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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO NÁKUP SLUŽEB
ABB VOP/SLUŽBY (2013-1 STANDARD)
DATUM: 15. září 2013
PŘEDMĚT: nákupy služeb Společnostmi ze skupiny ABB s výjimkou služeb souvisejících s výzkumem a vývojem, vývojem produktů,
softwarem, informačními systémy a sítěmi, přepravou a logistikou, montáží a instalací strojního a jiného zařízení, zajišťováním dočasné
pracovní síly a právní podporou.
1. DEFINICE A VÝKLAD
1.1 Pro účely tohoto dokumentu se má za to, že
„ABB VOP/služby“: jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro
nákup služeb (2013-1 Standard);
„Dodavatel“: je Strana poskytující Služby Odběrateli na základě
Příslušných obchodních podmínek;
„Dodávka“: je provedení Služby Dodavatelem, včetně dodání
případných Výsledků práce, a to DAP dle INCOTERMS 2010, neníli Stranami v Příslušných obchodních podmínkách uvedeno jinak;
„DPH“: je daň z přidané hodnoty, případně jakákoli daň z obratu
hrazená kupujícím prodávajícímu nebo poskytovateli Služeb coby
součást kupní ceny nebo částka ke kupní ceně připojená;
„Objednávka“: je objednávka vystavená Odběratelem Dodavateli, jíž
se požaduje provedení Služeb uvedených v Objednávce a
v dokumentech s Objednávkou souvisejících, jakými jsou například
specifikace, nákresy a přílohy Odběratelem v Objednávce výslovně
označené nebo k ní připojené; Objednávka musí být předložena i)
v elektronické podobě, jestliže se Odběratel a Dodavatel výslovně na
tomto druhu komunikace dohodli, nebo ii) písemně; v obou případech
musejí Odběratel a Dodavatel použít příslušné standardní
objednávkové formuláře (zveřejňované na www.abb.com –
Supplying to ABB – ABB Conditions of Purchase nebo jinak
Odběratelem Dodavateli zpřístupněné). Veškeré záznamy vkládané
Dodavatelem do elektronického objednávkového systému Odběratele
a veškeré jiné dokumenty či údaje nahrávané Dodavatelem do
elektronických systémů Odběratele musejí být Dodavateli poskytnuty
v anglickém jazyce, případně splňovat jiné požadavky kladené
příslušnými právními předpisy;
„Odběratel“: je kupující Společnost ze skupiny ABB, která objednává
Služby od Dodavatele;
„Odškodění za PDV“: je poskytnutí náhrady Odběrateli ze strany
Dodavatele za náklady, nároky, požadavky, závazky, výdaje, škody
nebo ztráty (včetně jakýchkoli přímých, nepřímých nebo následných
ztrát, ušlého zisku a poškození dobrého jména a veškerých úroků,
smluvních pokut a právních či jiných profesních nákladů a výdajů)
vzniklé v důsledku porušení Práv k duševnímu vlastnictví třetích
osob ze strany Dodavatele;
„Pozměňující Objednávka“: je změna Objednávky, jako například
úprava, pozměnění, zúžení, doplnění nebo jiná změna Objednávky
nebo její části;
„Práva k duševnímu vlastnictví“: jsou veškerá vlastnická práva k
výsledkům tvůrčí duševní činnosti chráněným zákonem, včetně
patentů, patentových přihlášek a souvisejících dílčích a pokračujících
přihlášek, užitných vzorů, průmyslových vzorů, obchodních názvů,
ochranných známek, autorských práv (ke zdrojovým softwarovým
kódům, dokumentaci, údajům, zprávám, páskám a jiným materiálům,
které mohou být předmětem autorského práva) a příslušných použití,
prodloužení, rozšíření nebo obnovení, a dále vlastnická práva
k výsledkům tvůrčí duševní činnosti, které jsou chráněny povinností
zachovávat mlčenlivost, včetně know-how a obchodních tajemství;
„Příslušné obchodní podmínky“: jsou podmínky upravující příslušný
Smluvní vztah založený Objednávkou – tvoří je podmínky ABB
VOP/služby a další podmínky obsažené v Objednávce anebo v jiném
smluvním dokumentu (písemné rámcové nebo dílčí smlouvě) týkající
se nákupu Služeb;
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„Služby“: jsou služby, včetně Výsledků práce poskytované
Dodavatelem v souladu s Příslušnými obchodními podmínkami;
„Smluvní vztah“ nebo „Smlouva“: je smluvní závazek založený i)
Odběratelovou Objednávkou na nákup Služeb s odkazem na tyto
ABB VOP/služby, které Dodavatel přijímá (ať už výslovně svým
písemným vyjádřením, nebo konkludentně splněním Objednávky
nebo její části), nebo ii) písemnou Smlouvou o nákupu Služeb
uzavřenou mezi Stranami s odkazem na tyto ABB VOP/služby,
včetně veškerých souvisejících smluvních dokumentů;
„Společnost ze skupiny“: je jakýkoli subjekt, ať už zapsaný, či
nezapsaný v obchodním rejstříku, který v současné době nebo v
budoucnosti, a to přímo nebo nepřímo, vlastní nebo bude vlastnit
Stranu smluvního vztahu, nebo který je či bude některou Stranou
vlastněn, nebo který je či bude ve společném vlastnictví některé
Strany disponující nejméně 50 % hlasovacích práv nebo podílu na
kapitálu takového subjektu;
„Strana“: je buď Odběratel, nebo Dodavatel;
„Výsledky práce“: jsou veškeré materiály, dokumenty, software či
jiné předměty, které jsou výsledkem Služeb poskytnutých
Dodavatelem na základě příslušné Objednávky, a to v jakékoli
podobě či na jakémkoli médiu, včetně údajů, schémat, zpráv a
specifikací (či jejich návrhů).
1.2 Pokud není v těchto ABB VOP/služby stanoveno jinak,
1.2.1 články se rozumějí články ABB VOP/služby;
1.2.2 názvy článků slouží pouze pro účely snadnější orientace a
nemají vliv na výklad ABB VOP/služby;
1.2.3 použití jednotného čísla zahrnuje i množné číslo a naopak;
1.2.4 použití některého jazykového rodu zahrnuje i všechny ostatní
rody.
2. POUŽITÍ
2.1 ABB VOP/služby (poslední verze zpřístupněná Odběratelem
Dodavateli) se použijí, jestliže i) Dodavatel přijme Odběratelovu
Objednávku na nákup Služeb, nebo jestliže ii) Strany uzavřou
Smlouvu o nákupu Služeb, a to za předpokladu, že v takové Smlouvě
nebo Objednávce na nákup Služeb budou ABB VOP/služby výslovně
uvedeny jako Příslušné obchodní podmínky.
