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CBRE Global Workplace Solutions s.r.o. 

Všeobecné obchodní podmínky dodavatele  

  

  

  

  

  

 1.  Definice  
  

„Použitelné právo“ představuje jakékoliv právo, zákon nebo vedlejší legislativu vynutitelných práv 

české společnosti ve smyslu sekce 2 zákona Evropských společenství z roku 1972 (European 

Communities Act 1972), a jakékoliv jiné směrnice, rozhodnutí nebo oprávnění, jež mají sílu zákona pro 

jakýkoliv orgán, který má soudní pravomoc ve vztahu k otázkám řešeným v objednávce.  

  

„Objednatel“ představuje dceřinou společnost nebo pobočku CBRE Global Workplace Solutions s.r.o., 

která je uvedena v objednávce, a pokud žádná taková jednotka není v objednávce uvedena, pak je 
Objednatelem společnost CBRE Global Workplace Solutions s.r.o. v zemi, ve které je objednávka 

vystavena a/nebo v zemi, ve které sídlí Dodavatel tak, jak je uvedeno v objednávce.  

  

„Následná škoda“ představuje (a) zvýšené náklady nebo výdaje, (b) ztrátu výroby, ušlý zisk, ztrátu 

obchodní příležitosti, ztrátu smlouvy nebo příjmů, (d) zvláštní, nepřímé nahodilé nebo následné ztráty 

nebo škody jakékoliv povahy, nebo (e) případné škody a/nebo škody s represivní funkcí vzniklé z nebo 

v souvislosti se zajištěním dodávek.  

  

„Objednávka“ představuje písemný dokument vystavený Objednatelem, který se skládá z požadavku 

Objednatele zakoupit od Dodavatele zboží a/nebo služby, které jsou podmíněny smluvními 

podmínkami.  
  

„Cena“ představuje cenu, kterou zaplatí Objednatel za dodávky tak, jak je uvedeno v objednávce.  

  

„Dodavatel“ je strana, která poskytuje dodávky v souladu s objednávkou a tak, jak je v ní uvedeno.  

  

„Majetek dodavatele“ představuje veškeré stroje, zařízení, nářadí, upínače, lisovací nástroje, měřidla, 

inventář, formy, vzory a další položky, které jsou nezbytné pro výrobu dodávek.  

  

„Dodávky“ představují zboží a/nebo služby, které dodává Dodavatel.  

  

„Podmínky“ představují tyto dodavatelské podmínky.  

  

 2.  Nabídka a její přijetí  
  

2.1 Každá objednávka zahrnuje a řídí se podmínkami, které jsou, s výjimkou sekce 12.3 a 17.6, nadřazené 

všem předchozím smlouvám, objednávkám, cenovým kotacím, návrhům a jiné komunikaci týkající 

se dodávek.  

  

2.2 Jakékoliv změny podmínek musí být výslovně stanoveny v objednávce anebo musí být v písemné formě 

odsouhlaseny oběma stranami.  

  

 2.3  Objednávka nezakládá povinnost přijetí žádné nabídky nebo návrhu Dodavatele.  

  

 2.4  Dodavatel přijímá tyto podmínky a uzavírá smlouvu tím, že provede jedno z následujícího:  

(a) započetí jakékoliv práce podle objednávky;  
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(b) přijetí objednávky v písemné formě; nebo  

(c) jakékoliv jiné jednání, které uznává existenci Smlouvy podle předmětu objednávky.  

  

2.5 Jakékoliv jiné dodatečné nebo odlišné podmínky navržené Dodavatelem, tj. kotace Dodavatele, potvrzení, 

faktura nebo jiné, nejsou součástí objednávky.  

3. Doba trvání  
  

 3.1  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.   

  

 4.  Množství a dodávka  
  

 4.1  Dodavatel dodá množství dodávek tak, jak je stanoveno v článku č. 1 této Smlouvy.  

  

4.2 Pokud není výslovně stanoveno na přední straně objednávky jinak, Objednatel není povinen k nákupu 

dodávek výhradně od Dodavatele.  

