VOP-SZ-2013-11-06

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky suchého zboží a souvisejících služeb
do sítě čerpacích stanic EuroOil (dále jen „VOP“).
I
Úvodní ustanovení a výklad základních pojmů
1.1.

Tyto VOP jsou vydány v souladu s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, v platném znění, a vymezují základní práva a povinnosti Dodavatele a
ČEPRO.

1.2.

VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o zařazení na Seznam doporučených dodavatelů sítě ČS EO, kterou vlastní a organizuje ČEPRO a které jsou provozovány buď
přímo ČEPRO, nebo Partnery ČEPRO. VOP se aplikují pro dodávky suchého zboží
do distribuční sítě ČS EO jako celku. Adresný seznam sítě ČS EO je dostupný na internetových stránkách https://www.ceproas.cz/mapa-cerpacich-stanic.

1.3.

V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a Smlouvou o zařazení na seznam doporučených dodavatelů sítě ČS EO má Smlouva přednost. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a smlouvou kupní nebo obdobnou uzavřenou mezi
Dodavatelem a Partnerem mají ustanovení takovéto smlouvy přednost.

1.4.

Přijetím těchto VOP se ČEPRO a Dodavatel zavazují, že se jejich vzájemná smluvní
ujednání budou řídit ustanoveními těchto VOP. Dodavatel se zavazuje aplikovat tyto
VOP také na obchodní jednání vedená s Partnery s tím, že ČEPRO na vyžádání
Dodavatele poskytne přiměřenou součinnost za účelem začlenění ustanovení těchto
VOP do vzájemného obchodního ujednání Dodavatele a Partnera.

* „Smlouvou“ se rozumí Smlouva o zařazení na seznam doporučených dodavatelů sítě
čerpacích stanic EuroOil;
* „ČS EO“ se rozumí čerpací stanice ve vlastnictví společnosti ČEPRO, provozované touto
společností nebo jejím smluvním Partnerem (nájemcem);
* „ČEPRO“ se rozumí společnost ČEPRO, a.s., IČ 60193531;
*„suchým zbožím“ a též „zbožím“ se rozumí doplňkový sortiment zboží a souvisejících
služeb pro prodej v síti ČS EO, zejména sortiment uvedený v části II. těchto VOP;
* „VOP“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky dodávky suchého zboží a souvisejících služeb do sítě ČS EO;
* „Partnerem“ se rozumí smluvní nájemce ČEPRO s vlastní právní subjektivitou, provozující ČS EO;
* „Dodavatelem“ je právnická nebo fyzická osoba, která je ČEPRO zařazena na Seznam
doporučených dodavatelů sítě ČS EO. Dodavatelem může být jak výrobce zboží, tak pouze
distributor zboží nebo množiny zboží;
* „Seznamem doporučených dodavatelů“ se rozumí seznam, prostřednictvím kterého
ČEPRO doporučuje svým Partnerům uzavírání jednotlivých kupních smluv/objednávek
s Dodavateli na dodávky suchého zboží a souvisejících služeb do sítě ČS EO.
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II
Kategorie suchého zboží
Suchým zbožím se pro účely VOP a Smlouvy rozumí zejména níže uvedené
výrobky:
2.1. Kategorie zboží auto-moto:
1. Autokosmetika (přípravky na čištění karoserie, palubní desky, kůže a textilie, autošampóny, odmašťovače, prostředky na mytí motorů, převodovek apod.);
2. Provozní kapaliny pro zimní a letní provoz (brzdová a chladicí kapalina, technický
benzin, petrolej, destilovaná voda) apod.;
3. Oleje a maziva pro celoroční provoz motorových vozidel, motocyklů, zahradní techniky apod. (v členění na vysokoobrátkové oleje motorové, převodové, hydraulické a
ostatní maziva);
4. Automobilové stírací lišty, žárovky, zapalovací a žhavící svíčky, auto pojistky, zimní
auto-doplňky, nářadí, klíče, tažná lana, výstražné trojúhelníky, kanystry, mycí houby,
trychtýře, autolékárny apod.
2.2. Kategorie zboží potraviny:
1. Alkoholické nápoje (např. pivo, destiláty, vína, sekty apod.);
2. Nealkoholické nápoje (např. minerální, slazené, neslazené, colové, sycené, nesycené, energetické, ledová káva, nealkoholické pivo/víno apod.);
3. Bagety, sendviče a rozpekové pečivo (včetně chlazené a balené stravy);
4. Zmrazené krémy pro individuální a rodinou konzumaci;
5. Cukrovinky (čokolády, tyčinky, lízátka, žvýkačky, dezerty, oplatky, sušenky, perníky
apod.);
6. Lahůdkářské balené zboží vhodné pro prodej na ČS EO dle nabídky (např. paštiky,
mléčné lahůdky, sýry, jogurty, uzeniny balené) s prodlouženou expirační dobou;
7. Krmivo pro zvířata (pes/kočka).
2.3. Kategorie ostatní zboží:
1. Tabákový sortiment (cigarety, doutníky, tabák balený apod.);
2. Automapy (region ČR a příhraniční regiony sousedních států, včetně turistických a
cykloturistických map);
3. Grilovací program (grilovací uhlí, palivové dřevo, podpalovače, apod.);
4. Hračky, brýle, modely automobilů apod.;
5. Denní a periodický tisk s celorepublikovou a regionální působností, sortiment CD a
DVD;
6. Ostatní sortiment (např. drogerie, foto, dálniční známky, baterie do spotřebičů, telefonní kupony a karty) vhodný pro prodej na ČS EO;
7. Zboží a služby zde nespecifikované, vykazující vlastnosti obrátkovosti prodeje a poptávky zákazníky ČS EO.
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III
Počet a umístění čerpacích stanic
ČEPRO je oprávněno v průběhu trvání smluvního vztahu s Dodavateli měnit počet a
umístění ČS EO. Tuto skutečnost ČEPRO oznámí příslušným Dodavatelům pokud
možno s dostatečným předstihem. Dodavatelé jsou povinni takovouto změnu v síti
ČS EO akceptovat, vstoupit do smluvních vztahů s případnými novými Partnery a
dodávky přizpůsobit aktuálnímu stavu sítě.
IV
Doprava a závoz zboží
4.1.

