VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB
ŽĎAS, a.s.
Účinné k 01.02.2021
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 Občanského
zákoníku, jejichž účelem je podrobná úprava vztahů ze Smluv uzavřených mezi Dodavatelem jako prodávajícím či
zhotovitelem a Zákazníkem (společností ŽĎAS, a.s.) jako kupujícím či objednatelem, jakož i úprava procesu směřujícího
k uzavření příslušné Smlouvy.

1.2.

Tyto VOP společně s podmínkami sjednanými v příslušné Smlouvě představují úplnou dohodu Smluvních stran o
podmínkách nákupu a nahrazují tak všechny předchozí ústní či písemná ujednání či návrhy Smluvních stran. V případě, že
VOP obsahují ujednání odchylná od Smlouvy, mají přednost ustanovení Smlouvy.

1.3.

Na smluvní vztahy vzniklé ze Smlouvy se použijí pouze tyto VOP a použití jakýchkoli jiných obchodních podmínek je
vyloučeno, pokud není Smluvními stranami sjednáno ve Smlouvě výslovně jinak.

1.4.

Vzájemné vztahy mezi Smluvními stranami neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména
Občanským zákoníkem. V případě vzájemného rozporu má Smlouva včetně VOP přednost před dispozitivními
ustanoveními Občanského zákoníku.

1.5.

Tyto VOP jsou Dodavateli mj. k dispozici na internetových stránkách Zákazníka www.zdas.cz a pro práva a povinnosti
Smluvních stran plynoucí ze Smluv je rozhodná verze VOP platná a účinná k datu uzavření Smlouvy.

2.

DEFINICE

2.1.

Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, mají níže uvedené pojmy začínající velkými písmeny v těchto VOP následující
význam:
a)

„Dodavatel” je osoba v pozici prodávajícího či zhotovitele či jiného obdobného postavení dodavatele nabízející
Předmět plnění, který má dodat Zákazníkovi podle Smlouvy;

b)

„Dokumentace“ je soubor všech dokumentů nezbytných pro provoz, použití a běžnou údržbu Předmětu plnění a další
doklady vztahující se ke konkrétnímu Předmětu plnění, které podle právních předpisů nebo Smlouvy mají být
v souvislosti s jeho dodáním předány Zákazníkovi, zejména prohlášení o shodě a atesty;

c)

„Jakost" je údaj o vlastnostech Předmětu plnění popsaný ve Smlouvě nebo obvyklý pro dohodnutý stav dodání nebo
způsob použití Předmětu plnění.

d)

„Kupní smlouva“ je smlouva o koupi uzavřená dle § 2079 a násl. Občanského zákoníku mezi Dodavatelem jako
prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím. Kupní smlouvou se Dodavatel zavazuje za podmínek dle Kupní smlouvy,
že Zákazníkovi odevzdá Zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo, a Zákazník se
zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí za něj Dodavateli kupní cenu.

e)

„Návrh Smlouvy" je návrh Smlouvy Zákazníka, který obsahuje podstatné náležitosti Smlouvy, přičemž tyto VOP jsou
součástí každého návrhu Smlouvy a jsou závazné pro obě Smluvní strany, není-li výslovně ujednáno jinak;

f)

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

g)

„Předmět plnění“ je plnění, které má Dodavatel dodat Zákazníkovi, a to:
i. Zboží, zejména movité věci, které je předmětem koupě dle příslušné Kupní smlouvy (dále jen „Zboží“), nebo
ii.