  

4.4 Čas dodání dodávek je zásadní. Objednatel může změnit intenzitu naplánovaných dodávek nebo nařídit 

dočasné zastavení naplánovaných dodávek, kde nic z toho neopravňuje Dodavatele ke změně ceny. 

Objednatel není povinen přijímat dříve dodané dodávky, pozdní dodávky, neúplné dodávky nebo 

nadměrné dodávky.  

  

 5.  Cena a platby  
  

5.1 Cena je určena objednávkou a, pokud není stanoveno jinak, zahrnuje dopravu, uskladnění, manipulaci, 

balení a všechny další výdaje a poplatky dodavatele, včetně cla a daní, které musí být vykázány na 

faktuře Dodavatele zvlášť, a to pro každou dodávku.  

  

5.3  Dodavatel je oprávněn fakturovat Objednateli v den dodání nebo kterýkoliv den po uskutečnění 

dodávky a každá faktura musí obsahovat číslo objednávky, číslo dodatku nebo verze, číslo Objednatele 

a číslo Dodavatele (tam, kde je to vhodné), počet kusů v dodávce, počet krabic nebo obalů v dodávce, 

číslo nákladního listu, a jakékoliv další údaje požadované Objednatelem.  

  

5.4 Dodavatel uznává a souhlasí s tím, že Objednatel nezaplatí za žádnou fakturu, na které není uvedeno 
správné číslo objednávky.  

  

 5.5  Faktury jsou posílány na adresu Objednatele stanovenou v objednávce.  

  

 5.6  Pokud není na objednávce uvedeno jinak, Objednatel zaplatí fakturovanou částku během 60 dní.  

  

5.7 Objednatel je oprávněn započítat do ceny (včetně jakéhokoliv splatného DPH) jakoukoliv částku, kterou 

Dodavatel dluží Objednateli, a to na základě objednávky nebo jakékoliv jiné smlouvy, kterou má 

Objednatel s Dodavatelem.  

  

5.8   Bez ohledu na cokoliv, co by bylo v rozporu s výše uvedeným, CBRE nebude mít povinnost zaplatit 
dodavateli za dodávky, dokud společnost CBRE nedostane platbu za takové dodávky od svých 

zákazníků.  

  

 6.  Kontrola a vadné dodávky  
  

6.1 Pokud jsou dodávky vadné a jsou následně odmítnuty Objednatelem, pak bude množství stanovené v 

objednávce sníženo, pokud Objednatel neinformuje Dodavatele o něčem jiném. Dodavatel 

nenahrazuje snížené množství bez písemných pokynů od Objednatele.  

  

6.2 Mezi další možnosti pro odstranění závad, jež jsou Objednateli k dispozici, patří: (a) Dodavatel souhlasí 

se zpětným zasláním dodávek, a to na svůj účet a riziko, včetně dopravních nákladů, a dále souhlasí s výměnou 
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vadných dodávek tak, jak pokládá Objednatel za nutné; (b) Objednatel může kdykoliv před odesláním z prostor 

Objednatele upravit dodávky, které nesplňují požadavky stanovené v objednávce; a/nebo (c) Dodavatel 

odškodní Objednatele za všechny odůvodněné náklady, které vzniknou při odmítnutí či úpravě/opravě vadných 

dodávek.     

 7.  Změny  
  

7.1 Objednatel si vyhrazuje právo změn, nebo právo přinutit Dodavatele učinit změny v nákresech, normách, 

vzorcích nebo v popisu dodávek. Objednatel si také vyhrazuje právo změny rozsahu práce 

stanoveném v objednávce, včetně práce týkající se aktivit jako je kontrola, přezkušování nebo 

kontrola kvality. Objednatel může také odesílat suroviny ze svých provozoven nebo od třetích stran.  