Dodavatel zabezpečuje periodickou dodávku vybraného sortimentu suchého zboží
na adresu jednotlivých ČS EO prostřednictvím:
 logistického partnera,
 ambulantního závozu,
 spediční firmy apod.

4.2.

Dodavatel vždy pro jednotlivé ČS EO před zahájením dodávek písemně upřesní
způsob dodávky zboží a lhůty (periodicitu) rozvozu zboží v daném regionu.

4.3.

Dodavatel realizuje dodávky zboží v pevných rozvozových dnech. Dodavatel je povinen přijímat objednávky nejpozději do třetího pracovního dne před příslušným rozvozovým dnem včetně. Dodavatel je povinen realizovat závoz suchého zboží
s výjimkou potravinářského zboží v nejbližší následující stanovený rozvozový den,
pokud není mezi Partnerem a Dodavatelem nebo ČEPRO a Dodavatelem stanoveno
jinak.

4.4.

Závoz potravinářského suchého zboží je Dodavatel povinen realizovat nejpozději do
pátého dne od doručení objednávky, bez ohledu na pevně stanovené rozvozové
dny, pokud není mezi Partnerem a Dodavatelem nebo ČEPRO a Dodavatelem stanoveno jinak.

4.5.

Dodavatel je povinen realizovat závoz potravinářského zboží vozidly, technologicky
způsobilými pro provoz v klimaticky náročných podmínkách (např. chladírenskými a
mrazícími vozidly).

4.6.