2.2 Každá Objednávka musí být Dodavatelem akceptována, a to buď
výslovně oznámením akceptace, nebo konkludentně částečným nebo
úplným splněním Objednávky. V objednávkovém formuláři
Odběratele může být stanovena lhůta pro akceptaci; marným
uplynutím takové lhůty, aniž by ze strany Dodavatele došlo
k akceptaci Objednávky, vzniká Odběrateli právo Objednávku zrušit.
Pozměňující Objednávky vyžádané Dodavatelem nabudou účinnosti
pouze po výslovném písemném potvrzení ze strany Odběratele.
2.3 ABB VOP/služby jsou jediné podmínky, na základě nichž je
Odběratel připraven jednat s Dodavatelem o poskytnutí Služeb a
jimiž se bude řídit Smluvní vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem,
přičemž použití jakýchkoli jiných podmínek je vyloučeno, s
výjimkou a v rozsahu případů výslovně písemně sjednaných mezi
Odběratelem a Dodavatelem.
2.4 Žádné podmínky označené v cenové nabídce Dodavatele či v jeho
uznání nebo akceptaci Objednávky, specifikacích nebo podobných
dokumentech, případně v nich obsažené nebo společně s nimi
doručené, nebudou tvořit součást Smluvního vztahu a Dodavatel se
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vzdává veškerých svých případných práv na použití takových
podmínek.
2.5 Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, právním předpisem či
ustanovením právního předpisu se v ABB VOP/služby rozumí daný
právní předpis či ustanovení právního předpisu v platném znění.
3. POVINNOSTI DODAVATELE
3.1 Dodavatel je povinen Služby a Výsledky práce dodat:
3.1.1 v souladu s platnými právními předpisy;
3.1.2 v souladu se standardy kvality uvedenými v článku 9.1 a
specifikovanými v Objednávce či v jiných dokumentech, které jsou
součástí Smluvního vztahu;
3.1.3 bez vad a nezatížené právy třetích osob;
3.1.4 k datu stanovenému v Objednávce;
3.1.5 v množství stanoveném v Objednávce;
3.1.6 s veškerou péčí a odborností a v souladu s osvědčenými
postupy daného odvětví.
3.2 Dodavatel nesmí nahrazovat ani modifikovat žádné sjednané
materiály použité k poskytnutí Služeb ani provádět žádné změny ve
sjednaném složení, provedení nebo jiných sjednaných kritérií
Výsledků práce bez předchozího písemného souhlasu Odběratele.
3.3. Dodavatel zajistí, aby byly Výsledky práce zabaleny způsobem,
který je pro takové Výsledky práce obvyklý, nebo, neexistuje-li
takový obvyklý způsob, způsobem umožňujícím konzervaci a
ochranu Výsledků práce až do dokončení Dodávky.
3.4 Dodavatel je povinen předložit faktury v ověřitelné podobě, a to v
souladu s kogentními ustanoveními platnými právních předpisů
právního řádu Dodavatele i Odběratele, všeobecně uznávanými
účetními principy a zvláštními požadavky Odběratele. Faktura musí
obsahovat minimálně tyto informace: název, sídlo a kontaktní osobu
Dodavatele, včetně kontaktních informací (telefon, e-mail apod.),
datum vystavení faktury, číslo faktury, číslo objednávky (uvedené na
Objednávce), číslo Dodavatele (uvedené na Objednávce), sídlo
Odběratele, množství, specifikaci dodávaných Služeb, cenu
(celkovou fakturovanou částku), náklady schválené Odběratelem,
avšak nezahrnuté do ceny (specifikované podle částky a kategorie),
měnu, daň nebo DPH (s uvedením částky), daňové identifikační číslo
a platební podmínky.
3.5 Faktury budou vystavovány Odběrateli tak, jak je uvedeno
v Objednávce anebo v Příslušných smluvních podmínkách, a
odesílány na fakturační adresu určenou v Objednávce.
3.6 Náklady, které nebyly s Odběratelem písemně sjednány, nebudou
nahrazeny.
3.7 Odběratel může Dodavateli vystavovat Pozměňující objednávky
za účelem úpravy, pozměnění, zúžení, doplnění nebo jiné změny
objednaných Služeb nebo jejich části, přičemž Dodavatel je povinen
takové Pozměňující objednávky splnit. Použijí se přitom sjednané
jednotkové ceny uvedené v Objednávce anebo jinak dohodnuté mezi
Odběratelem a Dodavatelem.
3.8 Dodavatel nesmí v žádném případě pozastavit provádění
jakýchkoli Služeb nebo Dodávku Výsledků práce Odběrateli.
V případě vyšší moci se použije článek 16.
4. POVINNOSTI ODBĚRATELE
4.1 Za Služby poskytnuté Dodavatelem v souladu Příslušnými
obchodními podmínkami je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli
poplatek nebo kupní cenu uvedenou v Objednávce v souladu s tam
uvedenými platebními podmínkami, a to za předpokladu, že faktura
splňuje požadavky stanovené v článcích 3.4 a 3.5. V případě, že jsou
platební podmínky určeny kogentními právními ustanoveními,
použijí se tato ustanovení.
4.2 Odběratel si vyhrazuje právo započíst jakoukoli částku a
neprovést platbu za Služby, které nebyly poskytnuty v souladu
s Příslušnými obchodními podmínkami.
5. DODÁVKA
5.1 Služby musejí být dodány na sjednaném místě určeném
v Objednávce, nebo v sídle Odběratele označeném v Objednávce,
pokud žádné takové místo určeno nebylo.
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5.2 Výsledky práce musejí být dodány DAP podle INCOTERMS
2010 na sjednané místo určené v Objednávce, nebo do provozovny
Odběratele, pokud žádné takové místo určeno nebylo.
5.3 Dodavatel zajistí, aby ke každé Dodávce Výsledků práce byl
přiložen dodací list obsahující minimálně tyto informace (nebude-li
Odběratel požadovat něco jiného): číslo Objednávky, datum
Objednávky, počet balení a jejich obsah, případné číslo celního
sazebníku země odeslání a, v případě částečné Dodávky, zbývající
množství, které má být ještě dodáno. U kontrolovaného zboží musí
být na dodacím listu uvedeno číslo státní vývozní kontroly a,
podléhá-li zboží vývozním předpisům USA, klasifikační číslo
vývozní kontroly USA (ECCN). Doklady o preferenčním původu a
prohlášení o shodě je třeba dodávat bez vyzvání; osvědčení o původu
pak na vyzvání.
5.4 Společně s Dodávkou Výsledků práce poskytne Dodavatel (nebo
jím určený dopravce) Odběrateli zároveň s dodacím listem i nezbytné
exportní dokumenty.
