuje a dále se zavazuje zajistit po
celou dobu trvání smluvního vztahu mezi společností
S&T CZ s.r.o. a Dodavatelem, že:
(a)
je společností založenou, zapsanou a platně
existující;

Strana 2 z 5
verze: 20210908

(b)
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je oprávněn uzavřít a plnit Smlouvu a je
oprávněn k vykonávání podnikatelské
činnosti dle svého předmětu podnikání;
(c)
není stranou žádné smlouvy, která má nebo
by mohla mít jakýkoli podstatný negativní
vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek;
(d)
v současné době neprobíhá ani nehrozí
žádné soudní, správní či rozhodčí řízení vůči
Dodavateli nebo jeho majetku, které by
mohlo mít podstatný negativní vliv na jeho
podnikání, povinnosti či majetek;
(e)
neprodleně oznámí společnosti S&T CZ s.r.o.
všechna soudní, správní či rozhodčí řízení
probíhající nebo hrozící vůči Dodavateli nebo
jeho majetku, které by mohly mít podstatný
negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti
či majetek nebo na plnění Smlouvy;
(f)
veškeré písemné informace poskytnuté
Dodavatelem nebo jeho jménem společnosti
S&T CZ s.r.o., jejím zástupcům či poradcům v
průběhu trvání smluvního vztahu mezi
společností S&T CZ s.r.o. a Dodavatelem byly
k datu jejich předložení (pokud nebyly
nahrazeny či změněny jinou informací
poskytnutou
Dodavatelem
následně)
pravdivé, úplné a přesné ve všech
podstatných ohledech, a Dodavatel si není
vědom žádných podstatných skutečností či
okolností, které by společnosti S&T CZ s.r.o.
neoznámil a které by, pokud by byly
společnosti S&T CZ s.r.o. známy, mohly mít
podstatný vliv na rozhodnutí společnosti S&T
CZ s.r.o. uzavřít či neuzavřít se Dodavatelem
Smlouvu;
(g)
nebyly učiněny žádné kroky ani nebylo
zahájeno žádné řízení (a nic takového podle
nejlepšího vědomí Dodavatele ani nehrozí),
které by vedlo k likvidaci či zahájení
insolvenčního řízení ohledně Dodavatele;
(h)
neprodleně oznámí Dodavateli, že byly
učiněny určité kroky nebo bylo zahájeno
určité řízení, které by mohlo vést k likvidaci či
zahájení
insolvenčního
řízení
vůči
Dodavateli; a
(i)
Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny
okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst.
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v účinném znění.
Dodavatel se zavazuje:
(a)
poskytnout plnění a jednotlivá dílčí plnění,
včas, s potřebnou odbornou péčí a
prostřednictvím odborně kvalifikovaných
osob;
(b)
dbát případných pokynů společnosti S&T CZ
s.r.o. a / nebo oprávněných osob;
(c)
dbát provozních potřeb společnosti S&T CZ
s.r.o. či osoby, u níž je plnění poskytováno a
dodržovat při plnění předpisy k zajištění
ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, požární předpisy a další předpisy
společnosti S&T CZ s.r.o. či třetí osoby, u níž
je plnění poskytováno, včetně jejich vnitřních
předpisů;

