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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP PRODUKTŮ A SLUŽEB 
 

1. Definice 

1.1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních 

podmínek mají následující slova význam, který jim je 

přiřazen níže: 

Smlouva: jakákoli dohoda uzavřená s dodavatelem 

a jakékoli její změny, dodatky nebo podrobnější ujednání, 

například příslušné specifikace pro nákup produktů nebo 

služeb. 

Vada: jakákoli odchylka od specifikací nebo jakýkoli druh 

nesprávné funkce produktů. 

Všeobecné obchodní podmínky: tyto všeobecné 

obchodní podmínky pro nákup produktů a služeb. 

Položky: všechny položky, dokumentace, obrázky nebo 

jiné materiály, jako jsou modely, obtisky, výkresy, nástroje 

nebo jiné pomůcky, které společnost Webfleet Solutions 

poskytne dodavateli v souvislosti se smlouvou; 

Produkty: všechny položky, zboží, materiály, propagační 

předměty a jakékoli jiné produkty (včetně počítačového 

softwaru), data, jak je uvedeno v objednávce nebo 

smlouvě, které jsou dodány, poskytnuty nebo jinak 

zpřístupněny nebo mají být dodány, poskytnuty nebo 

zpřístupněny společnosti Webfleet Solutions a/nebo 

dodavateli v rámci plnění smlouvy. 

Objednávka: písemné potvrzení dodavatelovy cenové 

kalkulace, jeho návrhu nebo nabídky ze strany společnosti 

Webfleet Solutions, které je dodavateli zasláno poštou, 

faxem nebo emailem. 

Služby: všechny služby uvedené v objednávce nebo 

smlouvě, které jsou nabízeny, poskytovány nebo mají být 

poskytnuty společnosti Webfleet Solutions. 

Specifikace: podrobné specifikace nebo popis produktů 

nebo služeb, na kterých se strany dohodly, včetně všech 

specifikací nebo popisů uvedených v žádostech o cenové 

kalkulace, návrhy, nebo nabídky a v rámci jiné 

komunikace mezi stranami. Pokud taková specifikace nebo 

popis nejsou uvedeny, použije se specifikace, která je 

obvyklá mezi stranami, nebo pokud taková 

specifikace/popis neexistuje, specifikace, která se obecně 

používá v daném odvětví; 

Dodavatel : jakýkoli (potenciální) dodavatel společnosti 

Webfleet Solutions. Webfleet Solutions: Bridgestone 

Mobility Solutions B.V. a/nebo Webfleet Solutions Sales 

B.V., soukromé společnosti s ručením omezeným se 

sídlem v Amsterdamu, na adrese Beethovenstraat 503, 

1083 HK Amsterdam, Nizozemsko, nebo každá jiná 

právnická osoba, která je součástí skupiny Bridgestone.  

Skupina Bridgestone: Bridgestone Europe NV/SA 

a všechny její přidružené společnosti. Přidruženými 

společnostmi se v tomto ohledu rozumí každý jiný subjekt, 

který společnost Bridgestone Europe NV/SA ovládá, je jí 

ovládán nebo je pod společnou kontrolou. Pod pojmy 

„kontrola“, „ovládat“ a „ovládán“ se rozumí právní, 

skutečné nebo majetkové vlastnictví, přímé nebo nepřímé, 

více než 50 % emitovaného základního kapitálu nebo více 

než 50 % hlasovacích práv nebo pravomoc přímo či 

nepřímo jmenovat člena představenstva nebo podobného 

řídicího orgánu. 

 

2. Rozsah 

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují 

na všechny žádosti o cenové kalkulace, návrhy a nabídky, 

všechny objednávky, dohody a jiné právní vztahy (včetně 

objednávek, smluv a mimosmluvních nebo 

předsmluvních vztahů) mezi stranami v souvislosti 

s objednáváním, obstaráváním, přijímáním, 

poskytováním, nákupem, dodáváním nebo jiným 

zpřístupněním produktů nebo služeb, s výjimkou případů, 

kdy se společnost Webfleet Solutions písemně odchýlí od 

těchto Všeobecných obchodních podmínek. 

2.2. Právní subjekt Webfleet Solutions, jiný než 

právní subjekt Webfleet Solutions definovaný v části 1, 

může s dodavatelem uzavřít smlouvu sna základě těchto 

všeobecných obchodních podmínek vlastním jménem. 

Platí tyto Všeobecné obchodní podmínky, s výjimkou 

případů, kdy příslušný právní subjekt Webfleet Solutions 

včas písemně informuje dodavatele, že tyto Všeobecné 

obchodní podmínky nebudou použity. 

2.3. Webfleet Solutions odmítá platnost všeobecných 

obchodních podmínek dodavatele. 

2.4. Pokud smluvní strany uzavřou objednávku, 

smlouvu nebo jiný právní vztah, na který se vztahují tyto 

všeobecné obchodní podmínky, má se za to, že dodavatel 

souhlasí s platností těchto všeobecných obchodních 

podmínek pro budoucí objednávky, smlouvy a právní 

vztahy týkající se nákupu produktů nebo služeb. 

 

3. Uzavření a doba platnosti smlouvy 

3.1. Žádná žádost ze strany společnosti Webfleet 

Solutions vůči dodavatele ohledně předložení cenové 

kalkulace, návrhu nebo nabídky není pro Webfleet 

Solutions závazná. Společnost Webfleet Solutions si 

může vyžádat změny nebo doplnění cenové kalkulace, 

návrhu nebo nabídky dodavatele, jakož i specifikací, aniž 

by byla takovou žádostí o změnu nebo doplnění vázána. 

3.2. Smlouvy jsou uzavírány teprve poté, co Webfleet 

Solutions přijme (konečnou) cenovou kalkulaci, návrh 

nebo nabídku dodavatele vystavením objednávky. 

V případě, že dodavatel začne plnit ustanovení cenové 

kalkulace, návrhu nebo nabídky, aniž by nejprve obdržel 

příslušnou objednávku, činí tak na vlastní náklady 

a riziko. Webfleet Solutions není povinna zadat 

objednávku nebo uzavřít smlouvu na základě jakékoli 

cenové kalkulace, návrhu nebo nabídky, ani uhradit 

náklady spojené s takovou cenovou kalkulací, návrhem 
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nebo nabídkou. 

3.3. Pokud mají smluvní strany aktivní rámcovou 

smlouvu, je smlouva uzavřena pokaždé, co Webfleet 

Solutions vystaví objednávku na poskytnutí (části) 

produktu a/nebo služby. 