Dílo, zejména zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo
činnost s jiným výsledkem, které je předmětem díla dle příslušné Smlouvy o dílo, anebo služby či jiný předmět
plnění dle jiné smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami (dále jen „Dílo“);

h)

„Smlouva“ je příslušná smlouva mezi Dodavatelem a Zákazníkem, jejíž součástí jsou tyto VOP, a to zejména Kupní
smlouva, Smlouva o dílo nebo jiná smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, podle které má Dodavatel dodat
Zákazníkovi Předmět plnění, a to jak ve formě rámcové smlouvy nebo jednotlivých smluv;

i)

„Smlouva o dílo“ je smlouva o dílo uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi Dodavatelem jako
zhotovitelem a Zákazníkem jako objednatelem anebo jiná smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, podle které má
Dodavatel dodat Zákazníkovi Dílo anebo služby či jiný předmět plnění. Smlouvou o dílo se Dodavatel zavazuje za
podmínek dle Smlouvy o dílo provést na svůj náklad a nebezpečí pro Zákazníka Dílo anebo dodat mu služby či jiný
předmět plnění a Zákazník se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj ve Smlouvě o dílo sjednanou cenu.
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j)

„Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“ je Dodavatel a Zákazník jako smluvní strany Smlouvy;

k)

„Technická specifikace“ je bližší technická specifikace Předmětu plnění dle Smlouvy;

l)

„Technické podmínky dodávek šrotu“ jsou technicko-dodací podmínky dodávek ocelového a litinového odpadu
uplatňované Zákazníkem v případech, kdy je Předmětem plnění ocelový šrot a které jsou dostupné na internetových
stránkách Zákazníka www.zdas.cz. V případě rozporu v obsahu mezi Technickými podmínkami dodávek šrotu a těmito
VOP mají přednost Technické podmínky dodávek šrotu;

m)

„Zákazník” je obchodní společnost ŽĎAS, a.s., se sídlem Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 463
47 160, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 766.

3.

VZNIK SMLOUVY A JEJÍ ZMĚNY

3.1.

Smlouva vzniká v okamžiku, kdy Dodavatel přijme Návrh Smlouvy Zákazníka. Až do okamžiku uzavření Smlouvy si
Zákazník vyhrazuje právo ukončit jednání o Smlouvě a neodpovídá za to, že Smlouva uzavřena nebude.

3.2.

Přijetí Návrhu Smlouvy Dodavatelem s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou k Návrhu Smlouvy či těmto VOP nebo
s odkazem na jiné obchodní podmínky než tyto VOP, které mění jakékoliv podmínky Návrhu Smlouvy, se považuje za
samostatný nový návrh Smlouvy předložený Dodavatelem, který musí být výslovně přijat Zákazníkem, aby došlo ke vzniku
Smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku se tedy nepoužijí.

3.3.

Smlouva musí být uzavřena v písemné formě. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Za přijetí Návrhu
Smlouvy Dodavatelem se považuje i zaslání scanu podepsaného Návrhu Smlouvy e-mailem nebo potvrzení přijetí Návrhu
Smlouvy prostřednictvím e-mailu.

3.4.

Dodavatel musí přijmout Návrh Smlouvy Zákazníka v souladu s tímto článkem a doručit podepsaný Návrh Smlouvy
Zákazníkovi do jeho sídla nebo e-mailem jeho kontaktní osobě, a to ve lhůtě uvedené v Návrhu Smlouvy, jinak nejpozději
ve lhůtě do 48 hodin od obdržení takového Návrhu Smlouvy od Zákazníka. Jestliže Dodavatel přijme Návrh Smlouvy
Zákazníka v souladu s tímto článkem po uplynutí lhůty 48 hodin od obdržení Návrhu Smlouvy od Zákazníka, Smlouva
vznikne pouze za předpokladu, že Zákazník dodatečně písemně potvrdí Dodavateli uzavření Smlouvy, anebo případně se
Zákazník začne chovat ve shodě s Návrhem Smlouvy, zejména zaplatí cenu za Předmět plnění.

3.5.

Je-li ve Smlouvě odkazováno na její určitou přílohu, má se za to, že tato příloha tvoří nedílnou součást Smlouvy. V případě,
že je obsah přílohy v rozporu s obsahem Smlouvy, uplatní se přednostně Smlouva.

3.6.

Veškeré změny a dodatky Smlouvy musí mít písemnou formu.

