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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY SLUŽEB A ZBOŽÍ
ČÁST A – OBECNÁ USTANOVENÍ
Obecná ustanovení uvedená v Části A Všeobecných podmínek UPC pro dodávku služeb a
zboží (jak jsou definovány níže) platí pro všechny právní vztahy společnosti UPC (jak je
definována níže). Pokud se Smlouva (jak je definována níže) vztahuje k poskytování Služeb
(jak jsou definovány níže) společnosti UPC, bude se řídit zvláštními podmínkami uvedenými
v Části B společně s obecnými ustanoveními uvedenými v Části A, pokud není výslovně
uvedeno jinak. Pokud se Smlouva vztahuje k dodávce Zboží (jak je definováno níže)
společností UPC, bude se řídit zvláštními podmínkami uvedenými v Části C společně s
obecnými ustanoveními uvedenými v Části A, pokud není výslovně uvedeno jinak. Pokud se
Smlouva vztahuje k poskytování Služeb (jak jsou definovány níže) společnosti UPC a
dodávky Zboží společností UPC, bude se řídit zvláštními podmínkami uvedenými v Části B a
v části C společně s obecnými ustanoveními uvedenými v Části A, pokud není výslovně
uvedeno jinak. V případě konfliktu nebo rozporů mezi obecnými ustanoveními uvedenými
v Části A a zvláštními podmínkami uvedenými v Části B a/nebo v Části C, mají přednost
zvláštní podmínky uvedené v Části B a/nebo C.
Článek 1.
1.1

Definice

Pokud ze souvislosti v textu nevyplývá jinak, jsou všechna slova a výrazy uvedené ve
Všeobecných podmínkách s počátečním velkým písmenem definovanými termíny,
jimž je přikládán následující význam:
„Všeobecnými podmínkami“ se rozumí tyto Všeobecné podmínky společnosti UPC
pro dodávku Zboží a/nebo Služeb.
„UPC“ se rozumí společnost UPC Česká republika, s.r.o., společnost s ručením
omezeným zřízená podle českého práva a zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187485, se sídlem na adrese Závišova 5,
140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 00562262 a/nebo kterákoli z jejích poboček,
která činí objednávky na základě a ve shodě s těmito Všeobecnými podmínkami.
„Smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi společností UPC a DODAVATELEM
podle Článku 3.3. Všeobecných podmínek.
„Službou“ se rozumí jakákoli služba, která má být poskytována nebo je poskytována
společnosti UPC DODAVATELEM, a která je uvedena v příslušné Objednávce nebo
Smlouvě, nebo které se příslušná Objednávka nebo Smlouva týká.
„Objednávkou“ se rozumí jakákoli písemná objednávka na dodání a doručení Zboží
a/nebo poskytnutí Služeb učiněná společností UPC vůči DODAVATELI.
„DODAVATELEM“ se rozumí kontrahent Smlouvy a/nebo budoucí kontrahent
Smlouvy.
„Zbožím“ se rozumí jakékoli movité zboží, které má být nebo je dodáváno
společnosti UPC, které je uvedeno v příslušné Objednávce nebo Smlouvě, nebo
kterého se příslušná Objednávka nebo Smlouva týká.
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„Strana“ bude znamenat společnost UPC nebo DODAVATELE a „Strany“ budou
znamenat společnost UPC a DODAVATELE společně.
Výrazem „Přijato“ se rozumí, že Dodávaný produkt prošel příslušnými testy
akceptace a „Akceptací“ se obdobně rozumí Přijetí, avšak neznamená nepřítomnost
defektu
ani neshody Dodávaného produktu.
„Testy akceptace“ se rozumí takové testy, které mohou být u Dodávaného
produktu kdykoli provedeny společností UPC, aby bylo ověřeno, že splňuje
příslušné specifikace.
„Dodávanými produkty“ se rozumí zboží a/nebo služby, které mají být dodány
DODAVATELEM společnosti UPC.
„Pobočkou“ se rozumí každá ovládaná osoba podnikatelského seskupení ve smyslu
§74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, či jiná
přidružená osoba.
„Článkem“ se rozumí příslušné ustanovení Všeobecných podmínek.
„Vyšší mocí“ se rozumí požáry, katastrofy, výbuchy, údery blesku, nehody, válečné
konflikty (oficiálně vyhlášené či nikoli), ozbrojené konflikty, občanské nepokoje,
výtržnosti, zásady vyšší moci, jakékoli místní nebo celostátní stavy nouze, povodně,
sucha, zemětřesení, pandemie nebo epidemie či jiné podobné překážky, které nastaly
nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze
rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila
nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.
Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana
byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských
poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá
překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