5.5 Vlastnictví k Výsledkům práce přechází na Odběratele
okamžikem dodání, není-li výslovně sjednáno jinak. V případě
postoupení Práv k duševnímu vlastnictví souvisejícímu s Výsledky
práce vzniklými ze Služeb se použije článek 11.1.
5.6 Dodavatel vystaví Odběrateli při Dodávce fakturu podle článků
3.4 a 3.5, avšak taková fakturace bude provedena odděleně od
expedice Výsledků práce Odběrateli.
6. PŘEVZETÍ
6.1 Má se za to, že Odběratel Služby převzal až po uplynutí
přiměřené doby k jejich kontrole po dokončení, nebo, v případě
vadného plnění, až po uplynutí přiměřené doby poté, co se taková
vada stala zřejmou. Tato přiměřená doba bude určena povahou
Služeb, vadného plnění a okolností provedení Služeb.
6.2 V případě, že Služby poskytnuté nebo Výsledky práce dodané
Odběrateli nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 3 (Povinnosti
Dodavatele) nebo jsou jinak v rozporu s Objednávkou, pak, aniž by
byla dotčena jiná práva či nápravná opatření, která jsou Odběrateli
k dispozici na základě článku 10 (Nápravná opatření), Odběratel
může Služby anebo Výsledky práce odmítnout a požadovat náhradní
Dodávku Služeb anebo Výsledků práce nebo vrácení veškerých
plateb, které Odběratel Dodavateli uhradil.
6.3 Na žádost Dodavatele je Odběratel povinen zaslat Dodavateli
písemné potvrzení o převzetí.
7. ZPOŽDĚNÍ
Nebudou-li Služby nebo Výsledky práce dodány ve sjednané dodací
lhůtě, pak, aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, která jsou
Odběrateli na základě Smluvního vztahu nebo ze zákona k dispozici,
Odběratel si vyhrazuje právo:
7.1 odstoupit od Smluvního vztahu nebo od příslušné Objednávky
nebo její části;
7.2 odmítnout jakoukoli následnou Dodávku Služeb nebo Výsledků
práce, kterou se Dodavatel pokusí realizovat;
7.3 vymáhat od Dodavatele nahrazení veškerých výdajů, které
Odběratel důvodně vynaložil, aby získal náhradní Služby či Výsledky
práce od jiného Dodavatele;
7.4 požadovat náhradu veškerých dalších nákladů, škod nebo výdajů
vzniklých Odběrateli, o nichž lze mít důvodně za to, že vznikly
v důsledku nedodání Služeb nebo Výsledků práce ve sjednané dodací
lhůtě ze strany Dodavatele; a
7.5 požadovat vedle uplatnění práv vyplývajících ze článků 7.1 až 7.4
smluvní pokutu, je-li právo na její vyplacení výslovně uvedeno v
příslušné Objednávce.
8. KONTROLA
8.1 Dodavatel umožní Odběrateli anebo jeho oprávněným zástupcům
kontrolu Služeb a provedení zkoušky Výsledků práce nebo jejich
částí, a to kdykoli před dokončením Služeb anebo Výsledků práce.
8.2 Nehledě na jakékoli kontroly nebo vzorkování, ať už jsou
prováděny jakkoli, zůstává Dodavatel plně odpovědný za shodu
Služeb s Objednávkou. To platí bez ohledu na to, zda Odběratel
uplatnil své právo na provedení kontroly anebo zkoušek, a nejsou tím
nijak dotčeny povinnosti vyplývající pro Dodavatele z Objednávky.
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K vyloučení pochybností se uvádí, že kontroly Služeb či zkoušky
Výsledků práce prováděné Odběratelem anebo jeho oprávněnými
zástupci v žádném případě nijak nezbavují Dodavatele jeho
odpovědností nebo záruk a ani je nijak neomezuje.
9. ZÁRUKA
9.1 Dodavatel zaručuje, že Služby (včetně Výsledků práce):
9.1.1 odpovídají všem sjednaným specifikacím, včetně všech
specifikovaných materiálů, způsobu zpracování a podobným
kritériím, dokumentaci a požadavkům kvality nebo, není-li takových
specifikací, že jsou vhodné k účelům, k nimž by Služby stejného
druhu byly obvykle používány, a že si výsledky Služeb zachovají
funkčnost a výkonnost podle očekávání Odběratele v souladu s
informacemi, dokumentací a vyjádřeními Dodavatele;
9.1.2 jsou vhodné pro jakýkoli konkrétní účel, o kterém byl
Dodavatel výslovně nebo konkludentně v Objednávce informován;
9.1.3 jsou k datu Dodávky nové a nepoužívané (v případě Výsledků
práce);
9.1.4 jsou bez vad a nezatížené právy třetích osob;
9.1.5 mají vlastnosti, které Dodavatel Odběrateli předvedl v podobě
vzorku, modelu nebo jinak;
9.1.6 jsou v souladu s článkem 12 (Dodržování příslušných právních
předpisů).
9.2 Záruční doba je dvacet čtyři (24) měsíců od převzetí Služeb nebo
Výsledků práce, není-li v Objednávce uvedeno jinak nebo není-li
mezi Stranami výslovně a písemně sjednána jiná délka záruční doby.
9.3 V případě nedodržení záruky upravené tímto článkem je
Odběratel oprávněn uplatnit nápravná opatření uvedená níže v článku
10 (Nápravná opatření).
10. PRÁVA Z PORUŠENÍ POVINNOSTÍ
10.1 Dojde-li k porušení záruky podle článku 9 (Záruka) nebo
nesplní-li Dodavatel Příslušné obchodní podmínky, Odběratel
písemně Dodavatele na takové porušení záruky upozorní a umožní
Dodavateli toto porušení bezodkladně napravit. V případě, že
Dodavatel neučiní žádné opatření k nápravě takového porušení ve
lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od obdržení uvedeného upozornění od
Odběratele, Odběratel bude dle svého uvážení oprávněn k provedení
kteréhokoli z níže uvedených nápravných opatření, a to na náklady
Dodavatele:
10.1.1 poskytnutí další možnosti, aby Dodavatel mohl provést
případné další úkony či práce nezbytné k zajištění splnění Příslušných
obchodních podmínek;
10.1.2 provedení případných dalších úkonů či prací nezbytných k
zajištění souladu Služeb s Příslušnými obchodními podmínkami
(nebo pověření třetí osoby k provedení takových úkonů či prací);
10.1.3 zajištění okamžitého nahrazení vadných Služeb Službami
bezvadnými a odpovídajícími Příslušným obchodním podmínkám;
10.1.4 odmítnutí převzetí jakýchkoli dalších Služeb, aniž by byl
Dodavatel zbaven odpovědnosti za jím dodané vadné Služby;
10.1.5 požadování náhrady škody vzniklé Odběrateli v důsledku
porušení Příslušných obchodních podmínek, zákonné povinnosti
nebo právních předpisů ze strany Dodavatele;
10.1.6 požadování smluvní pokuty výslovně stanovené
v Objednávce;
10.1.7 odstoupení od Smluvního vztahu nebo od příslušné
objednávky podle článku 15.2.