Dodací list musí obsahovat označení smluvních stran, odkaz na konkrétní smlouvu či
objednávku, číslo ČS EO, specifikaci a množství dodaného zboží, razítko Dodavatele, jméno a podpis oprávněného pracovníka Dodavatele a datum dodání. Oprávněný
zaměstnanec ČEPRO nebo Partnera uvede na dodacím listu své jméno a podpis; v
případě zjištění vad dodávky uvede také tuto skutečnost s konkrétním vymezením
zjištěných vad.
V
Výhrada vlastnictví
Dodavatel není oprávněn uplatňovat ve vztahu k ČEPRO nebo Partnerovi výhradu
vlastnictví. Vlastnické právo ke zboží přechází na ČEPRO nebo Partnera okamžikem
jeho převzetí potvrzeném v dodacím listě, podepsaném předávajícím a přebírajícím.
Okamžikem převzetí zboží ČEPRO nebo Partnerem přechází na ČEPRO nebo part3/10
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nera též nebezpečí škody na zboží. Uvedené se neaplikuje v případě komisního
prodeje.
VI
Cena, DPH a provizní ujednání
6.1.

Dodavatel se zavazuje dodávat Partnerům a ČEPRO zboží za ceny a za podmínek
uvedených ve Smlouvě jakož i ve zvláštní smlouvě mezi Dodavatelem a Partnerem,
pokud je uzavřena. Ceny se stanovují jako ceny konečné, platné po dobu platnosti
smluvního vztahu. Náklady na dopravu jsou zásadně zahrnuty v jednotkové ceně
nabízeného sortimentu.

6.2.

DPH bude fakturována v zákonné výši. Cena může být poměrně změněna pouze
v případě platných a účinných legislativních změn týkajících se procentuální sazby
DPH.

6.3.

Dodavatel písemně informuje ČEPRO o výši čtvrtletního obratu prodaného zboží bez
DPH, a to pro každou ČS EO jednotlivě. Dodavatel je povinen poskytnout tuto informaci vždy do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po čtvrtletí, kterého se údaje o čtvrtletním obratu týkají, na kontaktní adresu dle Smlouvy. Na základě
těchto údajů o obratu je ČEPRO oprávněno vystavit fakturu požadující zaplacení obratové a růstové provize ve smyslu Smlouvy. V případě, kdy Dodavatel nesplní povinnost podle tohoto odstavce, je ČEPRO oprávněno vystavit fakturu požadující zaplacení obratové a růstové provize ve smyslu Smlouvy na základě vlastních údajů,
získaných z řídicího systému ČEPRO. Výše uvedená povinnost Dodavatele se nevztahuje na výrobce zboží dodávajícího prostřednictvím logistického partnera.

6.4.

Dodavatel se zavazuje k úhradě fixní provize ve výši a způsobem jak uvedeno ve
Smlouvě.
VII
Platební a fakturační podmínky

7.1.

Dodávky zboží a souvisejících služeb se hradí na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného dodavatelem vždy po dílčím řádně poskytnutém plnění.

7.2.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a v příloze stejnopis
dodacího listu s potvrzením převzetí dodávky bez jakýchkoli vad ČEPRO nebo Partnerem. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání uvedený na
dodacím listu. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy nebo objednávky. Splatnost
faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příjemci. V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, jsou ČEPRO nebo Partner oprávněni ji
ve lhůtě splatnosti vrátit s písemným vyznačením nedostatků. V takovém případě
platí, že nová minimální 30 denní lhůta splatnosti faktury začíná běžet ode dne prokazatelného doručení bezvadné faktury. Zálohy se neposkytují.

7.3.

Pro určité dodávky zboží mezi Partnery a Dodavateli (např. bagety, sendviče, zmrazené krémy atp.) jsou přípustné platby v hotovosti, pokud cena dodaného zboží nepřekročí 1000,-Kč.
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7.4.