„Právy k duševnímu vlastnictví“ neboli „IPR“ se rozumí:
(a)
patenty (udělené a jejich přihlášky), obchodní známky (udělené a jejich
přihlášky), servisní značky, registrované i neregistrované vzory, přihlášky všech těchto
práv, práva z topografií polovodičových výrobků, obchodní jména (včetně
internetových domén a názvů internetových adres), neregistrované obchodní známky a
servisní značky, autorská práva (včetně budoucích autorských práv), know-how, práva
k databázím, práva ze vzorů a vynálezů a práva z důvěrných informací a/nebo
obchodní tajemství;
(b)
práva z licencí, souhlasů, nařízení, zákonů, či jinak ve vztahu k právům
uvedeným v odstavci (a); a
(c)
práva stejného nebo obdobného obsahu či povaha jako práva v odstavcích
(a) a (b), ve všech případech a jakékoli jurisdikci.
„Personálem“ se rozumí zaměstnanci a/nebo subdodavatelé DODAVATELE
a/nebo jakékoli třetí strany zapojené DODAVATELEM do provádění Smlouvy.
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1.2
Kdekoli je v těchto Všeobecných podmínkách použito „písemný“ nebo „písemně“,
rozumí se tím i za použití faxu, e-mailu, internetu, elektronického přenosu dat nebo
prostřednictvím jiného obvyklého (elektronického) média.

Článek 2.

Užití Všeobecných podmínek

2.1

UŽITÍ
VŠEOBECNÝCH
PODMÍNEK
POUŽÍVANÝCH
NEBO
ZMIŇOVANÝCH DODAVATELEM SE TÍMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ.

2.2

Těmito Všeobecnými podmínkami se řídí všechny právní vztahy společnosti UPC, v
nichž UPC vystupuje jako potenciální nebo skutečný objednatel Zboží nebo
Služeb.

2.3

Žádná změna těchto Všeobecných podmínek nevstoupí v platnost, pokud nebude
dohodnuta a písemně odsouhlasena.

Článek 3.

Postup při objednávání a uzavření smlouvy

3.1

Žádostí o nabídku zboží nebo služeb nevzniká společnosti UPC jakýkoli závazek.

3.2

Společnost UPC bude vázána Objednávkou pouze tehdy, pokud bude Objednávka
učiněna písemně a pokud nebude společností UPC v přiměřené lhůtě po přijetí
DODAVATELEM zrušena. Společnost UPC zajistí, aby všechny Objednávky učiněné
vůči DODAVATELI obsahovaly mimo jiné alespoň údaje uvedené ve Článku 3.4.

3.3

Smlouva o dodávce Dodávaných produktů je uzavřena mezi Dodavatelem a
společností UPC jakmile:
• Dodavatel příjme písemně Objednávku učiněnou společností UPC v souladu
s postupem stanoveným v Článku 3.
• UPC příjme písemně nabídku DODAVATELE na dodávku Dodávaných
produktů v souladu s Všeobecnými podmínkami tím, že vystaví Objednávku;
• DODAVATEL vyřídí Objednávku se souhlasem společnosti UPC, aniž by
společnost UPC přijala nabídku DODAVATELE písemně, anebo aniž by
DODAVATEL přijal objednávku písemně; anebo
• Je společností UPC učiněna Objednávka bez předchozí nabídky učiněné
DODAVATELEM, pokud DODAVATEL neoznámí společnosti UPC během 2
(dvou) kalendářních dnů následujících po datu vystavení Objednávky, že
Objednávku nepřijímá, anebo pokud společnost UPC Objednávku nezruší.

3.4

Všechny objednávky učiněné společností UPC budou obsahovat, pokud je to
možné, a bez omezení:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
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název společnosti UPC nebo příslušné Pobočky vystavující Objednávku, její
adresu včetně poštovního směrovacího čísla či analogického čísla;
pokyny k faktuře včetně fakturační adresy;
popis Zboží a/nebo Služeb, které mají být dodány;
identifikaci zboží, celní kódy a množství;
datum (data) dodání a místo dodání;
pokyny k zaslání a podmínky zaslání, včetně názvu určeného dopravce, kde je
to potřebné;
číslo příslušné Objednávky; a
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(h)
cenu a použitelné slevy.
3.5

Pokud společnost UPC v Objednávce uvádí technické či bezpečnostní požadavky,
požadavky týkající se jakosti či jiné typy požadavků, specifikace a/nebo nařízení, které
nejsou k Objednávce připojeny, tyto budou tvořit součást Smlouvy a bude se
předpokládat, že DODAVATEL si jich je vědom, pokud DODAVATEL písemně
neinformuje okamžitě společnost UPC o opaku. Tam, kde jsou uvedeny takové
požadavky, společnost UPC zajistí DODAVATELI výtisk těchto požadavků,
specifikací a/nebo nařízení.