  

7.2 V případě, že jakékoliv změny v objednávce učiněné Objednatelem ovlivní cenu nebo dobu potřebnou pro 

splnění objednávky, musí o tom Dodavatel písemně informovat Objednatele během 10 dní od 

obdržení oznámení o takových změnách. Objednatel si může od Dodavatele vyžádat dodatečné 

dokumenty, které se vztahují k jakýmkoliv změnám v dodacích podmínkách a specifikacích, ceně 

nebo v době potřebné pro splnění objednávky. Dodavatel neprovede žádné změny v plánu dodávky, 

podmínkách a specifikacích, postupu výroby, balení, označení, dopravě, ceně nebo datu či místu 

dodání, a to bez písemných pokynů od Objednatele nebo bez písemného souhlasu Objednatele.  

  

 8.  Záruky  
  

 8.1  Dodavatel výslovně ručí za to, že dodávky:   

  

(a) jsou v souladu s podmínkami a specifikacemi, standardy, nákresy, vzorky, popisy a změnami 

tak, jak je opatřeno Objednatelem nebo pro Objednatele;  

(b) jsou v souladu se všemi příslušnými zákony, nařízeními, pravidly a standardy;  

(c) jsou v dobré kvalitě a bez závad v designu, materiálu a odborném zpracování; a   

(d) jsou vybrány, navrženy, vyrobeny a sestaveny Dodavatelem podle stanoveného použití 
Objednatele, a že jsou v pořádku a dostatečné pro účely zamýšlené Objednatelem.  

(e) Dodavatel výslovně ručí za to, že svou práci vykoná profesionálním a odborným způsobem, v 

souladu se všemi standardy a požadavky odsouhlasenými Objednatelem, nebo jinak v souladu 
se standardy průmyslu.  

  

8.2 Záruční doba je dva roky od data, kdy Objednatel přijme dodávky; záruční doba stanovená příslušným 

zákonem; nebo záruční doba navržená Objednatelem nebo zákazníkem Objednatele konečnému 

uživateli instalovaných dodávek nebo dodávek, které jsou součástí produktu.  

  

8.3 Dodavatel neprodleně informuje Objednatele v písemné formě v případě, že se dozví o jakékoliv 

složce, součásti, konstrukci nebo závadě týkající se dodávky, které jsou nebo mohou být nebezpečné 

lidem či majetku.  

  

8.4 Souhlas Objednatele s jakýmkoliv návrhem, nákresem, materiálem, procesem nebo 
podmínkami/specifikacemi neosvobozuje Dodavatele od jeho závazků plynoucích z tohoto ručení.  

  

 9.  Kvalita   
  

9.1 Dodavatel se řídí standardy na kontrolu kvality a systémem kontroly Objednatele a účastní se programů 

Objednatele pro kvalitu a rozvoj Dodavatelů tak, jak je požadováno Objednatelem.  

  

9.2 Na žádost Objednatele poskytne Dodavatel zdarma servisní dokumentaci a jiné materiály vztahující se k 
dodávce.  

  

 10.  Závazky a odstranění závad   
  



CBRE Global Workplace Solutions s.r.o. 

Dodací podmínky  

1. září 2015  

Strana | 4  

Duševní vlastnictví ©2015 CBRE. Důvěrné. Všechna práva vyhrazena  

10.1 Dodavatel odškodní Objednatele za zranění nebo úmrtí jakékoliv osoby v případě, že takové zranění či 
úmrtí vyplývá z plnění nebo neplnění povinností Dodavatele tak, jak je stanoveno v objednávce s tím, že 

plnění/neplnění povinnosti je způsobeno zanedbáním nebo porušením těchto podmínek Dodavatelem nebo 

jeho zaměstnanci, zástupci, Dodavateli a/nebo subdodavateli.     