Adresy pro doručování faktur:



V případě fakturace společnosti ČEPRO budou faktury doručovány na adresu ČEPRO:
ČEPRO a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, PSČ 411 08 Štětí; dodací adresa faktury
pro elektronickou komunikaci: uctarny@ceproas.cz; ČEPRO je oprávněno změnit fakturační adresu jednostranným písemným oznámením adresovaným Dodavateli do jeho
sídla, a to s účinností ode dne doručení oznámení Dodavateli;



V případě fakturace Partnerovi budou faktury doručovány přednostně na příslušnou adresu ČS EO, případně na adresu jeho sídla;



V případě fakturace Dodavateli budou faktury doručovány přednostně na dodací adresu
faktury pro elektronickou komunikaci, pokud není zřízena, pak na korespondenční adresu dodavatele uvedenou ve smlouvě, případně na adresu jeho sídla.

7.5.

Dnem provedení úhrady se rozumí den připsání částky na účet oprávněné strany. V
případech, kdy je ČEPRO ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty, tedy v případech, kdy bude v postavení kupujícího, a kdy bude mít pochybnosti o tom, zda
bude daň z přidané hodnoty odvedena (např. zahájené insolvenční řízení proti Dodavateli atd.), je ČEPRO oprávněno v souladu s ustanoveními §§ 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění uhradit ve lhůtě
splatnosti na účet Dodavatele uvedený ve smlouvě fakturovanou částku za dodané
zboží nebo služby bez daně z přidané hodnoty. Částka odpovídající dani z přidané
hodnoty ve výši uvedené ve faktuře (daňovém dokladu) bude místo Dodavateli jako
poskytovateli zdanitelného plnění hrazena přímo na depozitní účet správce daně
Dodavatele s údaji potřebnými pro identifikaci platby podle příslušných ustanovení
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

7.6.

O odvodu daně z přidané hodnoty na účet správce daně Dodavatele podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude
v takovém případě ČEPRO písemně bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele, za kterého byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.

7.7.

Uhrazení faktury učiněné způsobem výše uvedeným je v souladu se zákonem č.
235/2004 Sb., není porušením smluvních povinností ze strany ČEPRO a nezakládá
nárok Dodavatele požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení
finančních prostředků ani nárok na náhradu škody.

7.8.

V případech, kdy je ČEPRO ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle §
109 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, splní
povinnost zaplatit fakturovanou částku (její část odpovídající dani z přidané hodnoty
ve výši uvedené v daňovém dokladu vystaveném dodavatelem) bankovním převodem přímo na účet určený finančním úřadem. Tento postup se použije, pokud
ČEPRO neobdrží od Dodavatele doklad o tom, že DPH již řádně uhradil.
VIII
Category management

ČEPRO stanoví pro síť ČS EO zásady „Category management“ s tím, že dodavatel je
zejména oprávněn:
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na vyžádání ČEPRO předkládat k akceptaci vzorky zboží k zalistování v prodejní síti ČS
EO;



průběžně, min. však 1x čtvrtletně monitorovat prodejnost nabízeného zboží a poskytovat ČEPRO seznam obrátkového sortimentu (tzv. TOP 10), a to vždy do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po čtvrtletí, kterého se údaje o čtvrtletním obratu týkají;



průběžně doporučovat ČEPRO obměnu sortimentu vykazující znaky nedostatečného
prodeje v síti ČS EO reciprocitou „In=Out“, tj. nahradit počet vylistovaných produktů
shodným počtem nově zalistovaných;



poskytovat součinnost prostřednictvím obchodních zástupců za účelem efektivního
umístění dodávaného zboží ve vymezeném prodejním prostoru ČS EO, kontroly jeho
technického stavu, vzhledu, úplnosti, lhůty trvanlivosti a dalších náležitostí.



se souhlasem ČEPRO na své náklady poskytovat a aktualizovat propagační a informační materiály s cílem dosažení co nejvyšší prodejnosti;



činit další opatření a poskytovat další součinnost pokud tak stanoví smlouva.
IX
Sankční ustanovení

9.1.

Při nedodržení lhůty dodávky suchého zboží jsou Partner a ČEPRO oprávněni účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny objednaného a nedodaného zboží
za každý započatý den prodlení.