3.7.

Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a vzdává se tak práva domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ve
smyslu ustanovení § 1765 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku.

4.

NÁLEŽITOSTI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

4.1.

Nedílnou součástí dodávky Předmětu plnění je Dokumentace. Pokud Dokumentace není dodána řádně a v takovém
termínu, ve kterém bude Zákazníkovi umožněno řádně převzít Předmět plnění dle Smlouvy, pak nebyla povinnost dodat
Předmět plnění řádně a včas splněna a Dodavatel je v prodlení se splněním povinnosti dodat Předmět plnění řádně a včas.
Na všech dokladech (dodací, balící, nákladní list, faktura) musí být uvedeno číslo Smlouvy.

4.2.

Dodá-li Dodavatel větší množství věcí představujících Předmět plnění, než bylo sjednáno, je Smlouva uzavřena i na
přebytečné množství za cenu sjednanou ve Smlouvě, pokud s tím Zákazník bez zbytečného odkladu po jejich převzetí
výslovně souhlasil.

4.3.

Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, Zákazník není povinen zaplatit cenu za Předmět plnění, dokud nemá možnost si
Předmět plnění prohlédnout a ověřit si jeho Jakost. To neplatí, byl-li ujednán takový způsob předání věci, který možnost
prohlídky vylučuje.

4.4.

Dodávky, kdy je Předmětem plnění ocelový šrot, musí být doloženy osvědčením o nevýbušnosti a nepřítomnosti
radioaktivity. Ocelový šrot nesmí obsahovat žádné litinové podíly. V případě nedodržení druhovosti si kupující vyhrazuje
právo na uplatnění reklamace (nebo snížení ceny z důvodu předruhování). Při plnění dodávek nákladními automobily
požaduje Zákazník sklopné zařízení. Příjem Předmětu plnění u automobilových dodávek je možný pouze v pracovní dny od
6:30 hod. do 13:00 hod. O termínu dodávky musí Dodavatel předem informovat Zákazníka. Dodavatel šrotu je povinen na
každé faktuře uvádět číslo odpadu a do 15 dní po ukončení kalendářního roku předat Zákazníkovi součet celkových
dodávek podle čísla příslušného druhu odpadu. Podmínky dodávek, kdy je Předmětem plnění ocelový šrot, se současné
řídí vedle těchto VOP také Technickými podmínkami dodávek šrotu dostupnými na webových stránkách Zákazníka.
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4.5.

U Předmětu plnění, který podléhá zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích“), Dodavatel uvede ve Smlouvě (či na příslušné faktuře), zda je na
Předmět plnění vydáno ES prohlášení o shodě dle požadavku zákona o technických požadavcích a jeho prováděcích
předpisů.

4.6.

Platebním podkladem je daňový doklad (dále jen „faktura“), splatnost faktury je 60 dnů, pokud si Smluvní strany ve
Smlouvě nesjednaly jinak. Právo fakturovat Zákazníkovi dohodnutou cenu vzniká Dodavateli okamžikem splnění povinnosti
dodat Předmět plnění Zákazníkovi v souladu se Smlouvou. Aby byla faktura považována za řádně doručenou Zákazníkovi,
musí být Dodavatelem zaslána v elektronické formě na následující e-mailovou adresu Zákazníka: fce@zdas.cz .

4.7.

Zákazník je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se Dodavatel stane ke
dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem nebo uvede na daňový doklad bankovní účet vedený mimo tuzemsko nebo
uvede bankovní účet, který není zveřejněn správcem daně. Zákazník písemně vyrozumí Dodavatele o takto poukázané
zajišťovací úhradě DPH.

4.8.

Při dodávkách Předmětu plnění ze zemí Evropského hospodářského prostoru nebo třetích zemí je Dodavatel povinen na
faktuře uvést číslo příslušné celní nomenklatury.

5.

PODMÍNKY DODÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

5.1.

