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1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů: 

Není-li dohodnuto mezi smluvními stranami v rámcové 

smlouvě, kupní smlouvě nebo jiném ujednání jinak, jsou 

tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) 

nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi smluvní 

stranou vystupující jako Objednatel a společností 

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., se 

sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká 

republika, IČO: 438 71 143, zapsané v Obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 733 („Dodavatel“), přičemž předmětem smlouvy 

je dodávka díla, zařízení, zboží nebo software nebo 

poskytnutí služeb Dodavatelem Objednateli 

(„Smlouva“). 

 

 1. General Provisions and Definition of Terms: 

Unless agreed otherwise by the parties to the framework 

agreement, purchase agreement or any other agreement, 

these general terms and conditions (“Terms and 

Conditions”) form an integral part of the contract made 

by and between the party which figures here as the Client 

and JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., 

with its registered office at Líbalova 2348/1, Chodov, 149 

00 Prague 4, Czech Republic, IČO (ID No): 438 71 143, 

registered with the Commercial Register kept by the 

Municipal Court in Prague, Section C, inset 7333 (the 

“Supplier”); this agreement concerns supply of work, 

equipment, goods or software or provision of services by 

the Supplier to the Client (“Agreement”). 

 

2. Nabídka: 

Dodavatel je vázán svou nabídkou pouze po dobu 

platnosti nabídky, která je v nabídce uvedena. Dodavatel 

není svou nabídkou vázán, pokud je Objednatelova 

objednávka doručena po dni platnosti nabídky. Pokud 

doba platnosti nabídky není v nabídce uvedena, platí, že 

doba platnosti nabídky je 30 dní od vystavení nabídky 

Dodavatelem. 

 

 2. Offer: 

The Supplier is bound by its offer quoted only for the 

period of validity mentioned in the offer. The Supplier is 

not bound by its offer, if the Client’s order has been 

delivered after the date of expiration of the offer.  If the 

offer does not indicate the period of validity thereof, it 

shall apply that it consists in 30 days from the moment the 

Supplier made the offer. 

 

3. Objednávka: 

Objednávka na dílo, zařízení, zboží nebo software musí 

být vystavena Objednatelem v písemné formě, nesmí 

obsahovat změny oproti nabídce a musí být doručena 

Dodavateli po dobu platnosti nabídky. V takovém 

případě je Smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem 

uzavřena okamžikem doručení objednávky Dodavateli. 

Vystavením objednávky Objednatel vyjadřuje souhlas 

s celým obsahem nabídky a s těmito Podmínkami. 

V případě, že objednávka bude doručena Dodavateli po 

dni platnosti nabídky, nebo bude obsahovat změny 

oproti nabídce, Smlouva mezi Objednatelem a 

Dodavatelem je uzavřena pouze v případě, že Dodavatel 

potvrdí Objednateli, že s objednávkou souhlasí, nebo 

pokud je z Dodavatelova jednání možné dovodit souhlas 

s objednávkou. V případě pochybností je Objednatel 

povinen zjistit, zda Dodavatel s objednávkou souhlasí. 

Objednávka služeb musí být zaslána Objednatelem a 

doručena Dodavateli v písemné formě na e-mail: be-cz-

servis@jci.com. 

 3. Order: 

The order of work, equipment, goods or software must be 

made by the Client in writing, it must not diverge from the 

offer and it must be delivered to the Supplier within the 

period of validity of the offer. In this case the Agreement 

between the Client and the Supplier shall be concluded 

upon delivery of the order to the Supplier.  By making the 

order the Client expresses its consent with the entire 

content of the offer and with these Terms and Conditions. 

If the order is delivered to the Supplier after the date of 

validity of the offer, or it diverges from the content of the 

offer, the Agreement between the Client and the Supplier 

shall be made only if the Supplier confirms to the Client 

that it approves the order or if it can be deduced from the 

Supplier's conduct that it has approved the offer.  In case 

of doubt, the Client is obliged to find whether the Supplier 

has approved the order. The Client's order of services 

must be sent by Client and delivered to the Supplier in a 

written form to: be-cz-servis@jci.com.  