9.2.

Prodlení oproti lhůtě splatnosti zakládá právo oprávněné smluvní strany účtovat povinné smluvní straně úrok z prodlení z fakturované částky v zákonné výši za každý
započatý den prodlení.

9.3.

Prodlení Dodavatele s placením fixní provize, obratové nebo růstové provize nebo
jiné platby vyplývající ze smlouvy zakládá právo ČEPRO účtovat Dodavateli úrok
z prodlení z dlužné částky v zákonné výši za každý započatý den prodlení.

9.4.

Při porušení ustanovení těchto VOP ze strany Dodavatele je ČEPRO oprávněno požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, a to i opakovaně, pokud
ČEPRO na porušení VOP písemně upozorní a Dodavatel nesjedná nápravu
nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení takového upozornění. ČEPRO není
oprávněno požadovat smluvní pokutu v případě, kdy k porušení VOP dojde v důsledku jím neposkytnuté přiměřené součinnosti za účelem začlenění ustanovení
VOP do vzájemného smluvního ujednání Dodavatele a Partnera, respektive pokud i
přes takovéto poskytnutí součinnosti není na straně Partnera dosaženo začlenění
obsahu těchto VOP do obchodního ujednání

9.5.

Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody, smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

9.6.

Splatnost faktury na zaplacení úroku z prodlení nebo smluvní pokuty činí 14 dnů ode
dne jejího doručení povinné smluvní straně.
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X
Práva a povinnosti dodavatele
Dodavatel se zejména zavazuje:






řádně a včas dodávat Partnerům a ČEPRO na základě kupních smluv/objednávek zboží
z kategorií suchého zboží dle čl. II. těchto VOP;
dodávat výhradně zboží, splňující zákonné podmínky prodeje v ČR s důrazem na
správné označení zboží, EAN, cenu, nejméně zákonnou záruku, návod na použití
v českém jazyce, expirační lhůtu, datum minimální trvanlivosti u potravin a datum použitelnosti u potravin podléhajících rychlé zkáze (realizovat dodávku vždy v první třetině
příslušné expirační lhůty) a další povinné údaje dle povahy zboží;
dodávat společně se zbožím bezpečnostní listy (pokud jsou vyžadovány platnou legislativou);
odborně a pečlivě poskytovat služby související s dodávkou zboží.
XI
Práva a povinnosti ČEPRO

ČEPRO se zejména zavazuje:





uvést na Seznam doporučených dodavatelů obchodní firmu Dodavatele, jeho identifikační číslo a sídlo a evidovat dodavatele na Seznamu doporučených dodavatelů po celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy. V seznamu doporučených dodavatelů ČEPRO
uvede také rozsah suchého zboží dodávaného dle Smlouvy;
hlásit Dodavateli vady, reklamace, nefunkčnost, poškození, absenci součinnosti obchodních zástupců a jiné skutečnosti omezující nebo narušující prodej sortimentu Dodavatele;
poskytnout Dodavateli právní pomoc v rozsahu a způsobem dle rozhodnutí ČEPRO při
vymáhání splatných pohledávek za Partnery, se kterými Dodavatel vstoupil do smluvního vztahu na základě a v souladu se Smlouvou.
XII
Odpovědnost za vady. Závazek zpětného odběru zboží