10.2 Dodavatel odškodní Objednatele, zákazníky Objednatele a uživatele výrobků prodaných Objednateli a 

všechny jejich příslušné zástupce, nástupce a zplnomocněnce za všechny škody, ztráty (včetně 

následné škody), pohledávky, závazky a výdaje (včetně odůvodněných právních a jiných poplatků 

za odborné služby, vyrovnání a soudních poplatků), způsobené nebo vzniklé z vadných dodávek, 

nebo kvůli jakémukoliv nedbalému či nesprávnému chování nebo opominutí Dodavatele nebo jeho 

zástupců, zaměstnanců nebo subdodavatelů, nebo kvůli porušení nebo nedodržení jakýchkoliv 

zjištění a záruk nebo jiných podmínek stanovených v objednávce (včetně těchto podmínek) ze strany 

Dodavatele.  

  

10.3 Práva a odstranění závad, jež jsou vyhrazena Objednatelem v objednávce, se připojují ke všem ostatním 

a jiným právním nebo srovnatelným odstraněním závad.  

  

10.4 Strany souhlasí s tím, že ne vždy vyplynou aktivity Objednatele na zákonné vynucení povinností 
Dodavatele k dodání dodávek podle objednávky v adekvátní odstranění závad, a jako takový je 

Objednatel oprávněn přímo vymáhat na Dodavateli jeho povinnosti podle objednávky.  

  

10.5 CBRE neodpovídá dodavateli za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné škody, které vzniknou z nebo 

v souvislosti s těmito předpisy. Celková odpovědnost společnosti CBRE za škody nebo jinak vzniklé 

škody způsobené plněním nebo neplněním těchto ustanovení nebo škody v souvislosti s jakýmikoli 

jinými zde uvedenými závazky/odpovědnostmi, nepřesáhne cenu pro dodavatele.  

  

 11.  Příslušné zákony a etika  
  

11.1 Dodavatel a dodávky splňují všechny příslušné zákony a standardy vztahující se na výrobu, označování, 

dopravu, import, export, licence, schvalování nebo vystavování osvědčení k dodávkám, včetně 

zákonů vztahujících se k požadavkům na životní prostřední, k zaměstnancům, diskriminaci, zdraví a 

bezpečnosti na pracovišti a k bezpečnosti motorových vozidel. Objednávka zahrnuje odkazy na 

všechny povinnosti a podmínky takto požadované.  
  

11.2 Objednatel zavedl Etické zásady, jak je stanoveno v Příloze č. 5 k této Smlouvě, a očekává, že se 

Dodavatel, jeho zaměstnanci a smluvní strany, budou těmito zásadami řídit nebo se budou řídit svými 

vlastními zásadami, které jsou však se zásadami Objednatele rovnocenné.  

  

 12.  Požadavky zákazníků   
  

12.1 Tak, jak je písemně stanoveno Objednatelem, Dodavatel souhlasí s dodržováním všech příslušných 

podmínek jakékoliv smlouvy mezi Objednatelem a jeho zákazníkem/zákazníky, kterým Objednatel 
dodává dodávky (jako součást výrobků dodávaných takovému zákazníkovi/zákazníkům).  

  

12.2 Objednatel předá Dodavateli informace týkající se objednávek jeho zákazníka/zákazníků v případě, že 

se takové informace vztahují k dodávkám.  

  

12.3 Dodavatel je zodpovědný za zjišťování toho, jak taková informace ovlivní povinnosti Dodavatele podle 

objednávky, a Dodavatel splní všechny takové identifikované podmínky zákazníka v rámci svých 
možností. Objednatel se může rozhodnout, že ustanovení v sekci 12 jsou nadřazená a rozhodující v 

případě jakýchkoliv neslučitelných podmínek mezi Objednatelem a Dodavatelem, a musí o tomto 

rozhodnutí písemně informovat Dodavatele.  

  

 13.  Pojištění  
  

13.1 Dodavatel uzavřel u České pojišťovny Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele, pojistná smlouva č. 
xxxxxxx. Limit plnění byl sjednán na částku xxxxxxxxx,- Kč.  
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13.2  Dodavatel poskytne Objednateli řádný důkaz takového krytí během 10 dní od písemné žádosti 

Objednatele.  