3.4. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu 

informovat Webfleet Solutions o jakémkoli podezření na 

chyby a/nebo nejasnosti v žádostech a/nebo dokumentech. 

3.5. Smlouvy se uzavírají na dobu uvedenou ve 

specifikacích a/nebo v objednávce, pokud nejsou 

ukončeny dříve v souladu s těmito všeobecnými 

obchodními podmínkami. 

 

4. Ceny a platby 

4.1. Veškeré ceny nabídnuté dodavatelem jsou pevně 

stanovené na časovém a materiálovém základě nebo podle 

jiného rozpisu či dohody v rámci specifikací a/nebo 

v objednávce, jsou vyjádřené v eurech (není-li uvedeno 

jinak), bez zaujatosti a jsou předmětem těchto 

všeobecných obchodních podmínek, bez DPH, ale včetně 

jakýchkoli jiných daní, vedlejších nákladů a/nebo výdajů. 

4.2. Ke všem cenám bude připočtena DPH v příslušné 

sazbě v souladu se závaznými právními předpisy. Ceny 

zahrnují dodání veškerého materiálu a všech přípravných 

a dalších prací nezbytných pro splnění požadavků a popisů 

uvedených ve smlouvě a/nebo specifikacích. Všechny 

ceny zahrnují náklady na standardní balení, přepravu 

zařízení a personálu, pojištění, dovozní poplatky a cla, 

pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak. 

4.3. S výjimkou podmínek uvedených v části 6 nejsou 

ceny předmětem změny, s výjimkou případů, kdy s tím 

společnost Webfleet Solutions výslovně písemně souhlasí. 

4.4. Faktura bude uhrazena do třiceti (30) dnů ode dne 

vystavení, není-li dohodnuto jinak, a to převodem dlužné 

částky na bankovní účet určený dodavatelem. Faktury za 

produkty nebudou zaslány, dokud dodavatel zcela a řádně 

nesplní smlouvu v souladu se specifikacemi. Faktury za 

služby budou společnosti Webfleet Solutions předkládány 

měsíčně a budou se týkat služeb poskytnutých 

v předchozím měsíci, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. 

Úhrada faktury ze strany společnosti Webfleet Solutions 

neznamená, že Webfleet Solutions souhlasí s plněním 

smlouvy ze strany dodavatele v souladu se specifikacemi. 

4.5. Faktura dodavatele musí obsahovat alespoň tyto 

údaje 

(i) souhrnný popis služeb poskytnutých v předchozím 

měsíci a období, během něhož byly tyto poskytnuty, a/nebo 

(ii) popis výrobků, dodané množství a číslo příslušné 

objednávky. Faktura musí být adresována správnému 

právnímu subjektu Webfleet Solutions. Webfleet Solutions 

může vrátit nesprávné nebo neúplné faktury. 

4.6. Webfleet Solutions může požadovat, aby dodavatel 

poskytl dostatečnou jistinu, objeví-li se pochybnosti o jeho 

úvěrové bonitě. 

4.7. Webfleet Solutions může bez soudního zásahu 

a aniž by byla dotčena jiná práva, která může Webfleet 

Solutions mít na základě smlouvy nebo platných právních 

předpisů, započíst a/nebo pozastavit platbu, pokud 

společnost ze skupiny Bridgestone má nebo bude mít 

pohledávku, která může nebo nemusí být vymahatelná, 

vůči dodavateli nebo přidružené společnosti dodavatele. 

 

5. Dodávka a doba plnění 

5.1. Dodání produktů se považuje za uskutečněné, 

jakmile jsou produkty uskladněny v prostorách určených 

společností Webfleet Solutions (Delivery Duty Paid, 

Incoterms 2010), pokud není dohodnuto jinak. Dodání 

produktů musí proběhnout v běžné pracovní době. 

5.2. Dodavatel bere na vědomí, že dohodnuté termíny 

a doba plnění smlouvy a/nebo další stanovené termíny či 

lhůty mají pro společnost Webfleet Solutions zásadní 

význam. 

5.3. Dodavatel je v prodlení, pokud překročí 

dohodnuté termíny nebo lhůty pro plnění. Dohodnuté 

sankce za takový případ neplnění se nedotýkají ostatních 

práv společnosti Webfleet Solutions, včetně jejího práva 

požadovat shodu s platnými předpisy a práva na náhradu 

škody ze strany dodavatele. Dodavatel nemůže odečíst 

uvedené pokuty ze žádné takové náhrady škody 

společnosti Webfleet Solutions. 

5.4. Společnost Webfleet Solutions může písemným 

prohlášením dodavateli odložit plnění smlouvy na dobu, 

která bude stanovena. V takovém případě uskladní 

dodavatel produkty jménem Webfleet Solutions na 

vhodném místě, odděleně od ostatního zboží, přičemž 

produkty pojistí a přijme opatření, aby zabránil jejich 

poškození nebo ztrátě. Webfleet Solutions zaplatí 

dodavateli přiměřenou částku za takové uskladnění, 

opatření a pojištění. Webfleet Solutions může při zahájení 

účinnosti smlouvy vydat další pokyny týkající se pracovní 

doby a časového rozvrhu, jakož i přesného místa, kde 

mají být služby provedeny. 

5.5. Pokud při plnění Smlouvy hrozí nebezpečí 

zpoždění v souvislosti s dohodnutým termínem dodání 

nebo časovými lhůtami pro poskytnutí služeb, přijme 

dodavatel z vlastní iniciativy a bez zbytečného odkladu 

odpovídající opatření, jako je například zaměstnání 

dalších pracovníků, aby kompenzoval (potenciální) 

zpoždění a/nebo aby zpoždění zabránil. Dodavatel je 

povinen neprodleně písemně informovat společnost 

Webfleet Solutions o všech (potenciálních) zpožděních 

a souvisejících opatřeních. Aniž by bylo dotčeno výše 

uvedené, dostane se dodavatel do prodlení bez nutnosti 

dalšího oznámení o prodlení, pokud dojde k překročení 

kteréhokoli z dohodnutých termínů dodání, časových 

harmonogramů nebo lhůt realizace souvisejících 

s plněním (části) smlouvy, a společnost Webfleet 

Solutions je v takovém případě oprávněna smlouvu 
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s okamžitou platností vypovědět, aniž by tím byla 

dotčena jiná práva Webfleet Solutions podle této 

smlouvy. 