12.1. Dodavatel je povinen dodávat zboží ve standardní kvalitě, v dohodnutém množství a
provedení a v obvyklém balení. Případné vady zboží se reklamují písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V
reklamaci se vady popíší, popřípadě uvede, jak se projevují.
12.2. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí ustanoveními § 420 a násl.
obchodního zákoníku v platném znění.
12.3. Dodavatel je povinen vyřizovat reklamace vad zboží ve lhůtě do 3 pracovních dnů od
uplatnění reklamace Partnerem nebo ČEPRO. Reklamace bude provedena oznámením (osobním jednáním, písemně nebo telefonicky) a sdělením, jak se vada projevuje. V případě ústního oznámení musí být reklamace potvrzena dodavatelem
formou emailové zprávy. Uznání nebo odmítnutí reklamace musí být učiněno Dodavatelem písemně. Reklamace se přednostně vyřizuje výměnou zboží za bezvadné.
12.4. Dodavatel zavazuje ke zpětnému odběru zboží, pokud je toto neporušené, funkční a
s dostatečnou expirační lhůtou v případě zrušení ČS EO nebo v případě zrušení
prodeje suchého zboží u ČS EO, pokud se tak na tom strany dohodnou.
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XIII
Podpora prodeje
Dodavatel se vhodnou formou podílí na reklamním a obchodním marketingu v síti ČS EO,
zejména na podpůrných obchodních aktivitách podporujících prodej suchého zboží a obchodních aktivitách celé sítě ČS EO. Specifický rozsah spolupráce bude vždy konkretizován ve Smlouvě. Případná technologie poskytnutá a instalovaná Dodavatelem v síti ČS EO
musí být homologovaná pro zapojení a provoz dle ČSN, nesmí ohrožovat majetek a zdraví
osob a nesmí omezovat bezpečnost ČS EO.
Dodavatel však vždy zejména:









presentuje sortiment svého zboží v rámci plánovaných setkání s personálem ČS EO dle
upřesnění ČEPRO;
se souhlasem ČEPRO dodává dle potřeb Partnerů a ČEPRO a na základě vzájemné
dohody vhodnou technologii, např. prodejní boxy, presentační stěny, reklamní bannery,
stojany apod. za účelem umístění jim dodávaného sortimentu zboží na ČS EO, včetně
účinné pomoci při umístění zboží dle schválené dispozice, to vše za podmínek, na kterých se dodavatel s Partnery a ČEPRO písemně dohodne;
bezplatně dodává ČEPRO a Partnerům informační letáky nebo jinou vhodnou formou
presentuje vlastní sortiment zboží ve vymezeném prostoru ČS EO (např. woblery, plakáty apod.);
poskytuje ČEPRU bezplatnou nevýhradní a časově omezenou licenci k užití ochranné
známky, pokud je toto žádoucí v rámci obchodního a reklamního marketingu;
poskytuje účinnou podporu prodeje v síti ČS EO, zejména pak poskytováním doporučeného plánogramu umístění zboží, POS materiálů (Point Of Sale), pronájmem vhodné
technologie (např. lednic, mrazicích boxů, regálových boxů, presentačních stěn, reklamních bannerů, stojánků apod.) za účelem umístění jim dodávaného sortimentu na
prodejně ČS EO, včetně účinné pomoci při umístění zboží dle schválené dispozice, to
vše na vlastní náklady, pokud není stanoveno jinak;
s oprávněním personálu ČS EO provádí na vlastní náklady periodickou údržbu, odborný
servis, sanitaci a opravy poskytnuté a instalované technologie. Závady odstraňuje ve
lhůtě do 24 hod. od jejich nahlášení, pokud není stanoveno jinak.
XIV
Vyšší moc