  

 13.3  Existence pojištění neosvobozuje Dodavatele od jeho povinností nebo závazků podle objednávky.  

    

 14.  Výpověď  
  

14.1 Objednatel může vypovědět objednávku bez závazků vůči Dodavateli v případě následujících nebo 

srovnatelných událostí, a Dodavatel odškodní Objednatele za všechny náklady způsobené 

Objednateli v souvislosti s následujícím, včetně, bez omezení, právních a jiných poplatků za odborné 

služby: (a) Dodavatel se stane nesolventním; (b) Dodavatel podá dobrovolnou žádost na uvalení do 
konkurzu; (c) nedobrovolné uvalení do konkurzu proti Dodavateli; (d) je jmenován likvidátor nebo 
správce Dodavatele; nebo (e) Dodavatel provádí převod ve prospěch věřitelů.  

  

 14.2  Objednatel může vypovědět objednávku bez závazků vůči Dodavateli, pokud Dodavatel:  

  

(a) neuzná, poruší, nebo hrozí, že poruší jakékoliv podmínky objednávky; (b) nedodá nebo hrozí, že 
nedodá dodávky nebo nevykoná služby související s objednávkou; (c) nedosahuje pokroku nebo 
požadavků na rozumnou kvalitu, a tak ohrožuje včasné a řádné dokončení a předání dodávky a tyto 

nedostatky či porušení neodstraní během 10 dní (nebo v kratší době pokud je to obchodně 

odůvodnitelné v dané situaci) od obdržení písemného oznámení Objednatele o konkrétním 

porušování; nebo (d) uskuteční nebo hrozí, že uskuteční obchodní transakci, která zahrnuje prodej 

podstatné části jeho aktiv využívaných k výrobě dodávek pro Objednatele nebo, která se týká fúze, 

prodeje nebo směny akcií či jiných vlastnických zájmů, které mají za následek změnu v kontrole 

Dodavatele; Dodavatel je povinen informovat Objednatele o takových vyjednáváních, která mohou 
vést k situacím specifikovaným v této podsekci, a to během 10 dní po jejich zahájení, a to za 

předpokladu, že na základě požadavku Dodavatele uzavře s Objednatelem řádný důvěrný dodatek 

ke smlouvě vztahující se k informacím poskytnutým Objednatelem o takové transakci.  

  

14.3 V případě, že kterákoliv ze stran není schopna, má zpoždění nebo je jí bráněno ve výkonu svých 

povinností podle objednávky z důvodu nebo za okolností, které odůvodnitelně přesahují její kontrolu 

a které trvají déle než 28 dní, pak je objednávka neprodleně ukončena.  

  

14.4 Po obdržení výpovědi smlouvy, a pokud Objednatel nestanoví jinak, Dodavatel: (a) ihned ukončí veškeré 

práce na objednávce; (b) převede na Objednatele nárok na a dodá hotové dodávky, nedokončenou 

práci, a části a materiál, které dodavatel přiměřeně vyrobil či získal podle množství objednaného 

Objednatelem, a které Dodavatel nemůže použít pro výrobu zboží pro sebe nebo jiné strany; (c) ověří 
a urovná jakékoliv pohledávky subdodavatelů na skutečné náklady vzniklé přímo jako důsledek 

výpovědi a zajistí materiál, jenž je ve vlastnictví subdodavatelů; (d) přijme nutná a přiměřená opatření 

na ochranu majetku v držení Dodavatele, na kterém má Objednatel zájem, a to do té doby, než obdrží 
od Objednatele pokyny k jeho likvidaci; a (e) na základě odůvodněné žádosti Objednatelem 

spolupracuje na převodu výroby dodávek na jiného Dodavatele.  