5.6. Plnění (části) smlouvy před datem dodání nebo 

dohodnutou dobou plnění může nastat pouze po písemném 

souhlasu uděleného Webfleet Solutions a nemá vliv na 

dohodnutou dobu splatnosti. 

5.7. Dodavatel je povinen vhodně zabalit produkty pro 

přepravu a zohlednit při tom povahu produktů a způsob 

přepravy. Dodavatel odpovídá za škody vzniklé v důsledku 

nesprávného zabalení produktů nebo v souvislosti s ním. 

5.8. Produkty dodané v rozporu se smlouvou a/nebo 

specifikacemi mohou být vráceny na náklady a riziko 

dodavatele. Dodavatel je na vlastní náklady odpovědný za 

odstranění případného odpadu. 

5.9. Plnění smlouvy zahrnuje dodání všech 

doprovodných nástrojů a dokumentů, včetně, avšak bez 

omezení, (záručních) certifikátů, výkresů, zpráv o kvalitě 

a pokynů pro údržbu/návodů k použití. 

5.10. Není-li písemně dohodnuto jinak, není dodavatel 

oprávněn plnit smlouvu po částech; v takovém případě se 

na takovou částečnou dodávku nebo částečné plnění 

vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky. 

 

6. Plnění smlouvy 

6.1. Dodavatel je povinen plnit smlouvu přesně 

v souladu se specifikacemi a dalšími příslušnými 

smluvními ujednáními, a to řádně a s odbornou péčí. 

6.2. Smlouva bude plněna na nevýhradním základě. 

Smluvní strany souhlasí s tím, že dodavatel a jeho 

zaměstnanci poskytují služby jako nezávislé strany 

a nejsou oprávněni jednat jako zástupci nebo reprezentanti 

společnosti Webfleet Solutions ani prohlašovat, že jsou 

oprávněni takto jednat. Smluvní strany se dohodly, že 

poskytování produktů a/nebo služeb na základě smlouvy 

pracovníky dodavatele nebo jeho subdodavatele nezakládá 

žádný pracovně-právní vztah mezi nimi a/nebo 

subdodavateli dodavatele. 

6.3. Dodavatel zaručuje, že on sám, jeho zaměstnanci 

a všechny třetí strany, které angažuje, se budou na 

parcelách a v prostorách společnosti Webfleet Solutions 

chovat v souladu s předpisy a pravidly chování, která tam 

platí, například s ohledem na bezpečnost a ochranu 

zdraví a života, a že budou dodržovat všechny pokyny 

a/nebo směrnice, které jim budou v této souvislosti dány, 

a podepíší potřebná prohlášení (nebo zajistí jejich 

podepsání). Webfleet Solutions může pozastavit 

poskytování služeb, pokud nejsou dodržovány výše 

uvedené předpisy/pravidla.  

6.4.  Dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby 

minimalizoval jakýkoli nepříznivý dopad na časový 

harmonogram a předpokládané náklady projektu, který 

by mohl být zapříčiněn odchodem nebo výměnou 

některého z jeho pracovníků nebo materiálu z projektu 

nebo místa. 

6.5. Webfleet Solutions může od dodavatele 

požadovat, aby pravidelně předkládal zprávy o průběhu 

poskytování služeb. 

 

7. Testování a kontrola 

7.1. Webfleet Solutions může posoudit, otestovat 

a/nebo zkontrolovat, jak je smlouva plněna (nebo pověřit 

jiné osoby, aby tak učinily). Webfleet Solutions může 

přijmout přiměřená opatření, včetně kontroly (nebo 

pověřit jiné osoby kontrolou) míst, kde je smlouva plněna 

(ať už zcela nebo zčásti), a provedení (nebo pověřit jiné 

osoby provedením) auditu záznamů dodavatele. 

7.2. Webfleet Solutions provede kontrolu produktů 

v přiměřené lhůtě po jejich dodání. Pokud Webfleet 

Solutions odmítne produkty nebo pokud se později, na 

základě přiměřeného posouzení ze strany společnosti 

Webfleet Solutions, ukáže, že produkty neodpovídají 

požadavkům, které jsou na ně kladeny podle smlouvy, 

může společnost Webfleet Solutions, aniž by tím byla 

dotčena jiná její práva, poskytnout dodavateli možnost 

odstranit a/nebo opravit vady na náklady a riziko 

dodavatele a na první žádost společnosti Webfleet 

Solutions. Veškeré dodatečné náklady na demontáž, 

přepravu, reprodukci nebo opětovnou montáž nese 

dodavatel. 

7.3. Přijetí poskytnutí (části) služeb bude mít pouze 

ten význam, že podle předběžného posouzení společnosti 

Webfleet Solutions je poskytnutí (této části) služeb 

v souladu se smlouvou. Takové přijetí nebrání 

společnosti Webfleet Solutions uplatnit nedodržení 

záručních povinností dodavatele uvedených v části 9 

nebo jiných povinností vůči společnosti Webfleet 

Solutions. 

7.4. Pokud společnost Webfleet Solutions 

odůvodněně zjistí, že služby nejsou poskytovány 

v souladu s požadavky smlouvy, nebo pokud se později 

ukáže, že podle přiměřeného posouzení společnosti 

Webfleet Solutions nebyly služby poskytnuty v souladu 

se smlouvou, může společnost Webfleet Solutions, aniž 

by byla dotčena jiná její práva, poskytnout dodavateli 

možnost dodat své služby znovu a v souladu se 

smlouvou, a sice na náklady a riziko dodavatele. 

Dodavatel nese odpovědnost za veškeré dodatečné 

náklady spojené s dodatečným poskytováním služeb. 

7.5. Pokud společnost Webfleet Solutions usoudí, že 

včasná výměna a/nebo oprava produktů a/nebo opětovné 

poskytnutí Služeb nejsou možné, praktické a/nebo pokud 

dodavatel ve lhůtě stanovené společností Webfleet 

Solutions nevyhoví žádosti, o které pojednávají části 7.2 

nebo 7.4, dle pořadí, je dodavatel povinen vrátit Webfleet 

Solutions částky, které od ní obdržel v souvislosti 

s dotčenými produkty a/nebo službami. 