10.2 V případě použití článku 10.1.1, 10.1.2 nebo 10.1.3 začíná celá
záruční doba vymezená v článku 9.2 běžet znovu.
10.3 Práva a nápravná opatření, která jsou Odběrateli k dispozici a
která jsou uvedena v Příslušných obchodních podmínkách (včetně
ABB VOP/služby), jsou kumulativní a nevylučují žádná práva či
nápravná opatření vyplývající ze zákona nebo z obyčejového práva.
11. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
11.1 Dodavatel tímto postupuje Odběrateli veškerá vlastnická Práva
k duševnímu vlastnictví související s Výsledky práce vzniklými ze
Služeb, a to na celou dobu, po niž budou tato Práva trvat, a na
kterémkoli území, na němž jsou uplatnitelná. Dodavatel se dále
zavazuje podepsat na žádost Odběratele veškeré další dokumenty a
postoupení a učinit veškeré další úkony, které budou nezbytné
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k tomu, aby byl zajištěn bezvadný právní titul Odběratele
k uvedenému duševními vlastnictví, nebo k zapsání Odběratele coby
vlastníka tohoto duševního vlastnictví do jakéhokoli registru, včetně
zápisu u státních registračních orgánů nebo soukromých registračních
organizací.
11.2 Práva k duševnímu vlastnictví související s Výsledky práce
vytvořenými Dodavatelem nebo mu svěřenými na základě licence
před podáním příslušné Objednávky nebo mimo její rámec a veškeré
jejich následné změny (dále jen „Dříve existující díla“) zůstávají
Dodavateli nebo příslušné třetí osobě (vlastníku). V případě, že
taková Dříve existující díla budou součástí jakýchkoli Výsledků
práce dodaných Dodavatelem, Odběratel a jeho Přidružené
společnosti budou k nim mít celosvětovou, neodvolatelnou, trvalou,
přenositelnou, neexkluzivní a bezplatnou licenci s oprávněním právo
na užívání Dříve existujících děl dále sublicencovat coby součást
příslušných Výsledků práce, včetně práva na další vylepšování,
vyvíjení, uvádění na trh, distribuování, sublicencování, využívání či
jiného užívání Výsledků práce obsahujících dříve existující díla. Tyto
ABB VOP/služby nebrání Dodavateli využívat při poskytování
Služeb svého vlastního know-how nebo svých vlastních Dříve
existujících děl a ani jej v tomto nijak neomezují.
11.3 V případě, že Služby poskytnuté anebo Výsledky práce dodané
Dodavatelem porušují jakákoli Práva k duševnímu vlastnictví třetích
osob, Dodavatel je povinen poskytnout Odběrateli Odškodnění za
PDV, a to nehledě na případná ustanovení Příslušných obchodních
podmínek (včetně těchto ABB VOP/služby) hovořící o opaku či na
jakákoli jiná ustanovení. Odškodnění za PDV se uplatní bez ohledu
na to, zda Dodavatel způsobil takové porušení z nedbalosti, nebo
úmyslně, a neomezuje žádná další práva Odběratele na náhradu
škody. Povinnost Dodavatele poskytnout Odběrateli náhradu škody
podle tohoto článku se nevztahuje na případy, kdy odpovědnost nebo
škoda byla způsobena vlastními, již dříve existujícími, Právy k
duševnímu vlastnictví Odběratele přidanými nebo vloženými do
Výsledků práce anebo Služeb dodaných Dodavatelem.
11.4 Bude-li vůči Odběrateli vznesen jakýkoli nárok z porušení Práv
k duševnímu vlastnictví, Odběratel může, aniž by byla dotčena jeho
práva vyplývající z článku 11.3, rovněž dle svého uvážení a na
náklady Dodavatele požadovat, aby Dodavatel i) zajistil pro
Odběratele právo Výsledky práce anebo Služby dále používat; ii)
upravil Výsledky práce anebo poskytování Služeb tak, aby nadále
Práva k duševnímu vlastnictví neporušovaly; nebo iii) nahradil
Výsledky práce anebo Služby tak, aby nadále Práva k duševnímu
vlastnictví neporušovaly.
11.5 V případě, že Dodavatel nemůže splnit výše uvedený požadavek
Odběratele, je Odběratel oprávněn vypovědět Smluvní vztah nebo
příslušnou objednávku, požadovat navrácení veškerých částek, které
Odběratel Dodavateli na základě tohoto Smluvního vztahu či této
Objednávky zaplatil, a požadovat náhradu škody podle článku 11.3 a
rovněž náhradu veškerých dalších nákladů, ztrát či škod, a to ať už
vznikly jakkoli.
12. DODRŽOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
12.1 Služby, na které se vztahují Příslušné obchodní podmínky,
musejí být Dodavatelem poskytnuty v souladu s platnými právními
předpisy, etickými kodexy, směrnicemi a jinými podmínkami
vyhlášenými či stanovenými příslušnými státními orgány, jimž
Dodavatel podléhá. Jsou-li takové předpisy spíše doporučující než
obligatorní povahy, Dodavatel musí jednat přinejmenším v souladu s
všeobecně uznávanými osvědčenými postupy v daném odvětví.