4. Cena a platební podmínky: 

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré platby 

prováděny v české měně se lhůtou splatnosti 14 dnů ode 

dne vystavení platebního dokladu. Platby jsou prováděny 

 4. Price and Payment Conditions: 

Unless stipulated otherwise, any and all payments shall be 

made in Czech Crowns within 14 days from the date of 

issue of the payment document. Payments shall be made 
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na účet Dodavatele uvedený na platebním dokladu. 

Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet 

Dodavatele. Částka, která zůstane neuhrazená po dni 

splatnosti (dále jen „Dlužná částka“), podléhá úroku 

z prodlení ve výši 0,1% z Dlužné částky za každý započatý 

kalendářní den prodlení. Objednatel je povinen uhradit 

veškeré oprávněně vynaložené náklady spojené 

s vymáháním Dlužné částky na účet Dodavatele. 

Objednatel není oprávněn bez písemného souhlasu 

Dodavatele započíst žádnou fakturovanou částku proti 

jakékoliv částce, kterou má nebo v budoucnu bude 

muset uhradit Dodavatel Objednateli. Dodavatel zůstává 

vlastníkem předmětu Smlouvy až do úplného zaplacení 

ceny Smlouvy; toto nemá vliv na přechod nebezpečí 

škody na Objednavatele. 

 

to the Supplier’s account as specified in the payment 

document. The Due Date shall mean the date on which 

the amount is credited to the Supplier’s account. Any 

amount left unpaid after the Due Date (hereinafter only 

"Outstanding Amount") shall be subject to a default 

interest of 0.1% of the Outstanding Amount for each 

calendar day of delay or any part thereof. The Client shall 

be obliged to cover any and all costs eligibly incurred by 

the Supplier in connection with collection of the 

Outstanding Amount and pay them into the Supplier's 

account. Without Supplier’s written consent, the Client 

shall not be entitled to set off any invoiced amount against 

any amount that the Supplier is to or, in future will be to 

pay to the Client. The Supplier shall remain the owner of 

the subject of the Agreement until the full Agreement 

price is paid; this shall not prejudice the transfer of risk of 

damage to the Client.  

 

5. Daně a poplatky: 

Objednatel je povinen zaplatit veškeré daně a poplatky 

vztahující se k předmětu Smlouvy dle platných předpisů 

a tyto daně a poplatky jsou účtovány zvlášť k tíži 

Objednatele.  

 

 5. Taxes and Charges: 

The Client shall be obliged to pay any and all taxes and 

charges in relation to the subject of the Agreement in line 

with the regulations in force and these taxes and charges 

shall be charged to the Client separately.  

 

6. Změna předmětu smlouvy: 

Objednatel má i po uzavření Smlouvy právo písemně 

požadovat změnu předmětu Smlouvy. K tomuto 

požadavku se Dodavatel vyjádří do 5 pracovních dnů. 

Dodavatel má právo změnu z vážných důvodů 

odmítnout. Objednatel požadavkem změny vyjadřuje 

souhlas s tím, že požadovaná změna může vyvolat změnu 

ceny a/nebo časového harmonogramu. Každá změna 

Smlouvy podléhá písemnému schválení obou smluvních 

stran.   

 

 6. Changes in the Subject of the Agreement: 

The Client shall be entitled to request any change in the 

subject of the Agreement in writing, even after the 

Agreement has been made. The Supplier shall respond to 

such a request within 5 business days. The Supplier shall 

be entitled to reject the change on serious grounds. By 

requesting the change the Client acknowledges that the 

requested change may cause any changes in the price 

and/or in the time schedule. Each and every change in the 

Agreement shall be approved by both the contracting 

parties in writing. 

 

7. Odstoupení od smlouvy: 

Objednatel může odstoupit od smlouvy jen při 

podstatném porušení smluvní povinnosti Dodavatelem 

v souladu s občanským zákoníkem a zaplatí-li Dodavateli 

odstupné za již dodané zboží, materiál a náklady za 

dosud vykonané práce v souladu s uzavřenou Smlouvou. 

Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o 

odstoupení druhé straně. Dodavatel může odstoupit od 

smlouvy jen při podstatném porušení smluvní povinnosti 

Objednatelem v souladu s občanským zákoníkem. 

 7. Withdrawal from the Agreement: 

The Client may withdraw from the Agreement only in case 

of material breach of the contractual obligations by the 

Supplier in line with the Civil Code and provided that it 

pays a withdrawal fee for any supplied goods, material 

and costs of any work done in line with the Agreement as 

concluded. The withdrawal shall become effective on the 

day of delivery of the notice of withdrawal to the other 

party. The Supplier may withdraw from the Agreement 

only in case of material breach of contractual obligations 

by the Client in line with the Civil Code. 
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8. Dodání a převzetí díla a služeb: 

Místo dodání díla nebo služeb je stanoveno ve Smlouvě 

nebo objednávce. Riziko ztráty nebo poškození 

předmětu Smlouvy přechází na Objednatele okamžikem 

dodání předmětu Smlouvy nebo okamžikem podpisu 

předávacího protokolu zástupcem Objednatele, cokoli 

nastane dříve. Objednatel nese odpovědnost za 

vícenáklady vzniklé Dodavateli vlivem prodlení 

s převzetím předmětu Smlouvy na straně Objednatele. 

Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění Smlouvy 

v případě, že Objednatel je v prodlení s jakoukoliv 

platbou déle než 30 dní. Objednatel převezme ukončené 

dílo nebo službu, i když vykazuje ojedinělé vady a 

nedostatky, které nebrání používání předmětu Smlouvy 

a dohodne s Dodavatelem termíny odstranění těchto 

nedostatků. Provádění přejímacích zkoušek a kritéria 

převzetí musí být dohodnuta ve Smlouvě.  

 

 8. Delivery, Take-over of the Work and Services: 

The place of delivery of the work or services shall be 

specified in the Agreement or in the order. The risk of loss 

or damage to the subject of the Agreement shall be 

transferred to the Client in the moment of delivery of the 

subject of Agreement or in the moment when a 

representative of the Client signs the take-over report, 

whichever occurs first. The Client shall bear any extra-

costs that the Suppliers incurs in connection with late 

take-over of the subject of the Agreement on the part of 

the Client. The Supplier shall be entitled to suspend any 

fulfillment of the Agreement if the Client is in delay with 

any payment for more than 30 days. The Client shall take 

over the completed work or service even if it shows single 

defects or shortcomings that do not prevent it from using 

the subject of Agreement and if it agrees with the Supplier 

on the date by which the shortcomings will be eliminated. 

Any testing on acceptance and criteria of take-over must 

be stipulated in the Agreement.  

 

9. Dodání a převzetí zařízení, zboží a software: 

Pokud není uvedeno jinak, je místem dodání zařízení, 

zboží a software obchodní sklad Dodavatele. Riziko ztráty 

nebo poškození předmětu Smlouvy přechází na 

Objednatele převzetím předmětu Smlouvy, a pokud 

nedojde k předání předmětu Smlouvy přímo ve skladu 

Dodavatele, pak předáním předmětu Smlouvy prvnímu 

přepravci. Objednatel je povinen dodaný předmět 

Smlouvy prohlédnout a případné zjevné vady a s tím 

související nároky uplatnit písemnou formou vůči 

Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

14 dnů, jinak se má za to, že celý předmět Smlouvy byl 

bez závad doručen a převzat. Objednatel nese 

odpovědnost za vícenáklady vzniklé Dodavateli vlivem 

prodlení s převzetím předmětu Smlouvy na straně 

Objednatele. Dodavatel je oprávněn pozastavit dodávku 

zařízení, zboží nebo software v případě, že Objednatel je 

v prodlení s jakoukoliv platbou déle než 30 dní.  