14.1. Žádná strana nenese odpovědnost vůči druhé straně, pokud je v prodlení s plněním
kteréhokoliv nebo všech jejich závazků, pokud toto prodlení je způsobeno okolnostmi mimo kontrolu této smluvní strany, čímž se má na mysli zejména požár, bouře,
povodeň, zemětřesení, výbuch, havárie, válka, teroristický čin, sabotáž, epidemie,
karanténní omezení, embarga atp. Strana, která se případu působení Vyšší moci
dovolává je povinna bez zbytečného odkladu písemně uvědomit druhou smluvní
stranu o vzniku případu působení vyšší moci.
14.2. Pokud případ působení vyšší moci trvá bez přerušení déle než 1 měsíc, je druhá
strana oprávněna odstoupit od smlouvy a to písemným oznámením učiněným straně, která se případu působení vyšší moci dovolává.
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XV
Řešení sporů
VOP jakož i Smlouva se řídí právem ČR. Veškeré spory, které v důsledku Smlouvy a těchto
VOP vzniknou, budou přednostně řešeny jednáním stran. Nebude-li dosaženo smírného
řešení sporu ve lhůtě 30 dnů ode dne vzniku sporné skutečnosti, rozhodne na návrh kterékoli ze stran věcně, funkčně a místně příslušný soud.
XVI
Závazek mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství
16.1. Smluvní strany se zavazují, že nesdělí jakékoliv informace týkající se podmínek
Smlouvy, jakož i jakékoliv informace poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti se smluvním plněním jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a to i po skončení platnosti a účinnosti smlouvy. Tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na sdělování informací osobám poskytujícím právní
nebo jiné poradenství kterékoliv ze smluvních stran, které jsou sami smluvně vázáni
mlčenlivostí, jakož i na poskytování informací v případech, kdy je požadováno na
základě platných právních předpisů nebo soudních či správních rozhodnutí.
16.2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že všechny skutečnosti, které jsou jí druhou
smluvní stranou zpřístupněny v rámci spolupráce založené touto smlouvou a které
tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, v platném znění (zejména ustanovení dle čl. IV. této smlouvy) bude účinně
chránit a že k nim zamezí přístup jakékoli třetí osobě. Každá smluvní strana je povinna zabezpečit ochranu obchodního tajemství druhé smluvní strany i ze strany
svých zaměstnanců, a to i po skončení platnosti a účinnosti Smlouvy.
16.3. Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství nebo důvěrných
informací má poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní strany, která
tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100000,-Kč za
každé takové jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok poškozené strany na náhradu škody.
XVII
Způsob komunikace
Veškerá komunikace smluvních stran musí být vždy činěna v písemné formě, není-li stranami výslovně ujednáno jinak, a musí být doručena osobně, kurýrní službou poskytující
ověření doručení nebo prostřednictvím doporučené pošty, elektronicky přes datovou
schránku nebo se zaručeným elektronickým podpisem, případně faxem nebo e-mailem na
adresy kontaktních osob nebo na adresy sídla druhé smluvní strany. V případě doručení
jakékoliv písemnosti faxem nebo e-mailem musí být originál tohoto dokumentu bezodkladně doručen druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo prostřednictvím doporučené pošty. Adresy kontaktních osob jsou uvedeny ve Smlouvě.
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XVIII
Etika obchodních jednání
ČEPRO a Dodavatel se zavazují k dodržování ustanovení Etického kodexu ČEPRO, jak
uveden internetových stránkách www.CEPROAS.CZ v sekci „Společenská odpovědnost
/Etický kodex“. Strany jsou povinny seznámit s Etickým kodexem všechny osoby jednající
jejich jménem a vyžadovat od těchto osob jeho dodržování.
XIX
Licenční ujednání
Dodavatel odpovídá za řádné právní a finanční ošetření veškerých práv třetích osob k dodávce, to vše způsobem, aby mohla být dodávka bez dalšího, zejména bez jakýchkoli dalších úhrad za licence ze strany ČEPRO a Partnerů a bez jakéhokoli omezení užita a užívána. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že cena jakýchkoli licencí a vypořádání jiných
práv třetích osob je zahrnuta v kupní ceně.
XX
Ostatní ustanovení
20.1. ČEPRO si vyhrazuje právo tyto VOP jednostranně změnit za podmínek a způsobem
v nich uvedených. Případné změny je ČEPRO povinno oznámit Dodavateli, a to s
přiměřeným předstihem před nabytím účinnosti těchto změn. Neprojeví-li Dodavatel
do 10 dnů od doručení oznámení o změně VOP písemnou formou nesouhlas s těmito změnami, stává se nové znění VOP závazným pro uzavřený smluvní vztah, tj. dochází ke změně původně sjednaných podmínek, a to s účinností od data uvedeného
jako datum účinnosti změněných VOP. V případě nesouhlasu se změnou VOP je
dodavatel oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení o
změně VOP.
20.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit
svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.
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