12.2 Dodavatel prohlašuje, že:
12.2.1 je seznámen a nadále bude jednat v plném souladu se všemi
platnými vývozními a dovozními zákony, nařízeními, pokyny a
pravidly, včetně splnění veškerých nezbytných odbavovacích
podmínek, zajištění vývozních a dovozních licencí a výjimek z nich a
učinění veškerých náležitých podání u příslušných státních orgánů
anebo sdělení souvisejících s poskytováním Služeb, vydáním nebo
převodem zboží, technologií, softwaru jiným státním příslušníkům
než státním příslušníkům Spojených států amerických na území
Spojených států amerických nebo mimo něj, vydáním nebo převodem
technologií nebo softwaru s obsahem pocházejícím ze Spojených
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států amerických nebo odvozeným od softwaru nebo technologie
pocházející ze Spojených států amerických; a
12.2.2 je seznámen s platnými dodavatelsko-bezpečnostními
doporučeními vydanými příslušnými státním orgány nebo
organizacemi pro vydávání norem v daném odvětví a že vynaloží
maximální úsilí k tomu, aby jednal v souladu s takovými
doporučeními; a
12.2.3 na žádost Odběratele bezodkladně poskytne veškeré informace
potřebné k vývozu nebo dovozu Služeb anebo Výsledků práce či
jakýchkoli předmětů, které jsou jejich součástí, a klasifikační čísla
vývozní kontroly (ECCN) a písemně Odběratele uvědomí o
veškerých
případných
změnách
informací
Dodavatelem
poskytnutých; a
12.2.4 nikdy nebude přímo ani nepřímo vyvážet ani reexportovat
žádné technické údaje, technologie, software či jiné komodity dodané
nebo vyvinuté na základě Smluvního vztahu či jakéhokoli jiného
smluvního ujednání mezi Stranami a ani žádný jiný produkt vyrobený
či vyvinutý za použití Odběratelových technických údajů, technologií
softwaru či jiné komodity poskytnuté na základě Smluvního vztahu
do žádné zakázané země (včetně vydávání takových technických
údajů, technologií, softwaru či jiné komodity státním příslušníkům
zakázaných zemí, a to kdekoli se vyskytujících) ve smyslu
příslušných vývozních, sankčních nebo embargo zakládajících
předpisů), nebyl-li k tomu oprávněn příslušnou licencí vydanou
státním orgánem nebo platným právním předpisem, včetně pověření
ze strany orgánů Spojených států amerických.
12.3 Obě Strany zaručují, že svým zákazníkům, státním úředníkům
ani zástupcům, funkcionářům či zaměstnancům druhé Strany ani
žádným jiným osobám způsobem, který v rozporu s platnými
právními předpisy (včetně amerického zákona o zahraničních
korupčních praktikách a případných právních předpisů členských
států a signatářů schválených v rámci ratifikace Úmluvy OECD o
boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů), neposkytnou
žádnou finanční částku, dar ani jiné plnění, a to přímo ani nepřímo, a
že jim ani není známo, že by druhá Strana či jakákoli třetí osoba měla
v úmyslu takové plnění uvedeným osobám poskytnout, přičemž jsou
povinny dodržovat veškeré příslušné zákony, nařízení, vyhlášky a
normy týkající se podplácení a korupce. Žádné ustanovení těchto
ABB VOP/služby nebude vykládáno tak, že je některá Strana nebo
její Přidružená společnost povinna nahradit druhé Straně jakékoli
takové poskytnuté nebo přislíbené plnění.
12.4 Závažné porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku
12 (Dodržování příslušných právních předpisů) některou ze Stran
může být druhou Stranou považováno za závažné porušení
příslušného Smluvního vztahu mezi Stranami a opravňuje tuto Stranu
tento Smluvní vztah s okamžitým účinkem ukončit, a to aniž by byla
dotčena jakákoli další práva či nápravná opatření vyplývající z tohoto
Smluvního vztahu nebo z platných právních předpisů.
12.5 Nehledě na jakákoli ustanovení příslušných obchodních
podmínek hovořících o opaku je Dodavatel povinen bez jakýchkoli
omezení Odběratele odškodnit za veškeré závazky, škody, náklady a
výdaje vzniklé v důsledku jakéhokoli takového porušení výše
uvedených povinností, ukončení příslušného Smluvního vztahu a
nedodržení vývozních předpisů a Dodavatel je povinen Odběrateli
nahradit veškeré škody a výdaje vzniklé v důsledku výše uvedeného.
12.6 Akceptací Objednávky, na niž se tyto ABB VOP/služby
vztahují, Dodavatel uznává a potvrzuje, že mu byly poskytnuty
informace o tom, jak nahlédnout prostřednictvím internetu (webový
portál: www.abb.com – Integrity – Code of Conduct) do Etického
kodexu ABB a do Etického kodexu pro Dodavatele ABB. Dodavatel
se zavazuje plnit své smluvní povinnosti vyplývající z Příslušných
obchodních podmínek a z příslušného Smluvního vztahu za
dodržování v zásadě obdobných etických norem, jako jsou ty
uvedené ve výše uvedeném Etickém kodexu ABB.
12.7 Dodavatel a jeho poddodavatelé musejí jednat v souladu se
Seznamy zakázaných látek a látek s omezením společnosti ABB a
veškerými
dalšími
pracovněprávními,
bezpečnostními,
zdravotnickými, environmentálními a kvalitativními požadavky
zpřístupněnými na www.abb.com – Supplying to ABB – Doing
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Business with ABB nebo jinak a na žádost Odběrateli poskytnout
příslušné dokumenty, osvědčení a prohlášení.
13. DŮVĚRNOST A OCHRANA ÚDAJŮ
13.1 Dodavatel je povinen:
13.1.1 udržovat v přísné důvěrnosti veškeré technické a obchodní
údaje, specifikace, vynálezy, procesy a iniciativy Odběratele, které
byly Odběratelem nebo jeho zástupci Dodavateli zpřístupněny, stejně
jako veškeré další informace týkající se obchodní činnosti Odběratele
a jeho výrobků anebo jeho technologií, které Dodavatel obdržel v
souvislosti se Službami. Dodavatel je povinen omezit zpřístupňování
takových důvěrných informací pouze na ty své zaměstnance, zástupce
a poddodavatele, kteří je musejí znát za účelem dodání Služeb
Odběrateli. Dodavatel je povinen zajistit, aby tito zaměstnanci,
zástupci, poddodavatelé nebo jiné třetí osoby byli zavázáni stejnou
povinností zachovávání důvěrnosti, jaká se vztahuje na Dodavatele,
přičemž ponese odpovědnost za veškerá neoprávněná zpřístupnění;
13.1.2 přiměřeně zabezpečit důvěrné a vlastnické informace
Odběratele proti neoprávněnému zpřístupnění a chránit důvěrné
informace v souladu se všeobecně uznávanými standardy ochrany v
příslušném odvětví, případně stejným způsobem a ve stejném
rozsahu, v jakém chrání své vlastní důvěrné a vlastnické informace –
podle toho, který standard je vyšší. Dodavatel může důvěrné
informace zpřístupnit „dalším přípustným příjemcům“ (tj.
oprávněným zástupcům Dodavatele, včetně auditorů, právních
zástupců, konzultantů a poradců) za předpokladu, že tito další
přípustní příjemci vždy podepíší s Dodavatelem dohodu o zachování
mlčenlivosti ve znění v zásadě obdobném tomuto článku, případně se
od nich bude vyžadovat, aby jednali v souladu s etickými kodexy
zajišťujícími důvěrnost takových informací;
13.1.3 podniknout veškeré nezbytné kroky k tomu, aby zajistil, že
údaje nebo informace Odběratele, které se během Dodávky Služeb
dostanou do jeho držení nebo pod jeho kontrolu byly chráněny.