Předmět plnění, je-li představován věcí, se dodává dle dodací doložky DAP INCOTERMS 2020 závod Zákazníka na
adrese ŽĎAS, a.s., Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika, pokud není ve Smlouvě dohodnuto
jinak. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, dodací doložka ve Smlouvě odkazuje na obchodní podmínky INCOTERMS
2020.

5.2.

Je-li Předmětem plnění Zboží, přechází vlastnické právo a nebezpečí škody na věci předáním Zboží Zákazníkovi za
podmínek dle Smlouvy. Je-li Předmětem plnění Dílo, které je věcí, vlastnické právo přechází na Zákazníka okamžikem
vytvoření takového Díla a nebezpečí škody na věci přechází na Zákazníka až předáním této věci Zákazníkovi za podmínek
dle Smlouvy. Smluvní strany vylučují výhradu vlastnického práva.

5.3.

Převzetí Předmětu plnění, je-li představován věcí, potvrdí Zákazník podpisem dodacího listu, přepravního listu nebo
předávacího protokolu. Podpisem Zákazník nepotvrzuje, že je Předmět plnění dodán bez vad a nedodělků, a ani
nepotvrzuje, že provedl jakoukoli prohlídku po převzetí Předmětu plnění. Zákazník provede přejímku Předmětu plnění za
podmínek podle Smlouvy nebo těchto VOP.

5.4.

Částečné plnění dle Smlouvy je ze strany Dodavatele přípustné jen s předchozím písemným souhlasem Zákazníka.

5.5.

Dodavatel je povinen Předmět plnění zabalit tak, aby byl chráněn před povětrnostními vlivy a před jakýmkoli poškozením
při přepravě vzhledem k jeho povaze.

5.6.

Cena za Předmět plnění, který je dodáván za hmotnostní ceny, se Zákazníkovi účtuje podle skutečné hmotnosti při dodání
Zákazníkovi v netto váze. Vážení provádí Zákazník, Dodavatel má právo se vážení zúčastnit, pokud je při dodání přítomen.

5.7.

Obaly, které jsou Dodavatelem označeny jako vratné, a to buď dle Smlouvy, faktury nebo v jiných průvodních dokladech,
účtuje Dodavatel jako samostatnou položku společně s odevzdávaným Předmětem plnění. Pokud budou tyto obaly do 12-ti
měsíců ode dne expedice Předmětu plnění s uvedením dokladu, kterým byly účtovány, vráceny do skladu expedice
Dodavatele, sídla nebo místa jím určeného, je povinen je přijmout a sumu, která za ně byla zaplacena vrátit do 30-ti
kalendářních dnů na účet Zákazníka.

5.8.

Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je cena za Předmět plnění ujednána pevnou částkou a Dodavatel nemůže žádat
zvýšení ceny anebo zrušení Smlouvy a vypořádání vzájemných závazků proto, že si Předmět plnění vyžádal jiné úsilí nebo
jiné náklady, než bylo předpokládáno. To platí i pro případ, že by nastala zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která
by dodání Předmětu plnění podstatně ztížila.

5.9.

Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka není Dodavatel oprávněn provádět
Předmět plnění v součinnosti se třetími osobami (subdodavateli).

5.10.

Je-li Předmětem plnění Dílo, za podmínek stanovených ve Smlouvě Dodavatel splní povinnost dokončit a předat Dílo
Zákazníkovi řádným předáním Díla Zákazníkovi bez jakýchkoliv vad. Zákazník má možnost převzít Dílo bez výhrad nebo
s výhradami, zjistí-li jakékoliv vady. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, právo fakturovat dohodnutou cenu za Dílo vzniká
Dodavateli okamžikem, kdy řádně předá Zákazníkovi Dílo bez jakýchkoliv vad.

6.

ZÁRUKA ZA JAKOST A PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.