  

14.5 Na základě výpovědi Objednatele podle části 15.4 je Objednatel povinen zaplatit pouze následující: (i) 

cenu všech hotových dodávek v množství objednaném Objednatelem, které souhlasí s objednávkou; 
(ii) odůvodněné skutečné náklady Dodavatele na nedokončenou práci a části a materiál převedený 

na Objednatele podle výše stanovené části (b); (iii) odůvodněné skutečné náklady Dodavatele na 

urovnání pohledávek svých subdodavatelů, a to v míře přímo způsobené výpovědí; a (iv) odůvodněné 

skutečné náklady Dodavatele na vykonávání jeho povinností  podle podčásti (d).  

  

14.6 Nehledě na jakékoliv ustanovení v sekci 14, Objednatel nemá žádnou povinnost a nebude nucen platit 

Dodavateli, a to přímo nebo na základě uplatňování nároku subdodavatelů, za ztrátu 

předpokládaného zisku, nepohlcené mimořádné/režijní náklady, úroky z pohledávek, vývoj produktu 

a technické náklady, obráběcí zařízení, náklady spojené s přemístěním příslušenství a vybavení nebo 

za jejich pronájem, neodepsaný kapitál nebo amortizační náklady, hotové výrobky, nedokončenou 

práci nebo suroviny, které Dodavatel zpracuje nebo získá v množství převyšujícím množství 
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odsouhlasené v objednávce, nebo za náklady na obecnou administrativu spojenou s výpovědí 

objednávky, pokud není výslovně domluveno jinak.  

  

14.7 Povinnosti Objednatele na základě výpovědi podle sekce 14 nepřesahují povinnosti, které by měl 

Objednatel k Dodavateli při neexistenci výpovědi.  

    

14.8 Dodavatel poskytne Objednateli, a to během 1 měsíce po výpovědi (nebo v kratší době, která může být 

požadována zákazníky Objednatele), uplatnění svých práv z výpovědi, které musí obsahovat 

výhradně položky týkající se povinností Objednatele vůči Dodavateli, které jsou výslovně povoleny v 

této sekci.  

  

14.9 Objednatel může provést audit záznamů Dodavatele na kontrolu jím požadované částky z uplatňovaných 

nároků z výpovědi, a to před nebo po provedení platby. Objednatel nemá žádnou povinnost platby 

vůči Dodavateli podle této sekce, pokud Objednatel vypoví objednávku nebo její část z důvodu 

prodlení či porušení ze strany Dodavatele.  

  

 15.  Vyšší moc  
  

15.1 Objednatel ani Dodavatel nejsou odpovědni za žádné ztráty nebo škody jakékoliv povahy, které vzniknou 

v důsledku selhání nebo zpoždění splnění objednávky, tak jak je v objednávce stanoveno, a to v 

případě, že je takové splnění zpožděno či znemožněno okolnostmi, které vylučují odpovědnost a které 

jsou mimo rozumnou kontrolu Objednatele, resp. Dodavatele.  

  

15.2 Strany hledají rozumné řešení pro překonání jakýchkoliv okolností nebo událostí, které spadají do sekce 

15.1.  
  

 15.3  V žádném období, na které se vztahuje sekce 15, nehradí Objednatel Dodavateli žádné poplatky.  

  

 16.  Právo na informace a duševní vlastnictví  
  

16.1 Dodavatel neuplatňuje žádné právo vůči Objednateli, zákazníkům Objednatele, nebo jejich příslušným 

Dodavatelům, vztahující se k jakýmkoliv technickým informacím, které Dodavatel poskytl nebo může 

poskytnout Objednateli ve vztahu k dodávkám, s výjimkou rozsahu, který je výslovně stanoven ve 

zvláštním písemném důvěrném dodatku ke smlouvě a/nebo v licenční smlouvě podepsané 

Objednatelem nebo v platném dekretu výslovně poskytnutém Objednatelem před nebo v době trvání 

objednávky.  
  