7.6. Společnost Webfleet Solutions bude dodavatele 
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neprodleně informovat, pokud odmítne plnění smlouvy 

(nebo jeho části), a takové oznámení bude považováno za 

oznámení o neplnění smlouvy. Pokud smlouva obsahuje 

pevně stanovenou dobu plnění, je dodavatel v prodlení 

plnění s okamžitou platností. 

 

8. Vlastnictví a riziko 

8.1. S výhradou části 8.3 se veškeré produkty, zboží 

a dodávky vyvinuté a/nebo vyrobené dodavatelem 

v průběhu plnění smlouvy, včetně výkresů, náčrtů, forem, 

šablon, prototypů, příslušné dokumentace a dalších zdrojů, 

stávají po jejich výrobě majetkem společnosti Webfleet 

Solutions. 

8.2. Webfleet Solutions nabývá vlastnictví 

k produktům okamžikem, kdy jsou dodány v souladu se 

smlouvou, nebo kdy jsou jí jinak zpřístupněny. 

8.3. Webfleet Solutions bere na vědomí, že při 

poskytování služeb může dodavatel využívat díla chráněná 

autorským právem, včetně softwaru, nástrojů, specifikací 

a dalších materiálů vyvinutých dodavatelem nebo třetí 

stranou před uzavřením smlouvy nebo zcela mimo 

smlouvu a které nebyly vytvořeny konkrétně pro Webfleet 

Solutions. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, uděluje 

dodavatel společnosti Webfleet Solutions trvalé 

a neodvolatelné celosvětové právo na užívání bez nároku 

na tantiémy a licenci na kopírování, úpravu, distribuci 

a používání již existujících materiálů v rozsahu, v jakém 

jsou tyto začleněny do dodávek, v nich obsaženy nebo 

v jakém jsou přiměřeně potřebné pro použití nebo provoz 

dodaných produktů nebo služeb. 

8.4. Dodavatel je odpovědný za veškeré ztráty a/nebo 

škody vyplývající z produktů, zboží nebo dodávek a/nebo 

za ztráty a škody na těchto produktech, zboží a dodávkách 

až do okamžiku jejich dodání v souladu se smlouvou. 

8.5. Pokud bude odchylně od ustanovení části 4.4 

dohodnuto, že bude provedena úplná nebo částečná platba 

za částečné plnění Smlouvy v dřívějším okamžiku, než 

uvádí smlouva, získá společnost Webfleet Solutions 

zálohovou platbou a bez nutnosti jakéhokoli 

konkrétnějšího úkonu dodání vlastnické právo ke všem 

produktům, materiálům, surovinám nebo polotovarům, 

které dodavatel použil k plnění smlouvy nebo které jsou 

určeny k tomuto účelu. Dodavatel je povinen poskytnout 

uvedené produkty, materiály, suroviny nebo polotovary 

bez poplatků a nezatížené právy třetích stran a skladovat 

tyto odděleně jménem společnosti Webfleet Solutions. 

Dodavatel zůstává odpovědný podle článku 8.4 i po 

převodu vlastnictví podle tohoto článku 8.5. 

8.6. Dodavatel nemá právo na zadržení ani právo na 

odložení závazků týkajících se objednaných produktů 

a/nebo služeb. 

 

9. Záruka 

9.1. Dodavatel zaručuje alespoň následující: 

9.1.1. Produkty a služby jsou vhodné pro účel, pro který 

byla smlouva uzavřena, pokud si byl dodavatel 

tohoto účelu vědom nebo si ho mohl být vědom. 

9.1.2. Dodavatel bude postupovat s náležitou odbornou 

péčí, dovednostmi, pečlivostí a způsobilostí 

podle platných profesních standardů a bude plnit 

smlouvu zcela v souladu se specifikací 

(specifikacemi). 

9.1.3. Zaměstnanci dodavatele a třetí strany, které může 

dodavatel využít pro poskytování služeb, jsou 

dostatečně kvalifikovaní a splňují veškeré 

dohodnuté kvalifikační požadavky týkající se 

profesní přípravy, odborných znalostí 

a zkušeností a budou je splňovat po celou dobu 

trvání smlouvy. 

9.1.4. Produkty a materiály použité při poskytování 

služeb mají přiměřenou kvalitu v rámci odvětví 

a specifikací, jsou vhodné pro daný účel 

a zajišťují odpovídající úroveň bezpečnosti, 

ochrany zdraví, sociálního blahobytu 

a ekologických standardů. 

9.1.5. Produkty a materiály použité při poskytování 

služeb odpovídají všem vzorům, modelům nebo 

výkresům, co do jejich množství, popisu, kvality 

a výkonu, jsou vyrobeny podle nejnovějších 

technologií a jsou nové, v nejvyšší možné 

kvalitě, bez vad, pokud jde o jejich design, 

zpracování, výrobu, konstrukci a rozměry, bez 

závad a nezatížené právy třetích stran; 

9.1.6. Jsou a budou důsledně dodržovány všechny 

platné národní a mezinárodní zákony a předpisy 

týkající se produktů (nebo jejich výroby, balení 

a/nebo vývozu) a služeb. 

9.1.7. Produkty a služby jinak splňují požadavky, které 

jsou pro ně přiměřeně stanoveny nebo o kterých 

společnost Webfleet Solutions čas od času 

informuje. 

9.2. Podmínky stanovené v této části 9 nemají vliv na 

ostatní práva společnosti Webfleet Solutions. 

 

10. Zvláštní záruky na produkty 

10.1. Objednané produkty budou považovány za 

nevyhovující ve smyslu části 9.1, pokud se během sjednané 

záruční doby, jak je definována v části 10.3, vyskytnou 

vady, které nejsou výsledkem běžného opotřebení nebo 

které nezpůsobila společnost Webfleet Solutions. 

10.2. Aniž by bylo dotčeno právo společnosti Webfleet 

Solutions na úhradu nákladů, škod nebo úroků, pokud se 

vady vyskytnou v období do dvou let od dodání produktů 

(„záruční doba“), odstraní dodavatel tyto vady na vlastní 

riziko a náklady do deseti kalendářních dnů od přijetí 

oznámení společnosti Webfleet Solutions o vadě. Záruční 

doba se prodlouží o dobu rovnající se době (dobám), po 

kterou se produkty nepoužívaly nebo nemohly být plně 



Strana 5 
z 9 

Dodavatel    

 

 

používány v důsledku záruční vady. Záruční doba začíná 

znovu běžet u produktů poskytnutých v rámci náhrady 

vadných produktů a u vyměněných nebo opravených 

součástí těchto produktů, včetně těch, na které mohou mít 

vyměněné nebo opravené součásti vliv. 