3.6

DODAVATEL se ujistí před přijetím, že údaje obsažené v každé Objednávce jsou
správné. Jakmile je objednávka DODAVATELEM přijata, DODAVATEL nebude mít
právo dodávku zrušit a/nebo zpozdit z důvodu jakékoli chybějící informace.
DODAVATEL se spojí se společností UPC včas za účelem získání všech potřebných
dodatečných informací, aby mohl dodržet dohodnuté datum či data dodání.

3.7

Pokud jakákoli Pobočka společnosti UPC použije tyto Všeobecné podmínky a vystaví
podle nich Objednávku na dodávku Dodávaných produktů, (i) budou všechny odkazy
na „UPC“ v Objednávce a ve Smlouvě považovány za vztahující se k takové Pobočce
a (ii) příslušná Pobočka bude výlučně odpovědná za dodržení výkonu svých závazků
podle Smlouvy.

3.8

DODAVATEL zajistí, aby bylo číslo Objednávky jasně uvedeno na všech
dokumentech/korespondenci vztahujících se k této Objednávce, včetně, a to bez
omezení, každého potvrzení/stvrzenky, zprávy o odeslání, nákladního listu, balícího
listu, dodacího listu, zprávy o převzetí zboží, faktury, dobropisu, pravidelného výpisu,
upomínky a či jiné žádosti.

3.9

DODAVATEL se zavazuje společnosti UPC, že ani DODAVATEL, ani žádná z jeho
Poboček, žádný z ředitelů, vedoucích pracovníků, agentů, zaměstnanců či zástupců
(jak tuzemských, tak zahraničních) během své činnosti související s Všeobecnými
podmínkami: (a) nepoužívá a nepoužije žádný kapitál k jakýmkoli nezákonným
příspěvkům, darům, zábavě či jiným výdajům vztahujícím se k politické činnosti; (b)
neprovádí a nebude provádět žádné přímé či nepřímé nezákonné platby vedoucímu
pracovníku či zaměstnanci jakékoli zahraniční či tuzemské vlády; (c) nezapojuje se či
nebude se zapojovat do jiného jednání či provádět jinou činnost, která by
představovala, anebo by mohla být považována za porušení některého z ustanovení US
Foreign Corrupt Practices Act z roku 1977 ve znění pozdějších předpisů, či jiného
podobného zákona v kterékoli příslušné soudní působnosti, podle (a), (b) a (c), pokud
by se taková činnost týkala subjektu podléhajícímu takovému zákonu. DODAVATEL
se zavazuje společnosti UPC, že ani on ani žádná z jeho Poboček, ani žádný z jeho
ředitelů, vedoucích pracovníků, agentů, zaměstnanců či zástupců (jak tuzemských, tak
zahraničních) není uveden na seznamu „zakázaných stran“ vedeném vládou USA či
v jiné uplatnitelné soudní pravomoci, ani nepodléhají či neobchodují se zeměmi
podléhajícími omezením, zákazům, sankcím či obchodnímu embargu.

Článek 4.
4.1

4

Ceny a platby

Ceny za Dodávané produkty vycházejí z dodání (místo určení bude vždy oznámeno
společností UPC) dle doložky DDP (Incoterms 2000), bez DPH, pokud nebude
dojednáno písemně jinak.
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4.2
Celková cena za Dodávané produkty z každé Objednávky učiněné vůči
DODAVATELI bude zcela zaplacena během 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne
přijetí správné faktury společností UPC po Akceptaci společností UPC. Společnost
UPC nebude v prodlení se zaplacením ceny do doby, než obdrží od DODAVATELE
upozornění na prodlení, ve kterém bude stanovena přiměřená náhradní lhůta pro
splnění povinnosti zaplatit cenu za Dodávané produkty podle Smlouvy. Nedojde-li
k zaplacení ceny za Dodávané produkty ani v náhradní lhůtě, úroková míra
uplatněného úroku z prodlení, nepřekročí úrokovou míru Evropské centrální banky pro
základní operace refinancování.
4.3

Každá faktura musí (i) obsahovat datum posledního dne kalendářního měsíce, ve
kterém došlo k Akceptaci; (ii) obsahovat odkaz na Objednávku, ke které se vztahuje;
(iii) obsahovat specifikaci ceny za jednotku; (iv) obsahovat specifikaci výše DPH a
celkové splatné částky a (v) být odeslána po Akceptaci. Každá faktura musí splňovat
požadavky uvedené v Zákoně o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura nesplňuje
požadavky uvedené v tomto Článku 4.3, může společnost UPC odmítnout zaplacení
fakturované částky bez povinnosti platit zákonný úrok či jiné náklady.