16.2 Dodavatel zbavuje odpovědnosti a zachovává bezúhonnost Objednateli, jeho nástupcům a zákazníkům 

vůči nárokům z porušení jakýchkoliv práv duševního vlastnictví (včetně jakýchkoliv patentů, 

obchodních známek, autorských práv, morálních práv, práv k průmyslovým vzorům) a vůči jakýmkoliv 

škodám nebo nákladům, včetně právních poplatků a jiných poplatků za odborné služby, vzniklým 

jakýmkoliv způsobem ve vztahu k dodávkám (včetně, bez omezení, výroby, nákupu, použití a/nebo 

prodeje), s výjimkou případu, že je takové porušení součástí návrhů vytvořených Objednatelem a 

poskytnutých Dodavateli v písemné formě.  

  

16.3 Autorská práva ke všem nákresům, dokumentům a jiným informacím vytvořeným Dodavatelem nebo 

jeho jménem zůstávají nezadatelným právem Dodavatele.  

  

16.4 Dodavatel poskytne Objednateli nevýlučnou a nezrušitelnou licenci bez licenčních poplatků pro použití 

jakéhokoliv duševního vlastnictví Dodavatele, které je nutné nebo příslušné k rozumnému 

zamýšlenému použití nebo aplikaci dodávek.  

  

 17.  Důvěrné informace  
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17.1 Dodavatel souhlasí s tím, že od Objednatele obdrží nebo že budou pro Objednatele na základě 

objednávky vytvořeny informace o vlastnických právech a důvěrné informace, a to bez ohledu na to, 

zda je taková informace označena nebo identifikována jako důvěrná.  

  

17.2 Dodavatel souhlasí s tím, že bude dodržovat naprostou důvěrnost veškerých informací týkajících se 

vlastnických práv Objednatele a veškerých důvěrných a tajných informací Objednatele, a dále souhlasí, že tyto 

informace nezveřejní nebo nepovolí jejich zveřejnění jiným, nebo že je nepoužije k jiným, než v objednávce 

stanoveným účelům.     

17.3 Po vypršení výpovědní lhůty nebo po vypovězení objednávky, a na žádost Objednatele, Dodavatel ihned 

předá Objednateli jakékoliv a veškeré dokumenty a jiné informační prostředky, včetně všech jejich 

kopií, a to v jakékoliv formě, které obsahují nebo se vztahují k důvěrným informacím a informacím o 

vlastnických právech Objednatele.  

  

17.4 Povinnosti Dodavatele podle této sekce pokračují po dobu 6 let od data poskytnutí informací obsažených 

v této sekci, pokud Objednatel písemně nestanoví jinou, delší dobu trvání.  

  

17.5 Omezení a povinnosti z této sekce vyplývající se nevztahují na informace, které: (a) jsou již veřejně 

známé v době jejich poskytnutí Objednatelem; (b) se po zveřejnění Objednatelem stanou veřejně 

známé bez zapříčinění Dodavatele; nebo (c) Dodavatel může písemně potvrdit, že informace již byly 

v jeho vlastnictví před zveřejněním Objednatelem nebo byly nezávisle Dodavatelem vytvořeny bez 

použití nebo odvolání se na informace Objednatele.  

  

17.6 Bez ohledu na jakékoliv rozpory k těmto podmínkám, jakákoliv smlouva o důvěrných informacích nebo 

důvěrný dodatek smlouvy mezi oběma stranami, které časově předcházejí objednávku, zůstávají v 

platnosti, pokud to není jinak výslovně upraveno v objednávce, a v případě rozporu mezi výslovně 

stanovenými podmínkami takové smlouvy a touto sekcí, jsou rozhodující podmínky takové smlouvy.  

  

 18.  Reklama a propagace  
  

Dodavatel žádným způsobem nevyhlašuje, nepublikuje nebo nezveřejňuje třetím stranám (jiným než 

odborným poradcům Dodavatele, a to na základě nutnosti mít tyto informace/znalosti) skutečnost, že 

Dodavatel je smluvně zavázán poskytnout Objednateli dodávky obsažené v objednávce, ani 

podmínky objednávky, nebo nepoužívá žádné obchodní značky nebo obchodní jména Objednatele 

v žádných tiskových zprávách, reklamách nebo propagačních materiálech, a to bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele.  