Dodavatel zejména nesmí i) používat údaje nebo informace
Odběratele k žádnému jinému účelu než k dodání Služeb a ii)
rozmnožovat údaje nebo informace či jejich části, a to v žádné
podobě s výjimkou případů, kdy to vyžadují Příslušné obchodní
podmínky, a iii) zpřístupňovat údaje nebo informace Odběratele
žádné třetí osobě, která nebyla Odběratelem oprávněna k jejich
přijetí;
13.1.4 na své vlastní náklady nainstalovat a aktualizovat odpovídající
antivirový software a bezpečnostní záplaty operačního systému na
všech počítačích a softwaru používaných v souvislosti s dodáváním
Služeb a na žádost Odběratele poskytovat Odběrateli aktualizace.
13.2 Dodavatel souhlasí s tím, že Odběratel může poskytnout
informace obdržené od Dodavatele kterékoli své Přidružené
společnosti.
13.3 Dodavatel prohlašuje, že:
13.3.1 nebude používat, sdělovat ani převážet přes hranice žádné
osobní údaje, které se pro Odběratele zpracovávají, s výjimkou
případů, kdy to bude nutné k poskytnutí plnění na základě
příslušného Smluvního vztahu, avšak v každém případě v souladu
s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů; a
13.3.2 bude dodržovat veškeré platné právní předpisy o ochraně
osobních údajů, zavede a bude udržovat náležitá technická a
organizační opatření a další úkony k ochraně osobních údajů (včetně
nenahrávání žádných osobních údajů poskytnutých Dodavateli na a)
jakýkoli notebook nebo b) jakýkoli přenosný nosič dat, který lze
vynést z prostor Dodavatele, nedošlo-li i) k zašifrování těchto údajů a
ii) k nahrání těchto údajů na přenosný nosič dat výhradně za účelem
přenosu těchto údajů do úložných prostor nacházejících se mimo
prostory Dodavatele). Dále bude Odběrateli hlásit veškerá narušení
bezpečnosti osobních údajů, a to ihned poté, co se o nich dozví,
jestliže tyto osobní údaje použila, získala nebo si zpřístupnila
nepovolaná osoba nebo je použít, získat nebo si je zpřístupnit mohla,
případně došlo-li k jejich jakémukoli zkompromitování, a bude
s Odběratelem plně spolupracovat na vyšetření takových případů a
zároveň se bude řídit veškerými pokyny a dalšími požadavky
poskytnutými nebo vydanými v souvislosti s osobními údaji
Odběratelem.
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13.4 Dodavatel se zavazuje Odběratele bezodkladně uvědomit,
jestliže se dozví o jakémkoli vyzrazení či porušení povinností
vyplývajících z tohoto článku 13. Na žádost Odběratele je Dodavatel
povinen učinit taková opatření, která jsou nezbytná k zabránění
dalšího vyzrazení.
13.5 Ustanovení tohoto článku se nevztahují na:
13.5.1 informace, které jsou ke dni vzniku Smluvního vztahu veřejně
dostupné nebo které se následně stanou veřejně dostupnými jiným
způsobem než porušením těchto ustanovení o důvěrnosti nebo jiné
dohody o zachovávání mlčenlivosti;
13.5.2 informace, které jsou ke dni vzniku Smluvního vztahu již
v držení Dodavatele, a to jinak než na základě povinnosti o
zachovávání mlčenlivosti;
13.5.3 informace získané od třetí osoby bez nutnosti zachovávat
jejich důvěrnost, jestliže tato třetí osoba tímto neporušila dohodu o
zachovávání mlčenlivosti uzavřenou s Odběratelem v souvislosti se
získanými informacemi.
13.6 Strany jsou povinny si navzájem poskytovat veškeré dokumenty,
sdělení a potvrzení vyžadované platnými právními předpisy o
ochraně osobních údajů.
14. ODPOVĚDNOST A ODŠKODNĚNÍ
14.1 Aniž by byla dotčena použitelnost kogentních ustanovení
platných právních předpisů, Dodavatel je povinen Odběrateli nahradit
či jej odškodnit za veškeré škody a ztráty vzniklé v souvislosti se
Službami, a to bez ohledu na to, zda k na straně Dodavatele byla
nedbalost, nebo úmysl i) při porušení podmínek Příslušných
obchodních podmínek ze strany Dodavatele a ii) při vzniku
jakéhokoli nároku, s výjimkou Odškodnění za PDV, na nějž se
výlučně vztahuje článek 11 (Duševní vlastnictví), vzneseného vůči
Odběrateli třetí osobou (včetně zaměstnanců Dodavatele) v
souvislosti se Službami a v rozsahu, v jakém příslušný závazek,
ztráta, škoda, újma, náklady nebo výdaje byly způsobeny Službami
dodanými Dodavatelem anebo jeho poddodavateli nebo s nimi
souvisejí či z nich vznikly. Na žádost Odběratele je Dodavatel
povinen Odběratele bránit proti nárokům třetích osob.
14.2 Dodavatel je povinen kontrolovat a řídit všechny své
zaměstnance, dodavatele anebo poddodavatele, přičemž nese
odpovědnost za veškerá jednání, opomenutí, nedbalost a závazky
svých dodavatelů anebo poddodavatelů a jejich zástupců,
zaměstnanců a pracovníků, a to ve stejném rozsahu, jako by šlo o
jednání, opomenutí, nedbalost nebo závazky Dodavatele.
14.3 Ustanovení tohoto článku 14 (Odpovědnost a odškodnění)
zůstávají v platnosti i po uskutečnění jakéhokoli plnění, převzetí nebo
úhrady podle těchto ABB VOP/služby, přičemž se vztahují i na
veškeré vyměněné nebo nahrazené Služby dodané Dodavatelem
Odběrateli.
14.4. Není-li v příslušné Objednávce výslovně uvedeno jinak, je
Dodavatel povinen udržovat v platnosti a na žádost předložit důkaz o
odpovídajícím pojištění odpovědnosti a zákonném úrazovém
pojištění pracovníků / pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
uzavřeném u renomované a finančně stabilní pojišťovny. Žádné
ustanovení tohoto článku 14 (Odpovědnost a odškodnění) nezbavuje
Dodavatele jeho smluvních nebo jiných právních povinností.
Pojistnou částku nelze považovat za omezení odpovědnosti a ani ji
tak vykládat.
14.5 Odběratel si vyhrazuje právo započíst jakékoli své nároky
vyplývající z Objednávky proti jakýmkoli částkám dlužným
Dodavateli.