 

 9. Delivery and Take-over of Equipment, Goods and 

Software: 

Unless stipulated otherwise, the place of delivery of the 

equipment, goods and software shall be the Supplier‘s 

business warehouse. The risk of loss or damage to the 

subject of the Agreement shall be transferred to the Client 

once it takes over subject of the Agreement, and where 

the take-over of the subject of the Agreement does not 

take place directly at the Supplier's warehouse, it shall 

happen once the subject of the Agreement is handed over 

to the first transport service. The Client shall be obliged to 

inspect the delivered subject of the Agreement and shall 

notify the Supplier of any visible defects and make any 

claims connected with that in writing without undue 

delay, nevertheless not later than within 14 days, 

otherwise it shall be deemed that the entire subject of the 

Agreement has been delivered and taken over without 

any defects. The Client shall bear any extra-costs that the 

Suppliers incurs in connection with late take-over of the 

subject of the Agreement on the part of the Client. The 

Supplier shall be entitled to suspend the delivery of any 

equipment, goods or software if the Client has been in 

delay with any payment for more than 30 days.  

 

10. Balení, ochrana a označení: 

Zboží bude Dodavatelem zabaleno, ochráněno proti 

poškození a označeno standardním způsobem v souladu 

s platnými právními předpisy. V případě požadavku 

Objednatele na jiné než standardní balení, ochranu nebo 

 10. Packaging, Protection and Labeling: 

The Supplier shall pack the goods, protect them against 

any damage and label them in a standard way in line with 

the legal regulations in force. If the Client requests other 

than standard package, protection or labeling, any extra-

costs connected with this performance shall be subject to 
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označení budou vícenáklady na toto plnění předmětem 

dodatečného poplatku, který není součástí smluvní ceny.  

 

additional fee which is not included in the contractual 

price.  

 

11. Záruka: 

Záruka za kvalitu a funkci na dodávky díla, zařízení, zboží 

nebo software (dále jen „Záruka“) činí 12 měsíců od data 

jejich předání Objednateli Dodavatelem, pokud není 

dohodnuto jinak. Záruka na baterie a akumulátory, jak 

samostatně, tak jako součást zařízení, činí 6 měsíců od 

data jejich předání Objednateli Dodavatelem. Záruka na 

dodávky odborných služeb souvisejících s instalací, 

opravou nebo úpravou zařízení, zboží nebo software činí 

6 měsíců od data poskytnutí služby. Záruka se vztahuje 

na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby 

vznikly chybou realizace díla, instalace zařízení nebo 

výrobní vadou použitého zboží, materiálů nebo software 

nebo chybou při poskytnutí služby. Záruka se nevztahuje 

na opotřebení přiměřené době a způsobu jeho 

používání. Záruka je podmíněna dodržováním povinností 

ze strany Objednatele, případně jiného uživatele, které 

jsou stanoveny Dodavatelem v provozních předpisech, 

návodech a pokynech Dodavatele a dále dodržováním 

požadavků pramenících z příslušných právních předpisů 

a technických norem. Záruka pozbývá platnosti v případě 

(i) neoprávněného či neodborného zásahu do zařízení, a 

to v rozsahu tohoto zásahu a jeho následků; (ii) 

poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. 

znečištěním, při styku s vodou v důsledku živelné 

události, přírodních či jiných vnějších jevů (bouřky, požár, 

přepětí v elektrické síti apod.); (iii) zařízení nebo jeho část 

bylo mechanicky poškozeno; (iv) na zařízení nebyla 

provedena pravidelná údržba, servis nebo revize ve 

stanovených lhůtách.   

 

 11. Warranty: 

The period of warranty for the quality and functioning of 

the delivered work, equipment, goods or software 

(hereinafter only the "Warranty") shall consist in 12 

months from the date on which the Supplier handed them 

over to the Client, unless agreed otherwise.  The period of 

Warranty for the batteries and accumulators shall consist 

in 6 months from the date on which the Supplier handed 

them over to the Client. The period of Warranty for the 

professional services provided in connection with 

installation, repair or adjustment of the equipment, goods 

or software shall consist in 6 months from the date on 

which these services were provided. The Warranty shall 

cover any failures or defects that may occur during the 

warranty period as a result of errors in the 

implementation of the work, installation of the 

equipment or manufacturing defect of the used goods, 

materials or software or as a result of errors in the services 

provided.  The Warranty shall not apply on wear and tear 

proportionate to the time and method of its use. The 

Warranty shall be conditioned by compliance of the 

Client, or other user, with its obligations specified by the 

Supplier in the operation rules, instructions and guidance 

of the Supplier, and by with the requirements provided for 

by the relevant legal regulations and technical standards.   