  

 19.  Vzájemný vztah stran  
  

19.1 Dodavatel a Objednatel jsou nezávislé smluvní strany a nic z obsaženého v objednávce nečiní ani jednu 

ze stran zaměstnancem, zástupcem nebo právním zástupcem druhé strany, a to pro žádný účel. 

Objednávka neposkytuje žádné ze stran žádné oprávnění převzít nebo vytvořit jakékoliv závazky 

místo nebo jménem druhé strany.  

  

19.2 Dodavatel je výhradně zodpovědný za veškeré poplatky za zaměstnance a daně z příjmu, pojistné, 

poplatky a jiné výdaje spojené s plněním objednávky, pokud není Objednatelem písemně a výslovně 

odsouhlaseno jinak. Všichni zaměstnanci a zástupci Dodavatele nebo jeho příslušných smluvních 

partnerů jsou výhradně zaměstnanci nebo zástupci Dodavatele nebo jeho příslušných smluvních 

partnerů, a nikoliv Objednatele, a nemají tak nárok na zaměstnanecké výhody nebo jiné požitky 

poskytované zaměstnancům Objednatele. Objednatel není zodpovědný za žádné plnění povinností 

vztahující se na zaměstnance nebo zástupce Dodavatele nebo jeho smluvních partnerů.  

  

 20.  Pověření  
  

Dodavatel nemůže zadávat nebo převádět své povinnosti vyplývající z objednávky bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Objednatel schválí takové zadání nebo převedení těchto 
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povinností, ponechává si Dodavatel veškerou odpovědnost za dodávky, včetně všech souvisejících záruk a 

nároků, pokud Objednatel výslovně a písemně nestanoví jinak.     

 21.  Rozhodné právo  
  

21.1 Objednávka je sestavena a řídí se ve všech ohledech právem České republiky a jakékoliv spory nebo 

neshody spadají výhradně do jurisdikce českých soudů.  

  

21.2 Nic zde obsažené nezakládá nebo není pokládáno za vytvoření společného podniku nebo joint venture 

mezi jednotlivými stranami a žádná ze stran není vázána reprezentací, činy nebo zanedbáním strany 

druhé.  

  

 22.  Práva třetích stran  
  

22.1 Žádná z podmínek smlouvy není, na základě smluvního zákona z roku 1999 (práva třetích stran), 

vynutitelná žádnou osobou nebo orgánem, které nejsou její smluvní stranou (vztahuje se pouze na 
objednávky v UK).  

  

 23.  Oddělitelnost jednotlivých ustanovení smlouvy  
  

23.1 Pokud je jakákoliv z podmínek objednávky neplatná nebo není vynutitelná podle žádného předpisu, 

pravidla, nařízení, výkonného nařízení nebo jiného právního aktu, pak je taková podmínka pokládána 

za přepracovanou nebo vymazanou, v závislosti na případu, a to pouze v rozsahu nutném pro soulad 

s příslušným zákonem. Ostatní ustanovení objednávky zůstávají v plné platnosti a účinnosti.  

  

 24.  Zproštění práv  
  

24.1 Opomenutí jakékoliv strany kdykoliv požadovat plnění jakéhokoliv ustanovení objednávky druhou 

stranou neovlivní právo požadovat toto plnění kdykoliv v budoucnu, a ani zproštění práv kterékoliv 

ze stran z porušení jakéhokoliv ustanovení objednávky nezakládá zproštění práv z jakéhokoliv 

pozdějšího porušení stejného nebo jiného ustanovení objednávky.  

  

 25.  Pokračování povinností  
  

Povinnosti Dodavatele vůči Objednateli trvají i po výpovědi objednávky, pokud není v objednávce 

stanoveno jinak.  