15. DOBA PLATNOSTI,VYPOVĚZENÍ A ODSTOUPENÍ
15.1 Smluvní vztah mezi Stranami nebo Objednávku podanou na
základě těchto ABB VOP/služby nebo jeho/její část může Odběratel
jednostranně a bez udání důvodu vypovědět, a to s výpovědní dobou
v délce třiceti (30) dnů, není-li v příslušné Objednávce výslovně
uvedeno jinak. Odběratel je v takovém případě povinen Dodavateli
uhradit hodnotu již provedených, avšak nezaplacených, Služeb a
prokázané přímé náklady důvodně Dodavatelem vynaložené na
neprovedené Služby, avšak v žádném případě více než sjednanou
kupní cenu Služeb podle příslušné Objednávky. Dodavatel nemá
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nárok na žádnou další náhradu. Náhrada jakýchkoli výdajů a
materiálů vynaložených v souvislosti s neprovedenými Službami se
výslovně vylučuje.
15.2 V případě porušení Příslušných obchodních podmínek ze strany
Dodavatele, včetně porušení záruky, je Odběratel oprávněn odstoupit
od příslušného Smluvního vztahu nebo od Objednávky podané na
základě těchto ABB VOP/služby, pokud Dodavatel nepodnikne
adekvátní a včasná opatření k nápravě porušení dle požadavku
Odběratele v souladu s článkem 10 (Nápravná opatření). Odběratel v
takovém případě není povinen poskytovat Dodavateli náhradu za již
provedené Služby, přičemž Dodavatel je povinen zaplatit zpět
Odběrateli veškeré částky přijaté od Odběratele za provedené Služby.
15.3 Odběratel je oprávněn od Objednávky anebo od smluvního
vztahu s okamžitým účinkem odstoupit formou oznámení zaslaného
Dodavateli v případě, že dojde k podání žádosti o vydání
předběžného opatření či k jeho vydání nebo ke schválení dohody
s věřiteli, případně k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení
nebo vydání rozhodnutí o insolvenci proti Dodavateli, případně
objeví-li si jakékoli okolnosti, které umožňují soud nebo věřitele ke
jmenování insolvenčního nebo jiného obdobného správce nebo
k předložení návrhu na likvidaci nebo vydání rozhodnutí o likvidaci,
či k podání jiného obdobného návrhu proti Dodavateli nebo jím
samotným z důvodu jeho insolvence nebo zadluženosti.
15.4 Po vypovězení nebo odstoupení od Smluvního vztahu nebo od
Objednávky je Dodavatel povinen okamžitě a na své náklady
bezpečně navrátit Odběrateli veškerý jeho související majetek (včetně
veškeré dokumentace, údajů a příslušného duševního vlastnictví) a
informace náležející Odběrateli, které se v té době nacházejí v držení
Dodavatele nebo pod jeho kontrolou a poskytnout Odběrateli
kompletní informace a dokumentaci týkající se již provedených
Služeb.
16. VYŠŠÍ MOC
16.1 Žádná ze Stran neponese odpovědnost za prodlení s plněním
svých povinností vyplývajících z příslušné Objednávky, jestliže je
toto prodlení důsledkem „vyšší moci“. K vyloučení pochybností se
uvádí, že vyšší mocí se rozumí okolnost, která nebyla postiženou
stranou v době vyhotovení příslušné Objednávky předvídatelná,
nebylo možné jí zabránit a postižená Strana nad ní nemá žádnou
kontrolu a za jejíž vznik postižená Strana není odpovědná, a to za
předpokladu, že tato okolnost postižené Straně navzdory veškerému
úsilí brání v plnění příslušné Objednávky a že postižená Strana o
tomto druhou Stranu informovala do pěti (5) kalendářních dnů od
výskytu příslušné vyšší moci.
16.2 Trvá-li vyšší moci déle než třicet (30) kalendářních dnů, je
kterákoli ze Stran oprávněna příslušnou Objednávku s okamžitým
účinkem vypovědět, a to aniž by jí tím vznikla vůči druhé Straně
jakákoli odpovědnost. Obě Strany jsou povinny vynaložit přiměřené
úsilí k minimalizaci účinků vyšší moci.
17. POSTOUPENÍ A SUBDODÁVKY
17.1 Dodavatel nesmí postoupit, zadat poddodavateli, převést nebo
zatížit Objednávku ani žádnou její část (včetně jakékoli peněžní
pohledávky za Odběratelem) bez předchozího písemného souhlasu
Odběratele.
17.2 Odběratel může kdykoli postoupit, převést, zatížit,
subdodavatelsky zadat nebo jakýmkoli jiným způsobem naložit s
kterýmikoli svými právy nebo povinnostmi vyplývajícími z příslušné
Objednávky anebo z Příslušných obchodních podmínek ve prospěch
kterékoli Společnosti ze skupiny ABB.
18. DORUČOVÁNÍ
Veškerá sdělení budou odesílána prostřednictvím doporučených
zásilek, kurýrní služby, faxového přenosu nebo elektronické pošty na
adresu Příslušné Strany uvedené v Objednávce, případně na adresu,
kterou tato Strana pro tyto účely písemné druhé Straně oznámí.
Sdělení zasílaná elektronickou poštou nebo faxem výslovně vyžadují
písemné potvrzení přijímající Strany. Elektronické potvrzení o
přečtení sdělení nebude za žádných okolností považováno za
potvrzení přijetí sdělení. Elektronické podpisy nebudou platné, pokud
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tak výslovně nebylo řádně pověřenými zástupci Stran výslovně
písemně dohodnuto.
19. VZDÁNÍ SE PRÁVA
V případě, že některá Strana neuplatní nebo nevykoná, a to kdykoli či
po jakkoli dlouhou dobu, kterékoli ustanovení Příslušných
obchodních podmínek nebo Objednávky, má se za to, že tato
skutečnost nepředstavuje vzdání se práva na uplatnění či výkon
příslušného ustanovení a nebude tak ani vykládána, přičemž tímto ani
není dotčeno právo toto ustanovení nebo jakékoli jiné ustanovení
těchto ABB VOP/služby uplatnit či vykonat později.
20. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
20.1 Smluvní vztah anebo Příslušné obchodní podmínky (včetně
ABB VOP/služby) se řídí a budou vykládány v souladu s právním
řádem státu, v němž je Odběratel registrován, avšak s výjimkou jeho
kolizních norem a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží.
20.2 V případě vnitrostátních sporů, kdy jsou Odběratel i Dodavatel
registrováni v téže zemi, budou veškeré spory nebo neshody vzniklé
ze Smluvního vztahu anebo z Příslušných obchodních podmínek
(včetně ABB VOP/služby) nebo v souvislosti se Smluvním vztahem
anebo s Příslušnými obchodními podmínkami (včetně ABB
VOP/služby), včetně veškerých otázek týkajících se existence,
platnosti nebo zániku jimi založeného právního vztahu, které nelze
vyřešit smírně, předány k řešení místně příslušnému soudu
Odběratele, pokud se Strany písemně nedohodly na tom, že takové
spory bude rozhodovat jiný obecný či rozhodčí soud.