The Warranty shall cease to be applied in case (i) of 

unauthorized or unqualified interference with the 

equipment to the extent of such interference and its 

consequences; (ii) the damage has been caused by 

external effects, e.g. pollution, contact with water as a 

result of natural disaster, by natural or other external 

phenomena (storms, fire, over-voltage in the electricity 

grid, etc.); (iii) the equipment or its part has been 

damaged mechanically; (iv) the equipment has not been 

subject to regular maintenance, service or check in the set 

periods.   

 

12. Termíny plnění: 

Předmět Smlouvy bude realizován podle příslušného 

harmonogramu sestaveného Dodavatelem ve spolupráci 

s Objednatelem a tvořícího nedílnou součást Smlouvy. 

Pokud je splnění Smlouvy závislé na vytvoření podmínek 

ze strany Objednatele a Objednatel svou povinnost 

vyplývající z charakteru dodávky nebo specifikovanou ve 

Smlouvě nesplní, není Dodavatel v prodlení se splněním 

Smlouvy. Smluvní strany se po vytvoření příslušných 

podmínek ze strany Objednatele dohodnou na 

 12. Deadlines: 

The subject of the Agreement shall be implemented in line 

with a relevant time schedule which has been prepared by 

the Supplier in cooperation with the Client and which 

forms an integral part of the Agreement. Where the 

performance of the Agreement depends on conditions 

created by the Client and the Client fails to comply with its 

obligation resulting from the nature of the supply or its 

obligation specified in the Agreement, the Supplier is not 

in default with the performance of the Agreement.  Once 
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přiměřeném novém termínu plnění. Pokud jsou 

důvodem nedodržení termínu překážky vlivem tzv. "vyšší 

moci" (viz. níže), dohodnou smluvní strany náhradní 

plnění po skončení těchto překážek nebo jiné vypořádání 

Smlouvy v případě, že skončení překážek je v blízké 

budoucnosti nereálné nebo vlivem těchto překážek není 

náhradní plnění účelné. 

 

the relevant conditions have been created by the Client, 

the contracting parties shall agree on a new reasonable 

deadline. Where the deadline has not been meet due to 

impediments caused by "force majeure“ (see above), the 

contracting parties shall agree on alternative performance 

once these impediments cease to exist, or on a different 

settlement of the Agreement if it is unrealistic that the 

impediments will cease to exist in the near future or if due 

to these impediments alternative performance is 

meaningless. 

 

13. Spolupůsobení Objednatele: 

Objednatel zajišťuje přiměřené spolupůsobení, jež 

podmiňuje řádné splnění Smlouvy, zejména případné 

zařízení staveniště, ostrahu staveniště, stavební 

připravenost, povolení nutná k provádění prací, možnost 

vstupu pracovníků Dodavatele a jeho subdodavatelů na 

pracoviště, koordinaci prací s jinými dodávkami, možnost 

uskladnění zboží, materiálu a zařízení. Další rozsah 

spolupůsobení Objednatele může být stanoven 

Smlouvou.  

 

 13. Cooperation of the Client: 

The Client shall ensure adequate cooperation which is the 

condition for proper fulfillment of the Agreement, in 

particular it shall ensure any potential equipment of the 

construction site, security service at the construction site, 

construction preparedness, permissions required for the 

work implementation, allowance for the Supplier's 

workers and its subcontractors to enter the site, 

coordination of the work with other supplies, possibility 

to store goods, material and equipment. Any further 

cooperation by the Client may be stipulated in the 

Agreement.  

 

14. Odpovědnost za škody:  

Pro účely určení nároku na náhradu škody se pojmem 

škoda míní pouze škoda skutečná, vylučuje se ušlý zisk, 

nepřímé a následné škody. Náhrada škody je omezena 

maximální výší v hodnotě 100% ceny Smlouvy. Případné 

smluvní pokuty mezi stranami jsou omezeny maximální 

výší 15% z ceny Smlouvy za jednou stranou. 