(d)
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na své vlastní náklady odškodnit společnost
S&T CZ s.r.o. za nároky jakýchkoli třetích
osob vzniklé z toho, že jakékoli plnění
poskytnuté Dodavatelem dle Smlouvy
porušuje patent, autorské právo a / nebo jiná
práva k duševnímu vlastnictví nebo
neoprávněně využívá zákonem chráněné
obchodní tajemství a / nebo z důvodu
porušení jiné povinnosti Dodavatele; a
(e)
na vlastní náklady udržovat v platnosti
pojištění Dodavatele pro případ způsobení
škody a/nebo újmy v souvislosti s výkonem
činností, které jsou předmětem Smlouvy, s
limitem pojistného plnění nejméně ve výši
1.000.000 Kč ze všech pojistných událostí
vzniklých v jednom pojišťovacím roce, a to po
dobu trvání smluvního vztahu založeného
Smlouvou. Spoluúčast Dodavatele z jedné
pojistné události nesmí být vyšší než 5 % z
pojistného plnění a podmínky pojištění
nesmí být horší než obvyklé podmínky
tohoto druhu pojištění poskytované osobám
poskytujícím předmětné činnosti v České
republice. Dodavatel je povinen o takovém
pojištění předložit společnosti S&T CZ s.r.o.
doklady a na jeho žádost kdykoliv
prokazovat, že ho udržuje v platnosti. Porušíli Dodavatel povinnost sjednat a udržovat
pojištění dle tohoto ustanovení VNP, je
povinen uhradit společnosti S&T CZ s.r.o.
smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč; tím není
dotčen případný nárok společnosti S&T CZ
s.r.o. na náhradu škody a/nebo újmy v plné
výši.
(f)
že nebude přímo ani nepřímo sám nebo
prostřednictvím jiné osoby zaměstnávat ani
jiným způsobem využívat osoby, které v době
plnění Smlouvy byly v pracovním poměru u
společnosti S&T CZ s.r.o. a pracovaly na
plnění Smlouvy, a to po dobu trvání Smlouvy
a jeden rok po zániku smluvního vztahu
založeného touto Smlouvou. V případě
porušení této povinnosti Dodavatele je
Dodavatel povinen uhradit společnosti S&T
CZ s.r.o. smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč;
tím není dotčen případný nárok společnosti
S&T CZ s.r.o. na náhradu škody a/nebo újmy
v plné výši.
Týká-li se plnění poskytované Dodavatelem plnění
poskytovaného
či
zamýšleného
poskytovat
společností S&T CZ s.r.o. pro třetí osobu v rámci
veřejné zakázky, je společnost S&T CZ s.r.o.
oprávněna v rámci nabídkového řízení týkající se
uzavření smlouvy v rámci veřejné zakázky prokázat
splnění
kvalifikačních
předpokladů
pomocí
Dodavatele. Za tímto účelem je Dodavatel povinen
poskytnout společnosti S&T CZ s.r.o. nezbytnou
součinnost. Toto ustanovení čl. 5.3. VNP nabývá
platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.
Týká-li se plnění poskytované Dodavatelem plnění
poskytovaného
či
zamýšleného
poskytovat
společností S&T CZ s.r.o. pro třetí osobu v rámci
veřejné zakázky, které se společnost S&T CZ s.r.o.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.
6.1.

účastní či zamýšlí účastnit, zavazuje se Dodavatel
nespolupracovat a / nebo neuzavřít jakoukoliv
smlouvu o spolupráci či jinou smlouvu, která by se
týkala plnění v rámci takové veřejné zakázky, s dalším
subjektem, který by byl taktéž účastníkem
nabídkového řízení týkajícího se uzavření smlouvy
v rámci takové veřejné zakázky. Dodavatel se rovněž
zavazuje neúčastnit se v pozici zájemce či dodavatele
v rámci takové veřejné zakázky. Tento závazek se
vztahuje výlučně k plněním poskytovaným v rámci
veřejné zakázky a výlučně po dobu, kdy bude tato
veřejná zakázka trvat. Za každé jednotlivé porušení
povinnosti stanovené v první a / nebo druhé větě
tohoto ustanovení čl. 5.4 VNP je Dodavatel povinen
uhradit společnosti S&T CZ s.r.o. smluvní pokutu ve
výši 1.000.000,- Kč; tím není dotčen případný nárok
společnosti S&T CZ s.r.o. na náhradu škody a/nebo
újmy v plné výši. Toto ustanovení čl. 5.4. VNP nabývá
platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.
Vlastnické právo a nebezpečí škody na poskytnutém
plnění přechází na společnost S&T CZ s.r.o. či třetí
osobu určenou společností S&T CZ s.r.o. dnem
řádného, úplného a bezvýhradného předání
poskytnutého plnění.
Dostane-li se Dodavatel do prodlení s poskytnutím
plnění, zavazuje se společnosti S&T CZ s.r.o. uhradit
smluvní pokutu ve výši 2 % ze sjednané ceny plnění
(minimálně však 5.000,- Kč s tím, že tato částka platí
rovněž v případě, kdy nelze cenu plnění určit) za
každý den prodlení; tím není dotčen případný nárok
společnosti S&T CZ s.r.o. na náhradu škody a/nebo
újmy v plné výši. Toto ustanovení se uplatní pouze
v případě, kdy Smlouva či její příloha či jiné písemné
ujednání mezi společností S&T CZ s.r.o. a
Subdodavatelem neupravuje otázku smluvní pokuty
při případném prodlení s plněním výslovně.
Společnost S&T CZ s.r.o. se zavazuje:
(a)
zajistit součinnost potřebnou k zajištění
poskytování plnění dle Smlouvy;
(b)
informovat Dodavatele o důležitých
skutečnostech, které mohou mít vliv na
výkon práv a plnění povinnosti Dodavatele; a
(c)
uhradit za poskytnuté plnění dohodnutou
odměnu.
V případě, že plnění Smlouvy bude zahrnovat
činnosti, při kterých bude docházet ke zpracování
osobních údajů Dodavatelem, společností S&T CZ
s.r.o. či třetí osobou, je Dodavatel povinen na výzvu
společnosti S&T CZ s.r.o. uzavřít se společností S&T
CZ s.r.o. smlouvu o zpracování osobních údajů.
Dodavatel se zavazuje při zpracovávání osobních
údajů postupovat v souladu s příslušnými právními
předpisy.