20.3 Nebylo-li mezi Stranami písemně dohodnuto něco jiného,
v případě přeshraničních sporů, kdy jsou Odběratel a Dodavatel
registrováni v různých zemích, budou veškeré spory nebo neshody
vzniklé ze Smluvního vztahu anebo z Příslušných obchodních
podmínek (včetně těchto ABB VOP/služby) nebo v souvislosti se
Smluvním vztahem anebo z Příslušných obchodních podmínek
(včetně těchto ABB VOP/služby), včetně veškerých otázek týkajících
se existence, platnosti nebo zániku jimi založeného právního vztahu,
které nelze vyřešit smírně, s konečnou platností rozhodnuty podle
Pravidly rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory třemi
rozhodci jmenovanými v souladu s těmito Pravidly. Nebylo-li
písemně dohodnuto jinak, místem konání rozhodčího řízení bude
sídlo Odběratele. Řízení bude vedeno v anglickém jazyce a
v anglickém jazyce bude rovněž vydán rozhodčí nález. Rozhodnutí
rozhodců bude konečné a pro obě Smluvní strany závazné, přičemž
žádná ze Smluvních stran není oprávněna proti němu podávat
opravné prostředky k obecným soudům ani k jiným orgánům.
20.4 V případě jakéhokoli sporu je neúspěšná Strana povinna
nahradit úspěšné Straně náklady na právní zastoupení a veškeré další
výdaje v souvislosti se sporem důvodně vynaložené.
21. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE
Neplatnost nebo nevykonatelnost kteréhokoli ustanovení Příslušných
obchodních podmínek nebo jakéhokoli práva Příslušnými
obchodními podmínkami založeného nemá žádný vliv na platnost
nebo vykonatelnost zbývajících ustanovení a práv, přičemž Příslušné
obchodní podmínky budou účinné tak, jako by takové neplatné,
nezákonné nebo nevykonatelné ustanovení bylo odstraněno a
nahrazeno ustanovením s obdobným ekonomickým účinkem jako
ustanovení odstraněné, lze-li toho jiným ustanovením dosáhnout.
22. PŘETRVÁNÍ
22.1 Ustanovení Příslušných obchodních podmínek, u kterých je buď
výslovně uvedeno, že trvají i po ukončení platnosti Příslušných
obchodních podmínek, nebo z jejich povahy nebo z kontextu
vyplývá, že mají trvat i po ukončení platnosti Příslušných obchodních
podmínek, zůstávají v plné platnosti a účinnosti bez ohledu na
ukončení platnosti Příslušných obchodních podmínek.
22.2 Povinnosti stanovené v článcích 9 (Záruka), 10 (Nápravná
opatření), 11 (Duševní vlastnictví), 13 (Důvěrnost a ochrana údajů) a
14 (Odpovědnost a odškodnění) trvají i po ukončení platnosti
Příslušných obchodních podmínek.
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22.3 Povinnosti stanovené ve článku 13 (Důvěrnost a ochrana údajů)
platí po období pěti (5) let od Dodávky Služeb nebo od vypovězení či
odstoupení od Objednávky, není-li mezi Smluvními stranami
sjednáno jinak.
23. ÚPLNOST
Příslušné obchodní podmínky a Objednávka tvoří jediný Smluvní
vztah a jediné ujednání mezi Stranami a nahrazují veškeré předchozí
Smlouvy, dohody a ujednání mezi Stranami, ať už ústní, nebo
písemné, s výjimkou podvodu nebo klamavého prohlášení.
24. VZTAH MEZI STRANAMI
24.1 Vztah mezi stranami je vztahem mezi nezávislými stranami
vycházející z obvyklých tržních podmínek, přičemž tento Smluvní
vztah nebude vykládán tak, že ustanovuje Dodavatele zástupcem
nebo zaměstnancem Odběratele nebo že se Dodavatel nachází
s Odběratelem v jakémkoli druhu partnerství, a Dodavatel není
oprávněn takto Odběratele označovat.
24.2 Dodavatel nese odpovědnost za veškeré činnosti prováděné jeho
zaměstnanci v souvislosti se Službami anebo Výsledky práce.
24.3 Dodavatel na sebe bere plnou a výlučnou odpovědnost za
veškeré úrazy či pracovní nemoci, které jeho zaměstnance
v souvislosti s poskytováním Služeb postihnou.
24.4 Strany se výslovně dohodly, že Smluvní vztah neimplikuje
žádný pracovněprávní vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem či
mezi Odběratelem a zaměstnanci Dodavatele pověřenými
prováděním Smluvního vztahu. Odběratel je zbaven jakékoli přímé či
nepřímé odpovědnosti za pracovní sílu, sociální zabezpečení či daně
týkající se Dodavatele a jeho zaměstnanců pověřených poskytováním
Služeb nebo Výsledků práce na základě Smluvního vztahu.
24.5 Dodavatel je povinen vlastním jménem najmout nebo
poddodavatelsky zajistit veškeré pracovníky potřebné k efektivnímu
poskytování Služeb anebo Výsledků práce, přičemž tito pracovníci
nebudou za žádných okolností vystupovat jako zaměstnanci
Odběratele.
24.6 Dodavatel nese výlučnou a výhradní odpovědnost za veškeré
nároky či žaloby podané jeho zaměstnanci a je povinen zajistit, aby
Odběratel nebyl těmito nároky či žalobami jakkoli dotčen. Dodavatel
se zavazuje k tomu, že se dobrovolně dostaví k soudu, uzná své
postavení coby jediného a výlučného zaměstnavatele a poskytne
Odběrateli veškeré požadované dokumenty nutné k zajištění řádné
právní obrany Odběratele před soudem.
24.7 Odběratel je oprávněn uhradit zaměstnancům Dodavatele
provádějícím Služby na základě Smluvního vztahu jakékoli úhrady za
účelem vyhnutí se takovým soudním řízením. Tyto úhrady lze
provádět prostřednictvím zadržení úhrad Dodavateli, započtením
nebo jakýmkoli jiným způsobem. Dodavatel je povinen poskytnout
v souvislosti s takovými úhradami veškerou součinnost požadovanou
Odběratelem a odškodnit Odběratele za veškeré provedené úhrady.
25. DALŠÍ PROHLÁŠENÍ
Strany učiní veškeré další úkony, které se důvodně požadují k tomu,
aby práva vyplývající z Příslušných obchodních podmínek a
transakce předpokládané příslušným Smluvním vztahem anebo
Příslušnými obchodními podmínkami nabyla plného účinku.
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