10.3. Pokud se během záruční doby vyskytne vada, 

vyhrazuje si společnost Webfleet Solutions právo buď 

vrátit produkty a požadovat vrácení částky, které za ně 

zaplatila, nebo požadovat výměnu či opravu daných 

produktů, to vše na náklady dodavatele. 

 

11. Mlčenlivost 

11.1. Dodavatel se zavazuje zachovávat přísnou 

mlčenlivost a neprozrazovat, nezveřejňovat ani jinak 

neposkytovat, přímo či nepřímo, žádné třetí straně 

informace sdělené společností Webfleet Solutions nebo 

takové, které se jí týkají a které jsou označeny jako důvěrné 

nebo které by vzhledem ke své povaze či okolnostem jejich 

zveřejnění měly být důvodně považovány za důvěrné, 

s výjimkou případů, kdy je to výslovně dovoleno podle této 

smlouvy nebo vyžadováno zákonem. Ustanovení této části 

11 se nevztahují na informace, o nichž může dodavatel 

prokázat: 

11.1.1. Že jsou nebo se staly veřejně známými jinak než 

porušením této části. 

11.1.2. Že jsou v držení dodavatele bez omezení ve vztahu 

ke zveřejnění před datem jejich sdílení ze strany 

Webfleet Solutions. 

11.1.3. Že byly obdrženy od třetí strany, která je získala 

legální cestou a která nemá povinnost zabraňující 

jejich zveřejnění. 

11.2. Dodavatel je povinen uložit povinnosti uvedené 

v této části svým zaměstnancům a jakékoli třetí straně 

pověřené dodavatelem plněním povinností dodavatele 

podle smlouvy. 

11.3. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného 

souhlasu společnosti Webfleet Solutions učinit žádné 

veřejné prohlášení týkající se smlouvy nebo jakékoli 

související záležitosti. 

 

12. Práva duševního vlastnictví 

12.1. Dodavatel zaručuje, že plnění smlouvy, 

používání produktů a/nebo poskytování a přijímání 

služeb nebo přijímání, držení či používání výsledků 

služeb nebo jakéhokoli zboží či dodávek jako součásti 

služeb ze strany společnosti Webfleet Solutions 

neporušuje žádný patent, ochrannou známku, 

průmyslový vzor, práva na výkresy, autorská práva, 

databáze, obchodní název nebo jakékoli jiné absolutní 

nebo vlastnické (duševní) právo společnosti Webfleet 

Solutions nebo jiné třetí strany. Dodavatel odškodní 

společnost Webfleet Solutions a zbavuje ji odpovědnosti 

za jakékoli takové porušení, včetně nároků týkajících se 

know-how a neoprávněné konkurence. Stejné povinnosti 

je dodavatel povinen uložit třetím osobám, které pověřil 

plněním smlouvy. 

12.2. Pokud v průběhu plnění smlouvy vznikne 

v důsledku používání produktů a/nebo služeb a/nebo 

v důsledku toho, že společnost Webfleet Solutions 

obdrží, má v držení nebo použije výsledky služeb nebo 

jakékoli zboží či dodávky jako součást služeb, nárok 

zakládající se na porušení práv duševního vlastnictví třetí 

strany, dodavatel se zavazuje, že na vlastní náklady a aniž 

by byla dotčena práva společnosti Webfleet Solutions na 

ukončení smlouvy nebo jiná: 

12.2.1. nahradí nebo pozmění takové produkty, služby, 

výsledky, zboží nebo dodávky (nebo jejich 

příslušné části) produkty, službami, výsledky, 

zbožím nebo dodávkami, které neporušují práva, 

přičemž tato změna a/nebo náhrada nebude mít 

za následek žádné omezení možností jejich 

použití ze strany společnosti Webfleet Solutions; 

12.2.2. získá licenci na používání produktů, služeb, 

výsledků, zboží nebo výstupů (nebo jejich 

příslušné komponenty) od příslušné třetí strany; 

a/nebo 

12.2.3. ukončí poskytování služby a/nebo přijme zpět 

produkty, výsledky, zboží nebo dodávky (nebo 

jejich příslušné komponenty) proti úhradě 

nákladů, náhrady škody a úroků společnosti 

Webfleet Solutions. 

12.3. V rozsahu, v jakém produkty, výsledky služeb 

nebo jakékoli zboží či dodávky poskytnuté společnosti 

Webfleet Solutions v rámci služeb zahrnují práva 

duševního vlastnictví třetích stran, uděluje dodavatel 

společnosti Webfleet Solutions a zaručuje, že je oprávněn 

jí udělit, neodvolatelnou, trvalou, celosvětovou, plně 

uhrazenou licenci k použití těchto produktů, služeb, 

výsledků, zboží nebo dodávek pro jakýkoli účel (pokud 

se strany nedohodnou jinak) bez dodatečných nákladů. 

V případě, že jsou potřebné další licence nebo dodatečné 

náklady, se společnost Webfleet Solutions může 

dohodnout na podmínkách přímo s třetí stranou 

a dodatečné náklady účtovat zpět dodavateli. 

12.4. Veškerá práva duševního vlastnictví vyplývající 

ze smlouvy nebo ze služeb, výsledků služeb nebo 

každého zboží či dodávek poskytnutých společnosti 

Webfleet Solutions v rámci služeb náleží společnosti 

Webfleet Solutions, s výjimkou práv třetích stran 

uvedených v části 12.3, pokud tato práva nebyla 

vytvořena jako součást smlouvy nebo služeb nebo 

specificky pro společnost Webfleet Solutions. Tato práva 

se na základě smlouvy převádějí na společnost Webfleet 

Solutions, přičemž společnost Webfleet Solutions tento 

převod přijímá, a to ihned po vzniku těchto práv. Pokud 

je k převodu takových práv zapotřebí listina (listiny), 

dodavatel neodvolatelně zmocňuje společnost Webfleet 

Solutions, aby nechala takovou listinu (listiny) 
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vypracovat a podepsala je jménem dodavatele, aniž by 

byla dotčena povinnost dodavatele poskytnout součinnost 

při převodu takových práv na první žádost ze strany 

společnosti Webfleet Solutions a aniž by měl možnost 

stanovit podmínky této součinnosti. Dodavatel 

neodvolatelně zmocňuje společnost Webfleet Solutions, 

aby nechala zapsat převod těchto práv duševního 

vlastnictví do příslušných rejstříků. Dodavatel se vzdává 

ve prospěch společnosti Webfleet Solutions všech 

takzvaných „morálních nároků“, které by mu mohly 

vzniknout, a to v rozsahu, v jakém to umožňují příslušné 

předpisy. 