6.2.

OBECNÁ USTANOVENÍ
Společnost S&T CZ s.r.o. ani Dodavatel nejsou
oprávněny převést práva a povinnosti vyplývající ze
Smlouvy jiné osobě bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany, která však takovýto souhlas
nemůže bezdůvodně odmítnout poskytnout;
společnost S&T CZ s.r.o. je však oprávněna postoupit
své případné pohledávky ze Smlouvy vůči Dodavateli
na třetí osobu.

7.3.

6.3.

6.4.

6.5.

7.
7.1.
7.2.

7.4.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost
ohledně veškerých informací, jež mají být podle své
povahy či podle jejich výslovného označení
udržovány jako neveřejné, a které mu budou
poskytnuty, ať už písemně, ústně, či zjištěny
pozorováním či jiným způsobem. Takové informace
se Dodavatel zavazuje uchovávat jako soukromé a
důvěrné a odpovídajícím způsobem je zabezpečit a
zajistit jejich řádné a bezpečné uložení. Dodavatel se
dále zavazuje nesdělit tyto informace třetím
osobám, zajistit, aby uvedené informace nebyly
zpřístupněny žádným třetím osobám, tj. zejména
zabezpečit veškeré listiny obsahující takové
informace před zneužitím třetími osobami, nepoužít
údaje v rozporu s jejich účelem (tj. jinak než pouze
pro vlastní potřebu), nepořizovat si žádné kopie a ani
výpisy z předložené dokumentace. Při porušení
jakékoliv povinnosti uvedené v tomto ustanovení čl.
6.2. VNP vzniká společnosti S&T CZ s.r.o. nárok vůči
Dodavateli na zaplacení smluvní pokuty ve výši
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Tím není
dotčen případný nárok na náhradu škody a/nebo
újmy v plné výši.
V případě, že plnění Smlouvy bude zahrnovat
činnosti, při kterých bude docházet ke zpracování
osobních údajů smluvními stranami, je Dodavatel
povinen na výzvu S&T CZ s.r.o. uzavřít s S&T CZ s.r.o.
smlouvu upravující otázku zpracování osobních
údajů. Po dobu, kdy taková smlouva není z důvodu
na straně Dodavatele mezi smluvními stranami
uzavřena, odpovídá Dodavatel za jakoukoliv škodu či
újmu tím případně způsobenou.
Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi
nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním
nebo výkladem Smlouvy jednáním a vzájemnou
dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor
vzájemnou dohodou mezi společností S&T CZ s.r.o. a
Subdodavatelem, bude takový spor předložen
jednou ze stran u Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky. Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti
s ní budou rozhodovány s konečnou platností u
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky podle
jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným
předsedou Rozhodčího soudu.
Dodavatel se zavazuje dodržovat kodex dodavatelů
skupiny S&T, který je k dispozici na stránkách
https://ir.snt.at/SnT_Supplier_CodeofConduct_EN.pdf.
TRVÁNÍ SMLOUVY
Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou ve Smlouvě.
Ustanovení těchto VNP zůstávají v platnosti a
účinnosti i po zániku platnosti a účinnosti Smlouvy.
Společnost S&T CZ s.r.o. je oprávněna Smlouvu
vypovědět kdykoliv i bez uvedení důvodu. Výpovědní
doba činí v takovém případě 1 měsíc a počíná
plynout prvním dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi Dodavateli.
Smlouva může být ukončena též odstoupením od
Smlouvy. Společnost S&T CZ s.r.o. je oprávněna od
Smlouvy odstoupit též, nastane-li alespoň jeden
z níže uvedených důvodů:
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(a)

7.5.