Smluvní strany sjednávají záruku za Jakost Předmětu plnění v délce 24 měsíců od jeho uvedení do provozu, maximálně 36
měsíců od převzetí Předmětu plnění Zákazníkem, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. Záruční doba neběží po dobu, po
kterou Zákazník nemůže užívat Předmět plnění pro jeho vady, za které odpovídá Dodavatel.
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6.2.

Dodavatel je povinen dodat Předmět plnění bez faktických i právních vad. Předmět plnění se považuje za vadný, jestliže
a) neodpovídá Smlouvě nebo Technické specifikaci;
b) nemá vlastnosti, jež Dodavatel uváděl ve vzorcích, prototypech nebo v nabídce;
c) není vhodný k použití pro účel, pro nějž je určen;
d) není vhodný pro použití pro účel obvyklý;
e) jeho původ nebo vlastnosti nejsou potvrzeny předepsanými dokumenty;
f) je zatížen jakýmikoliv právy třetích osob;
g) se jinak liší od toho, co Zákazník mohl rozumně očekávat;
h) neodpovídá úrovni posledního stavu techniky a nemá nejvyšší dosažitelnou jakost;
i) jiným způsobem neodpovídá Smlouvě.

6.3.

Práva z vadného plnění ve vztahu k Předmětu plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Kritérium pro
uplatnění příslušného nároku dle Občanského zákoníku je to, zda došlo k podstatnému či nepodstatnému porušení
Smlouvy. Právo volby mezi nároky z vad náleží vždy Zákazníkovi.

6.4.

Zákazník je povinen prohlédnout Předmět plnění v přiměřené lhůtě po jeho převzetí (tato lhůta však neuplyne dříve než 30
dnů od převzetí Předmětu plnění) a následně písemně oznámit Dodavateli zjištěné zjevné vady. Prohlídkou Předmětu
plnění se rozumí zběžná kontrola viditelných vad, která nevyžaduje další vybavení měřícími nebo diagnostickými
pomůckami. Za včasné uplatnění vady se považuje také její uplatnění následně po jejím zjištění až při montáži nebo při
uvedení do provozu u konečného odběratele Zákazníka.

6.5.

Vada je Zákazníkem řádně uplatněna i tehdy, pokud je uvedena v předávacím protokole, na dodacím listě, listě CMR apod.

6.6.

Dodavatel je povinen sdělit své stanovisko k uplatněným vadám nejpozději do 48 hodin počítaných v pracovní dny, poté co
mu bylo uplatnění vady sděleno, a to doporučeně poštou nebo e-mailem. O průběhu a způsobu vyřízení průběžně
informuje Zákazníka.

6.7.

Pokud Dodavatel nezahájí bezodkladně po výzvě Zákazníka odstraňování vad na Předmětu plnění, je Zákazník oprávněn
v naléhavých případech, zejména k odvrácení akutních nebezpečí nebo zamezení větších škod, odstranit tyto závady sám
nebo pomocí třetích osob na náklady Dodavatele.

6.8.

V případě že v důsledku vadné dodávky Předmětu plnění vzniknou Zákazníkovi náklady, zejména na dopravu, cestování,
práci, instalaci, demontáž, materiál, nebo náklady pro vstupní kontrolu překračující běžný rozsah, nese tyto náklady
Dodavatel.

6.9.

Dodavatel je povinen uhradit Zákazníkovi veškeré škody, které mu vznikly v důsledku vad Předmětu plnění; za takové
škody se považují též sankce a náhrady škod uplatněné konečnými odběrateli vůči Zákazníkovi.

7.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.

Nad rámec zákonných důvodů pro odstoupení od smlouvy je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou
účinností v případě těchto důvodů:
a) Dodavatel je v prodlení s dodáním Předmětu plnění delším jak 30 kalendářních dnů;
b) došlo nebo hrozí, že dojde k podstatnému zhoršení majetkové situace Dodavatele ohrožující splnění povinností
Dodavatele ve vztahu k dodávkám Předmětu plnění, zejména došlo k podání insolvenčního návrhu proti Dodavateli;
c) Dodavatel se ocitl v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční
zákon“) v důsledku předlužení či platební neschopnosti;
d) Zákazník je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud vůči Dodavateli bylo zahájeno řízení o likvidaci společnosti
nebo podobné řízení směřující k zajištění ochrany před věřiteli.