 

13. Ochrana osobních údajů 

Dodavatel je povinen vždy dodržovat své povinnosti 

vyplývající z ustanovení všech platných zákonů a předpisů 

týkajících se ochrany soukromí, ochrany osobních údajů 

a bezpečnosti údajů, včetně shromažďování, uchovávání, 

přenosu, předávání, zveřejňování a používání osobních 

údajů. 

 
14. Položky 

14.1. Společnost Webfleet Solutions zůstává vlastníkem 

všech položek. Dodavatel je povinen používat položky 

pouze k řádnému plnění smlouvy a nesmí povolit ani 

umožnit jejich použití třetím osobám. Pokud dodavatel 

neobdrží písemný souhlas společnosti Webfleet Solutions, 

je povinen zdržet se jakéhokoli jednání nebo opomenutí 

týkajícího se položek, které by vedly ke ztrátě vlastnických 

práv společnosti Webfleet Solutions k těmto položkám na 

základě specifikace, přístupu, záměny nebo jinak. 

Dodavatel se zavazuje, že položky nebudou zatíženy 

žádnými právy třetích stran. 

14.2. Dodavatel nemá žádné zadržovací právo ani právo 

na odklad plnění závazků ve vztahu k položkám. 

14.3. Dodavatel je povinen na své náklady 

odpovídajícím způsobem pojistit položky ve prospěch 

společnosti Webfleet Solutions proti škodám způsobeným 

částečnou nebo úplnou ztrátou nebo poškozením položek, 

a to bez ohledu na příčinu. 

14.4. Dodavateli bude poskytnuta výhradně osobní, 

nepřenosná a nevýhradní licence k užívání položek po 

dobu trvání smlouvy způsobem uvedeným v této části. 

Společnost Webfleet Solutions si ponechává veškerá práva 

duševního vlastnictví a know-how týkající se položek. 

14.5. Dodavatel je povinen používat položky výhradně 

na vlastní riziko a vrátit položky společnosti Webfleet 

Solutions v dobrém stavu bez zbytečného odkladu na 

žádost společnosti Webfleet Solutions, po ukončení 

smlouvy nebo v dřívějším termínu, pokud toto lze od 

dodavatele přiměřeně očekávat. 
 
15. Údržba produktů a náhradní díly 

15.1. Dodavatel je povinen udržovat skladové zásoby 

dílů pro dodané produkty po dobu, která je v daném 

odvětví přiměřená, a to i v případě, že je výroba produktů 

ukončena a již se nevyrábí. Prodej náhradních dílů se 

uskutečňuje za ceny, které jsou v daném odvětví 

považovány za přiměřené. Dodavatel je povinen 

informovat společnost Webfleet Solutions o dílech 

dodaných produktů, kterým končí životnost, minimálně 

devadesát (90) dní před datem vypršení jejich životnosti. 

15.2. Dodavatel zaručuje, že je schopen zajistit dodávky 

produktů po dobu minimálně tří let od jejich převzetí 

společností Webfleet Solutions. 

 

16. Postoupení a subdodávky 

16.1. Pokud k tomu společnost Webfleet Solutions 

nedala předchozí písemný souhlas, není dodavatel 

oprávněn postoupit smlouvu nebo její část, práva nebo 

nároky vyplývající ze smlouvy na třetí osoby, ani je 

převést nebo zastavit. 

16.2. Společnost Webfleet Solutions může postoupit 

všechna svá práva související s plněním smlouvy nebo 

delegovat všechny své povinnosti, pokud je takové 

postoupení nebo delegování provedeno na přidruženou 

společnost v rámci skupiny Bridgestone. 

16.3 Ve všech případech subdodávek je 

subdodavatelská strana odpovědná za jednání 

a opomenutí každého subdodavatele (včetně jeho 

zaměstnanců) ve stejném rozsahu, jako kdyby takové 

jednání nebo opomenutí bylo učiněno subdodavatelskou 

stranou nebo jejími zaměstnanci, a je odpovědná za 

všechny poplatky a výdaje splatné kterémukoli 

subdodavateli. 

16.4 Ve všech případech subdodávek musí před 

zahájením jakýchkoli prací subdodavatelem uzavřít 

s tímto subdodavatelem písemnou smlouvu, která ho 

zavazuje k podmínkám, jež přinejmenším stejně chrání 

práva druhé strany těchto všeobecných obchodních 

podmínek. 

 

17. Odpovědnost 

17.1. Dodavatel je odpovědný za veškeré přímé ztráty 

nebo škody, ať už smluvní, deliktní, porušení zákonných 

povinností nebo jiné, které vzniknou v důsledku plnění 

nebo neplnění smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to bez 

ohledu na to, zda je tato ztráta nebo škoda způsobena 

samotným dodavatelem, jeho zaměstnanci, jinými 

osobami, které dodavatel zapojil do plnění smlouvy, nebo 

jakoukoli jinou třetí stranou, a bez ohledu na to, zda 

společnost Webfleet Solutions mohla možnost takové 

ztráty nebo škody předvídat. 

17.2. Žádná ze stran nevylučuje odpovědnost za (i) 

ztrátu nebo škodu způsobenou úmyslně nebo hrubou 

nedbalostí nebo (ii) zranění či smrt jakékoli osoby 

zapříčiněné některým z jejích vedoucích pracovníků, 

zaměstnanců, zástupců nebo smluvních partnerů. 
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18. Vyšší moc 

18.1. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které brání plnění 

smlouvy a které nelze přičítat dodavateli. Dodavatel je 

povinen písemně oznámit (potenciální) vyšší moc 

společnosti Webfleet Solutions do tří kalendářních dnů od 

jejího vzniku. Z vyšší moci jsou vyloučeny přinejmenším 

tyto události: 

18.1.1. stávka v provozovnách dodavatele; 

18.1.3. dopravní problémy; 

18.1.4. nezískání vybavení, materiálů a/nebo služeb 

(třetích stran) potřebných pro řádné plnění 

smlouvy, pokud to není způsobeno okolnostmi, 

které nelze spravedlivě přičíst dodavateli; 

18.1.5. zpoždění a/nebo nedostatek dodávek od 

dodavatelů dodavatele; a/nebo 

18.1.6. neúplné nebo nesprávné dodávky od dodavatelů 

dodavatele. 