7.6.

7.7.

dostane-li se Dodavatel do prodlení
s plněním dle Smlouvy a nezjedná nápravu
ani do 5 dnů od okamžiku, kdy takové
prodlení nastalo;
(b)
bude-li
ukončena
spolupráce
mezi
společností S&T CZ s.r.o. a třetí osobou, pro
účely které došlo ke spolupráci mezi
společností S&T CZ s.r.o. a Dodavatelem;
(c)
dojde-li k podstatnému porušení povinnosti
Dodavatele dle Smlouvy a / nebo VNP. Za
podstatné porušení povinnosti dle těchto
VNP se považuje zejména:
•
porušení povinnosti poskytnout společnosti
S&T CZ s.r.o. či třetí osobě určené
společností S&T CZ s.r.o. oprávnění
k autorskému dílu v rozsahu vymezeném
v ustanovení čl. 4 těchto VNP;
•
je-li a / nebo stane-li se kterékoliv
prohlášení uvedené v ustanovení čl. 5.1.
VNP nepravdivé či neplatné;
•
porušení povinnosti dle ustanovení čl. 5.3.
VNP;
•
porušení exkluzivity dle ustanovení čl. 5.4.
VNP;
•
porušení povinnosti mlčenlivosti dle
ustanovení čl. 6.2. VNP; či
•
neposkytuje plnění ve sjednané kvalitě a
nenapraví takové porušení ani po
upozornění společností S&T CZ s.r.o. či třetí
osobou určenou společností S&T CZ s.r.o.
v dodatečné přiměřené lhůtě.
Společnost S&T CZ s.r.o. je dále oprávněna od
Smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k zahájení
insolvenčního řízení na Dodavatele a / nebo je přijato
rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení
Dodavatele a / nebo dodavatel vstoupí do likvidace a
/ nebo je-li na Dodavatele vedena exekuce.
Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit
v případě, kdy společnost S&T CZ s.r.o. nezaplatila
jakoukoli dlužnou částku za plnění řádně poskytnuté
dle
Smlouvy
a
vyfakturované
v souladu
s podmínkami dle těchto VNP řádně a včas a toto
porušení nenapravila ani do 30 dnů ode dne obdržení
písemné výzvy k nápravě a / nebo společnost S&T CZ
s.r.o. poruší jinou povinnost dle Smlouvy či těchto
VNP podstatným způsobem a ve lhůtě 30 dnů ode
dne obdržení písemné výzvy k nápravě toto své
porušení nenapraví; taková výzva Dodavatele musí
obsahovat i specifikaci, v čem je podstatné porušení
spatřováno.
Strany výslovně sjednávají, že pro případ ukončení
Smlouvy jakýmkoli způsobem jiným než splněním, je
společnost S&T CZ s.r.o. oprávněna dle své volby
vrátit Dodavateli veškeré, či jen některé, do té doby
Dodavatelem poskytnuté plnění (takové právo
svědčí společnosti S&T CZ s.r.o. jak pro ty části
plnění, která ještě nebyla akceptována, tak pro ty
části plnění, která již byla akceptována). Za
společností S&T CZ s.r.o. již uhrazené části plnění, ke
kterým společnost S&T CZ s.r.o. uplatní své právo na
vrácení plnění podle tohoto ustanovení čl. 7.7. VNP a
řádně část plnění vrátí Dodavateli, vrátí Dodavatel
společnosti S&T CZ s.r.o. část ceny, která se vztahuje

k vrácené části plnění. Za části plnění, ke kterým
společnost S&T CZ s.r.o. uplatní své právo na
ponechání si plnění podle tohoto ustanovení čl. 7.7.
VNP, má Dodavatel nárok na zaplacení pouze v
rozsahu, ve kterém má společnost S&T CZ s.r.o. z
předmětné nevrácené části plnění prospěch.
8.
8.1.

8.2.

ÚČINNOST VNP
V případě rozporu mezi VNP a Smlouvou mají
přednost ustanovení Smlouvy. V případě rozporu
mezi VNP a jinou přílohou Smlouvy mají přednost
ustanovení přílohy Smlouvy.
Tyto VNP nabývají účinnosti dne 1.1.2022 a
společnost S&T CZ s.r.o. je oprávněna tyto VNP
kdykoliv jednostranně změnit.
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