4.4

Ceny za Dodávané produkty jsou pevné a z žádného důvodu nesmí být zvýšena cena
specifikovaná v Objednávce bez předchozího písemného souhlasu společnosti UPC.
Ceny budou odpovídat seznamu dohodnutých cen DODAVATELE a příslušným
slevám, anebo jinému základu, který může být dohodnut mezi Stranami písemně.

4.5

Zaplacení ceny anebo na základě ceny nepředstavuje ze strany společnosti UPC uznání
řádného splnění všech povinností DODAVATELE stanovených Smlouvou.

4.6

Společnost UPC je oprávněna započítat částky dlužné DODAVATELI podle kterékoli
Smlouvy proti všem částkám, které DODAVATEL z jakéhokoli důvodu dluží
společnosti UPC a/nebo kterékoli Pobočce společnosti UPC. DODAVATEL nesmí
započítat žádnou z částek, které dluží společnosti UPC podle kterékoli Smlouvy, proti
jakékoli částce, kterou jí dluží z jakéhokoli důvodu společnost UPC a/nebo její
Pobočka.

4.7

V případě, že DODAVATEL nesplní řádně a včas své povinnosti podle Smlouvy,
ponese všechny mimosoudní náklady, výslovně zahrnující náklady spojené s
navrhováním a odesíláním žádostí o splnění povinností, s vedením jednání o dohodě a
s jinými činnostmi v souvislosti s přípravou potenciálního soudního řízení, a rovněž
náklady soudního řízení, které společnosti UPC vzniknou v důsledku nesplnění
povinností DODAVATELEM.

Článek 5.

Dodání a doba dodání

5.1

Doba dodání bude základní náležitostí Smlouvy, přičemž datum dodání nebo datum
provedení bude specifikováno v Objednávce. Pokud bude takové datum uvedeno jako
přibližné anebo nebude uvedeno, může společnost UPC písemným oznámením určit
datum dodání pro účely, pro něž je doba základní náležitostí Smlouvy.

5.2

Pokud DODAVATEL nedodá objednané zboží nebo neprovede objednané služby
do dohodnutého příp. oznámením určeného data, bude DODAVATEL v prodlení, aniž
by muselo být provedeno oznámení o prodlení. V takovém případě může společnost
UPC od Smlouvy odstoupit, aniž by byla společnost UPC povinna k jakékoli
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kompenzaci a bez újmy na jakýchkoli jiných právech či opravných prostředcích, které
společnost UPC může mít.
5.3

Pokud DODAVATEL je, nebo je pravděpodobné, že nebude schopen provést dodávku
Zboží a/nebo provést Služby do dohodnutého příp. oznámením určeného data, musí
DODAVATEL okamžitě podat společnosti UPC písemnou zprávu o relevantních
okolnostech a současně oznámit datum, ke kterému DODAVATEL rozumně
předpokládá, že bude schopen vykonat své povinnosti podle Smlouvy.

Článek 6.

Vlastnictví Práv k duševnímu vlastnictví

6.1

Každá Strana si ponechá všechna Práva k duševnímu vlastnictví, která vlastní k datu
nabytí účinnosti Smlouvy. Společnost UPC bude podle zákona vlastnit všechna Práva
k duševnímu vlastnictví ustavená podle zákona, vytvořená, koncipovaná či uvedená do
praxe po tomto datu DODAVATELEM podle Smlouvy, která se vztahují k předmětu
Smlouvy či k Dodávaným produktům anebo z nich vyplývají.

6.2

Aby byla získána všechna Práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k Dodávaným
produktům, DODAVATEL se zavazuje, že všichni jeho pracovníci přidělení
k provádění prací podle Smlouvy podepsali řádné písemné prohlášení, ve kterém
každý z nich převádí v rozsahu přípustném podle zákona na společnost UPC všechna
Práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k Dodávaným produktům podle takové
Smlouvy a vzdává se všech nároků na výkon těchto práv.