18.2. V případě vyšší moci jsou povinnosti dodavatele 

pozastaveny. Pokud doba, po kterou dodavatel nemůže 

plnit své povinnosti v důsledku vyšší moci, trvá déle než 

třicet (30) kalendářních dnů, může společnost Webfleet 

Solutions Smlouvu vypovědět, aniž by byla povinna platit 

jakoukoli náhradu vyplývající z této smlouvy nebo 

v souvislosti s ní. 

 

19. Ukončení a pozastavení 

19.1. Pokud není písemně dohodnuto jinak, může 

společnost Webfleet Solutions v případě, že dodavatel 

nesplní některou ze svých povinností podle smlouvy, zaslat 

dodavateli oznámení o neplnění povinností a poskytnout 

mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

19.2. V případě, že (i) dodavatel nezjedná nápravu 

v přiměřené lhůtě stanovené ve výzvě k nápravě, (ii) 

dodavatel zmešká lhůtu nebo je plnění dočasně nebo 

trvale nemožné, (iii) lze důvodně předpokládat, že 

dodavatel nesplní smlouvu řádně nebo ve sjednaném 

termínu dodání nebo době plnění, (iv) na dodavatele je 

vyhlášen konkurz, je mu povoleno pozastavení plateb 

nebo vstoupí do likvidace, (v) na dodavatele je uvalena 

nucená správa, je zrušen nebo zlikvidován nebo je mu 

předložen návrh na jejich uvalení, (vi) podání návrhu na 

nařízení nebo návrhu na jmenování nuceného správce 

(včetně správního příjemce), správce, konkurzního 

správce nebo obdobnou úřední osobu ve vztahu 

k dodavateli, (vii) je jmenován nucený správce, správní 

příjemce, správce nebo obdobná úřední osoba dohlížející 

na celý majetek nebo podnik dodavatele nebo jeho části, 

(viii) dodavatel uzavře obecně vyrovnání se svými 

věřiteli nebo postoupení pohledávky ve prospěch svých 

věřitelů nebo jiné obdobné ujednání, (ix) dodavatel 

přestane nebo hrozí, že přestane vykonávat 

podnikatelskou činnost, je společnost Webfleet 

Solutions, aniž by byla dotčena jakákoli její jiná práva, 

oprávněna: 

19.2.1. zcela nebo částečně vypovědět smlouvu a/nebo 

objednávku oznámením dodavateli, aniž by bylo 

nutné další oznámení o neplnění povinností 

a aniž by společnost Webfleet Solutions nesla 

jakoukoli odpovědnost vyplývající z takového 

vypovědění nebo s ním související; 

19.2.2. pozastavit své závazky, včetně plateb; 

19.2.3. požadovat po dodavateli opakované plnění 

smlouvy na náklady dodavatele; 

19.2.4. zrušit plnění smlouvy na náklady a riziko 

dodavatele; a/nebo 

19.2.5. umožnit společnosti Webfleet Solutions nebo 

třetí straně určené společností Webfleet Solutions 

opakovat nebo zpětně odstranit plnění smlouvy 

na náklady a riziko dodavatele. 

19.3. Společnost Webfleet Solutions může, aniž by 

byla dotčena její další práva vyplývající z této smlouvy 

nebo z podmínek jakékoli smlouvy, vypovědět smlouvu 

s okamžitou platností, pokud se podnikatelský subjekt, 

který konkuruje společnosti Webfleet Solutions, stal 

(přímo nebo nepřímo) držitelem více než padesáti procent 

(50 %) akcií základního kapitálu dodavatele nebo je 

schopen (přímo nebo nepřímo, ať už na základě dohody 

s jinými osobami nebo subjekty s hlasovacími právy či 

nikoli) uplatnit více než výše uvedené procento 

hlasovacích práv na valné hromadě dodavatele. 

19.4. Pokud společnost Webfleet Solutions ukončí 

smlouvu předčasně, může požadovat zpět všechny platby, 

které dodavateli uhradila, jako neoprávněně vyplacené. 

Pokud plnění dodavatele v okamžiku ukončení smlouvy 

není otevřené pro vrácení plateb a pokud jinak splňuje 

podmínky smlouvy, může mít dodavatel nárok na platbu 

založenou na hodnotě plnění a stanovenou s maximální 

přiměřeností, sníženou o částku, kterou může společnost 

Webfleet Solutions požadovat po dodavateli v souvislosti 

s nedostatkem a/nebo ukončením smlouvy. Pokud je 

možné vrácení platby, je společnost Webfleet Solutions 

oprávněna ponechat si část smlouvy, která byla 

provedena za výše uvedenou platbu, nebo ji vrátit 

dodavateli na jeho náklady a riziko, aniž by tím bylo 

dotčeno uplatnění práv uvedených v části 7. 

19.5. Pokud společnost Webfleet Solutions vlastní 

produkty, které si přeje vrátit v souladu s částí 19.4, 

ponechává si společnost Webfleet Solutions vlastnictví 

i po ukončení smlouvy, na jejíž základě vlastnictví 

nabyla, a to v mezích stanovených platnými právními 

předpisy, jako jistinu úhrady všeho, co může požadovat 

od dodavatele. Pokud společnost Webfleet Solutions 

není vlastníkem produktu, získá k němu zástavní právo, 

které slouží jako jistina. 

19.6. Po ukončení smlouvy je dodavatel povinen 

poskytnout náležitou součinnost, aby umožnil společnosti 

Webfleet Solutions nebo třetí straně pokračovat 
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v poskytování služeb. Dodavatel na vlastní náklady vrátí 

společnosti Webfleet Solutions všechny položky, 

materiály, specifikace a/nebo jiné informace týkající se 

těchto služeb, které má v držení. Veškeré pohledávky 

společnosti Webfleet Solutions vůči dodavateli se stávají 

okamžitě splatnými po ukončení smlouvy. 

19.7. Strany se dohodly, že společnost Webfleet 

Solutions není povinna platit dodavateli žádné odstupné 

nebo náhradu za ušlý zisk nebo ztrátu dobrého jména nebo 

za jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu, která by vznikla 

v důsledku ukončení smlouvy. 