 

 14. Liability for Damage:  

For the purposes of determining any compensation the 

term damage shall mean only the actual damage, 

disregarding any lost profit, indirect and consequential 

damages. The maximum compensation of damage shall 

be limited by 100% of the price of the Agreement. Any 

potential contractual penalties of the parties shall be 

limited by a maximum of 15% of the price of the 

Agreement to the detriment of one party. 

 

15. Vyšší moc:  

Dodavatel nebude odpovědný za nesplnění svých 

závazků v případě, že nesplnění je způsobeno čímkoliv 

mimo přiměřenou kontrolu Dodavatele, což zahrnuje 

zejména embarga, blokády, zabavení nebo zadržení 

majetku, úkony jakéhokoli orgánu omezující možnost 

plnění dodávky, požáry, zemětřesení, záplavy, rozsáhlé 

negativní povětrnostní podmínky, karantény, stávky 

nebo přerušení práce, výtržnosti, veřejné násilí a 

nepokoje, povstání, případy občanské neposlušnosti, 

ozbrojené konflikty, terorismus nebo války, nebo jiné 

nepředvídané a neodvratitelné události mimořádné 

povahy nebo bezprostřední nebezpečí takových událostí. 

 

 

 15. Force Majeure:  

The Supplier shall not be held responsible for failure to 

fulfill its obligations, if the failure has been caused by 

anything beyond reasonable control of the Supplier, 

including but not limited to embargoes, blockades, seizure 

of the property, acts of any authority constraining its 

ability to perform the supply, fires, earthquakes, floods, 

severe weather conditions, quarantines, strikes or 

disruption of work, disturbance, public violence and riots, 

uprising, cases of civil disobedience, armed conflicts, 

terrorism or wars, or any other unexpected and inevitable 

events of extraordinary nature or imminent risk of such 

events.  
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16. Subdodávky:  

Dodavatel je oprávněn používat k plnění předmětu 

Smlouvy další subjekty (subdodavatele) bez souhlasu 

Objednatele.  

 

 16. Subcontracts:  

In order to fulfill the subject of the Agreement, the 

Supplier shall be entitled to use other parties 

(subcontractors) without consent of the Client.   

 

17. Ostatní:  

Za obaly dodaných produktů byl uhrazen pod 

identifikačním číslem F06022875 poplatek společnosti 

EKO-KOM, a.s. za zajištění zpětného odběru a využití 

obalového odpadu. Dodavatel ujišťuje, že obaly 

dodaných produktů splňují požadavky §3 a §4 zákona č. 

477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

 17. Other:  

For the packaging of the supplied products a fee under 

identification number F06022875 has been paid to EKO-

KOM a.s. for taking back and using the package waste. The 

Supplier warrants that the packaging of the delivered 

products comply with the requirements of Section 3 and 

4 of Act No. 477/2001 Coll., on packaging and amending 

some laws, as amended. 

 

18. Zachování důvěrnosti informací: 

Objednatel po dobu platnosti Smlouvy a ještě 1 rok poté 

nesmí bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele 

dát třetí straně k dispozici nabídku, smlouvu, nebo 

jakékoli její ustanovení a další informace obchodní 

povahy, nebo specifikaci, plán, výkres, předlohu, vzorek 

nebo informace nebo další informace technické povahy, 

které byly Objednateli sděleny Dodavatelem nebo jeho 

jménem v souvislosti s plněním Smlouvy a které zároveň 

nejsou veřejně známé nebo dostupné, a o nichž lze 

zároveň důvodně předpokládat, že na jejich utajení má 

Dodavatel zájem (dále jen „Důvěrné informace“). 

Použije-li některá ze smluvních stran k plnění třetí osobu, 

je oprávněna zpřístupnit jí Důvěrné informace získané od 

druhé smluvní strany pouze v rozsahu nezbytně nutném 

pro jí poskytované plnění a je povinna zavázat třetí osobu 

povinností mlčenlivosti v rozsahu dle těchto Podmínek. 