7.2.

Pokud Dodavatel již poskytl Zákazníkovi část Předmětu plnění, Zákazník může dle vlastní volby od Smlouvy odstoupit
ohledně celého Předmětu plnění nebo i jen ohledně nesplněného zbytku Předmětu plnění.

7.3.

Jestliže na základě smluvního práva Zákazník odstoupí od Smlouvy nebo ji vypoví, je Dodavatel povinen mu nahradit
veškeré škody, které mu v důsledku toho vzniknou, s výjimkou případu, kdy Dodavatel neodpovídá za vznik práva
Zákazníka odstoupit od Smlouvy nebo ji vypovědět.

7.4.

Mohou-li v souvislosti s plněním podle Smlouvy vzniknout ekologická, hygienická nebo bezpečnostní rizika nebo pro užití
Předmětu plnění nebo nakládání s jeho částmi platí zvláštní pravidla stanovená obecně závaznými právními předpisy, je
Dodavatel povinen Zákazníka na tyto skutečnosti upozornit. V případě porušení této povinnosti je Dodavatel povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny Předmětu plnění a to do 5 pracovních dní od doručení výzvy Zákazníka
k zaplacení smluvní pokuty Dodavateli.

8.

SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ A NÁHRADA ŠKODY
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8.1.

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, pokud je Zákazník v prodlení s úhradou ceny uvedené ve faktuře nebo daňovém
dokladu ji nahrazujícím, je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení za každý den prodlení ve
výši 0,05 % z ceny uvedené na faktuře včetně DPH. Maximální výše úroků z prodlení nesmí přesáhnout 3 % z ceny
uvedené na faktuře včetně DPH.

8.2.

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Zákazník je oprávněn po Dodavateli požadovat smluvní pokutu za prodlení dodávky a
nedodržení dohodnuté doby plnění dle Smlouvy ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dohodnuté ceny včetně DPH.
Tímto ustanovením není dotčeno právo Zákazníka na náhradu škody vůči Dodavateli. Smluvní pokutu lze ze strany
Zákazníka uplatnit i formou srážky z ceny, pokud není dohodnuto jinak.

8.3.

Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

8.4.

Dodavatel bere na vědomí, že v případě porušení jeho povinností dle Smlouvy, zejména v případě prodlení s dodáním
Předmětu plnění nebo dodání vadného Předmětu plnění, mohou Zákazníkovi vzniknout i nepřímé škody, například ušlý
zisk nebo úroky z prodlení, smluvní pokuty či jiné sankce, které mohou vůči Zákazníkovi uplatnit jeho obchodní partneři či
jiné třetí osoby. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi i za tyto nepřímé škody.

9.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1.

Dodavatel se zavazuje, že neodkladně oznámí Zákazníkovi změnu technologie výroby Předmětu plnění, změnu
rozhodujících parametrů, přesunutí výroby a jiných podstatných skutečností ovlivňujících podstatným způsobem dodací
podmínky, platební podmínky a jiné okolnosti uzavřené Smlouvy.

9.2.

Při doručování přijatého Návrhu Smlouvy nebo jiných písemností je lze doručit prostřednictvím pošty a za den doručení je
považován 3 kalendářní den od podání k přepravě. Při osobním doručování musí být doručeno odpovědnému pracovníkovi
Smluvní strany, který je povinen vydat potvrzení o přijetí písemnosti. Při doručování faxem nebo e-mailem se za den
doručení považuje prokazatelné datum elektronického přenosu.

9.3.