 

20. Daně a sociální zabezpečení 

20.1. Dodavatel je a zůstává odpovědný za splnění 

všech svých daňových povinností a povinností v oblasti 

sociálního zabezpečení a všech daňových povinností 

a povinností v oblasti sociálního zabezpečení svých 

subdodavatelů. Dodavatel odškodní společnost Webfleet 

Solutions za všechny nároky související s těmito 

záležitostmi. 

20.2. Pokud dodavatel nezaplatí, neodvede nebo 

nepřevede DPH, jiné daně z prodeje, daň ze mzdy, 

příspěvky na sociální zabezpečení nebo příspěvky na 

pojištění zaměstnanců nebo tak neučiní včas, může 

společnost Webfleet Solutions okamžitě vypovědět 

smlouvu. 

20.3. Na žádost společnosti Webfleet Solutions předloží 

dodavatel prohlášení prokazující zaplacení daní 

a příspěvků, jak je uvedeno v části 20.2 (Výpisy platební 

historie). Na žádost společnosti Webfleet Solutions mohou 

být výpisy platební historie rozšířeny na třetí strany, které 

dodavatel využívá při plnění smlouvy. Výpisy platební 

historie musí být vydány daňovými úřady a musí být 

ověřeny jako originály. Pokud dodavatel tyto povinnosti 

nedodrží, může společnost Webfleet Solutions zadržet 

platby dodavateli a s okamžitou platností ukončit smlouvu. 

Společnost Webfleet Solutions může povolit, aby výpisy 

platební historie byly poskytovány ve formě výpisu 

auditora jmenovaného po konzultaci se společností 

Webfleet Solutions. 

20.4. Pokud je dodavatel fyzickou osobou, která bude 

poskytovat služby a která je nizozemským daňovým 

rezidentem, nebo samostatně podnikající fyzickou osobou 

či správcovskou společností, strany se dohodly, že budou 

postupovat v souladu s ustanoveními uvedenými ve 

vzorové smlouvě vypracované nizozemskými daňovými 

orgány, zapsané pod číslem 9015550000-06. 

20.5. Společnost Webfleet Solutions může požádat 

dodavatele o otevření blokovaného účtu, které umožní 

Webfleet Solutions odečíst daně a/nebo příspěvky na 

sociální zabezpečení, jak je uvedeno v části 20.2, ze 

všech částek splatných dodavateli a převést tyto částky na 

blokovaný účet k úhradě daňovým orgánům. 

20.6. Dodavatel uloží svým subdodavatelům stejné 

povinnosti, jaké jsou uvedeny v této části 20. 

 

21. Převod částečné neplatnosti 

V případě, že se některé ustanovení těchto všeobecných 

obchodních podmínek nebo jeho aplikace stane nebo 

bude prohlášeno příslušným soudem za nezákonné, 

neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní 

ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek 

v plné platnosti a účinnosti a aplikace takového 

ustanovení na jiné osoby nebo okolnosti bude vykládána 

tak, aby byl přiměřeně naplněn záměr smluvních stran. 

Strany se dále dohodly, že takové neplatné nebo 

nevymahatelné ustanovení nahradí platným 

a vymahatelným ustanovením, které v možné míře 

dosáhne ekonomických, obchodních a jiných účelů 

takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení. 

 

22. Pravomoc měnit 

Žádná změna těchto Všeobecných obchodních podmínek 

není účinná, pokud není v písemné formě a není 

podepsána oprávněným zástupcem každé strany. 

 

23. Zřeknutí se práva 

Práva kterékoli ze smluvních stran vyplývající z jakékoli 

smlouvy se nedotýkají ostatních práv a opravných 

prostředků, které mají smluvní strany k dispozici. Pokud 

některá ze stran nebude trvat na důsledném plnění 

jakékoli smlouvy, povinnosti, dohody nebo podmínky 

nebo neuplatní jakékoli právo či opravný prostředek 

v důsledku jejich porušení, nebude to znamenat vzdání se 

práva na nároky vyplývající z takového porušení nebo na 

jinou smlouvu, povinnost, dohodu nebo podmínku. 

 

24. Výklad 

24.1 V těchto Všeobecných obchodních podmínkách: 

24.1.1. Pokud to kontext vyžaduje, slova označující 

jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak. 

24.1.2. Odkazy na každou stranu v tomto dokumentu 

zahrnují odkazy na její právní nástupce, povolené 

postupníky a nově vzniklé osoby. 

24.1.3. Odkazy na „včetně“ a „zahrnující“ jsou 

považovány za odkazy ve smyslu „včetně, avšak bez 

omezení“ a „zahrnující, avšak bez omezení“. 

24.1.4. Odkazy na ukončení zahrnují odkaz na vypršení 

platnosti. 

 

25. Přežití 

Ukončení nebo vypršení platnosti těchto všeobecných 

obchodních podmínek nemá za následek zánik nebo jiný 

vliv na práva nebo povinnosti strany, které buď výslovně, 

nebo ze své povahy zůstávají v platnosti i po ukončení 

nebo vypršení platnosti. 

 

26. Vztah smluvních stran 
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Nic z toho, co je obsaženo v těchto všeobecných 

obchodních podmínkách, nezakládá mezi stranami žádné 

sdružení, partnerství, společný podnik ani vztah mezi 

zmocněncem a zástupcem, ani nemůže být vykládáno jako 

důkaz úmyslu stran takový vztah vytvořit. 

 

27. Spory a rozhodné právo 

Tyto všeobecné obchodní podmínky budou vykládány 

z hlediska platnosti i plnění a budou vymáhány v souladu 

s českým právem a budou se jím řídit. Všechny žaloby 

podané kteroukoli ze stran proti druhé smluvní straně, 

které se týkají transakcí, o nichž pojednává smlouva, musí 

být podány výhradně u příslušného soudu v Praze, v České 

republice, který bude mít výlučnou příslušnost pro všechny 

takové spory. Strany souhlasí s tím, že se podřídí soudní 

pravomoci těchto soudů. Použití Úmluvy OSN 

o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je 

vyloučeno. 
 

 
 

 

Podpisem tohoto formuláře dodavatel přijímá a vyslovuje svůj souhlas s podmínkami uvedenými v těchto všeobecných 

obchodních podmínkách pro nákup produktů a služeb. 

 

 
Název společnosti:    

 
Adresa:    

 

     _______________________________ 

Telefon:    
 

Email:    
 

 

 

 

Podpis:    
 

Jméno (tiskacím písmem):    
 

Pozice/titul:     
 

Datum:    
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