Za porušení povinností třetí osobou odpovídá smluvní 

strana, která jí Důvěrné informace zpřístupnila. Závazky 

obsažené v těchto Podmínkách se nevztahují na Důvěrné 

informace, které je příjemce informací povinen 

poskytnout podle právních předpisů či na základě 

rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy. V případě 

porušení ustanovení o zachování důvěrnosti informací je 

Dodavatel oprávněn vyúčtovat Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5% smluvní (příp. nabídkové) ceny za 

každý případ porušení. Náhrada případné škody není 

sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty dle tohoto 

ustanovení dotčena.  

 

 18. Confidentiality: 

During the term of the Agreement and for one other year 

thereafter the Client must not, without previous written 

consent of the Supplier, provide a third party with the 

offer, agreement, or any of its provisions and other 

information of business nature, or specification, plan, 

design, template, sample or information or other 

information of technical nature which the Client has 

learnt from the Supplier or in its name in connection with 

the fulfillment of the Agreement, and which, at the same 

time, is not publicly accessible or available freely and 

where it can be reasonably presumed that its 

confidentiality is in the interest of the Supplier 

(hereinafter only „Confidential Information“).  Should any 

of the contracting parties use a third party for its 

performance, it shall be allowed to make the Confidential 

Information from the other contracting party accessible to 

the third party to the extent necessary for the 

performance it provides, and it shall make the third party 

obliged to keep confidentiality to the extent as provided 

in these Terms and Conditions. Responsibility for any 

breach of this obligation by the third party shall be borne 

by the contracting party which has made the Confidential 

Information accessible to the third party. Obligations 

contained in these Terms and Conditions do not apply to 

the Confidential Information that the receiver of the 

information is obliged to provide in line with legal 

regulations or based on a ruling by the competent public 

administration authority. If any of the provisions of 

confidentiality has been breached, the Supplier shall be 

entitled to request a contractual penalty of 5% of the 

contractual price (or offered price) for each and every 

case of breach. The compensation for possible damage 

shall not be prejudiced by setting and paying the 

contractual penalty pursuant to this provision.   
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19. Další:  

Podmínky i Smlouva se řídí zákonem České republiky č. 

89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

Započtení jakýchkoliv pohledávek je možné pouze na 

základě písemné dohody obou stran. Smluvní strany se 

podřizují výhradní pravomoci soudů České republiky. 

Ustanovení Podmínek nebo Smlouvy, která mají 

vzhledem ke své povaze přetrvat v platnosti i po 

ukončení, splnění nebo po odstoupení od Smlouvy, 

přetrvají v platnosti i po uvedeném ukončení, splnění 

nebo po odstoupení. Jestliže Dodavatel nevymáhá 

některá ustanovení Podmínek, nebude to vykládáno jako 

vzdání se práva požadovat splnění tohoto nebo jiného 

ustanovení Podmínek. 

 

 19. Other:  

The Terms and Conditions as well as the Agreement shall 

be governed by Czech Republic Act No. 89/2012 Coll., Civil 

Code, as amended. Setting off of any receivables shall only 

be possible based on written agreement of the two 

parties. The contracting parties submit themselves to the 

exclusive jurisdiction of the courts of the Czech Republic. 

The provisions of the Terms and Conditions or the 

Agreement that should, given their nature, remain valid 

also after the termination or fulfillment thereof or 

withdrawal from the Agreement, shall survive also after 

the above termination or fulfillment thereof or 

withdrawal from the Agreement. If the Supplier does not 

enforce some of the provisions of the Terms and 

Conditions, it shall not be interpreted as a waiver of the 

right to seek fulfillment of this or any other provisions of 

the Terms and Conditions. 

 

20. Závěrečná ustanovení: 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 20. března 2018. 

Změny Podmínek vyhrazeny.  

 

 20. Final Provisions: 

These Terms and Conditions shall become effective on 

20th March 2018. Any changes in the Terms and 

Conditions are reserved.  

 

 