Veškeré informace, know-how, Technická dokumentace a její části včetně elektronických souborů, k nimž Dodavatel získal
přístup v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy nebo s jejím plněním, budou po dobu trvání Smlouvy a ještě po dobu
dalších 10 let považovány za důvěrné a nesmí být používány k jinému účelu nežli pro plnění smluvních závazků
Dodavatele vůči Zákazníkovi. Kopie těchto informací mohou být zhotovovány pouze s předchozím písemným souhlasem
Zákazníka. Na žádost Zákazníka je Dodavatel povinen bez odkladu vrátit nebo zničit veškeré nosiče informací uvedené
v tomto odstavci VOP včetně všech jejich kopií.

9.4.

Dodavatel je povinen zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o podmínkách sjednaných ve Smlouvě a o obsahu
Technické specifikace a je oprávněn s nimi seznámit pouze zaměstnance, kteří se přímo podílejí na plnění Smlouvy, členy
statutárního a dozorčího orgánu, svého právního zástupce či interního právníka, auditora a daňového poradce.

9.5.

Výrobky, které jsou vyrobeny podle podkladů Zákazníka, jako jsou výkresy, modely a podobné, nebo podle jeho důvěrných
údajů nebo s jeho nástroji nebo nástroji vyrobenými podle vzoru Zákazníka, nesmí být samotným Dodavatelem používány,
nebo nabízeny ani dodávány třetím osobám.

10.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.

Dodavatel bere na vědomí, že Zákazník může za účelem splnění Smlouvy zpracovávat osobní údaje týkající se Dodavatele
(zejména osobní údaje jeho kontaktních osob – jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa apod.). Zpracování osobních
údajů je nezbytné k uzavření a plnění Smlouvy. Zákazník dále zpracovává osobní údaje za účelem svých oprávněných
zájmů (tj. za účelem vymáhání práv z této smlouvy a vytváření interních statistik a reportů).

10.2.

Zákazník může pověřit zpracováním osobních údajů za výše uvedenými účely třetí osoby (zpracovatele), a to zejména
osoby v rámci podnikatelského seskupení Zákazníka, obchodní partnery Zákazníka nebo osoby provádějící právní či
ekonomický audit Zákazníka.

10.3.

Zákazník bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání této Smlouvy a po jejím ukončení po dobu vyžadovanou
příslušnými právní předpisy anebo po dobu nezbytnou k výše uvedeným účelům zpracování osobních údajů (nejméně však
po dobu 3 let ode dne ukončení Smlouvy).

10.4.

Subjekt údajů Dodavatele má následující práva v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů: právo požadovat přístup
k jeho osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů,
právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR).

10.5.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů mohou být Dodavateli poskytnuty na základě jeho žádosti zaslané na
kontaktní e-mail Zákazníka: oou@zdas.cz.

11.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
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11.1.

Dodavatel je povinen bezodkladně oznámit Zákazníkovi skutečnost, že:
a) byl proti němu podán insolvenční návrh,
b) je proti němu vedeno exekuční řízení
c) rozhodl o svém zrušení s likvidací.

11.2.

Dodavatel není oprávněn bez písemného souhlasu Zákazníka postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
Dodavatel není oprávněn provádět jednostranný zápočet svých pohledávek za Zákazníkem proti jakýmkoliv pohledávkám
Zákazníka za Dodavatelem, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

11.3.

Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich není slabší stranou a že jejich vzájemná plnění nejsou v hrubém nepoměru.

11.4.

Všechny spory, které by mohly vzniknout ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou Smluvní strany řešit především
vzájemnou dohodou a smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě Smluvních stran o smírném vyřešení tohoto sporu, bude spor
rozhodnut věcně a místně příslušným soudem České republiky.

11.5.

Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné,
zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost,
neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost VOP a Smlouvy jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez
zbytečného prodlení takové neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení dodatečně vyjasnit nebo nahradit po
vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy, odpovídá úmyslu Smluvních
stran v době uzavření Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy a VOP zůstanou nedotčeny.
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