6.3

DODAVATEL souhlasí s tím, že převede, a tímto převádí na společnost UPC všechna
Práva k duševnímu vlastnictví na základě Článku 6.1 a 6.2, a společnost UPC bude mít
výlučné právo k nim uplatnit všechna vlastnická práva. DODAVATEL vyhotoví
takové dokumenty, poskytne takovou pomoc, a provede takové činnosti, které může
společnost UPC rozumně vyžadovat, na náklady společnosti UPC, pro uplatnění,
registraci, zdokonalení, potvrzení a ochranu Práv k duševnímu vlastnictví společnosti
UPC. Bez omezení předešlého bude mít společnost UPC výlučné právo obchodního
využití, přípravy a prodeje Zboží a Služeb na právech dle Článku 6.1 a 6.2 založených,
udělovat licenci, provádět činnosti od nich odvozené a jinak užívat či požívat Práv
k duševnímu vlastnictví získaných společností UPC v souladu se Všeobecnými
podmínkami.

6.4

Všechna Práva k duševnímu vlastnictví podle této Smlouvy, která jsou založena
společně Stranami podle Smlouvy anebo vytvořená DODAVATELEM jako výsledek
činnosti DODAVATELE vztahující se ke Smlouvě, budou vlastnictvím společnosti
UPC a články 6.1 až 6.3 se užijí stejně, pokud nebude Stranami písemně dohodnuto
jinak.

6.5

DODAVATEL se tímto vzdává, v rozsahu povoleném zákonem, jakýchkoli a všech
práv, včetně a to bez omezení jakýchkoli práv k označení autorství nebo omezení
následných úprav, které DODAVATEL nebo jeho pracovníci mají nebo mohou mít na
Dodávané produkty a na jiná práva k duševnímu vlastnictví, která jsou nebo se stanou
vlastnictvím společnosti UPC podle tohoto Článku 6.

6.6

DODAVATEL na své náklady nahradí škodu a poskytne náhradu společnosti UPC za
jakékoli a všechny nároky vzniklé v důsledku porušení Práv k duševnímu vlastnictví
třetí stranou vzniklé u Dodávaných produktů, vyjma nároků vzniklých v důsledku
porušení Práv k duševnímu vlastnictví v rozsahu prokazatelně zaviněným společností
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UPC při používání Dodávaných produktů způsobem neslučitelným s použitím, ke
kterému byly takové Dodávané produkty určeny. DODAVATEL nahradí všechny
náklady, poplatky (včetně odměny právního zástupce) a škody vzniklé společnosti
UPC v souvislosti s uplatněním uvedených nárokům či jejich vypořádání, se kterým
DODAVATEL vysloví souhlas. Pokud bude vzneseno jakékoli obvinění z porušení
jakýchkoli Práv k duševnímu vlastnictví týkajících se Dodávaných produktů, anebo
podle názoru DODAVATELE je pravděpodobné, že bude vzneseno, pak kromě jiných
práv a nápravných opatření společnosti UPC podle Smlouvy, která podléhají výše
uvedenému odškodnění, DODAVATEL musí na své náklady buď (i) zajistit pro
společnost UPC nerušený výkon Práv k duševnímu vlastnictví týkajících se
Dodávaných produktů, (ii) upravit nebo nahradit položku údajně porušující práva tak,
aby bylo zabráněno údajnému porušení práv, nebo (iii) ukončit příslušnou Smlouvu a
vrátit společnosti UPC již poskytnuté plnění, za ty z Dodávaných produktů, které ještě
nebyly k datu ukončení dodány.
Článek 7.

Autorská práva

DODAVATEL označí všechny práce podléhající autorským právům vlastněné
společností UPC podle Smlouvy následujícím upozorněním: „©2014 [nebo následný
rok] UPC Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena“. DODAVATEL bude
(i) respektovat upozornění na důvěrnost nebo na autorská práva na všech materiálech,
které obdrží od společnosti UPC podle Smlouvy, (ii) označí autorizované kopie
takových materiálů upozorněním na důvěrnost a autorská práva stejným způsobem
jako na originálu a (iii) označí všechny materiály, které vytvoří podle Smlouvy
jakýmkoli upozorněním na důvěrnost vyžadovaným společností UPC.
Článek 8.

Důvěrnost

8.1

Každá Strana se zavazuje, že bude před dodáním Dodávaných produktů informovat
svůj Personál o povinnosti důvěrnosti obsažené v ustanoveních tohoto Článku 8 a že
zajistí jeho souhlas a závazek, že bude zachovávat povinnost mlčenlivosti.

8.2

Pro účely tohoto Článku 8 „Důvěrná informace“ znamená všechny informace důvěrné
povahy, odhalené písemně, slovně či jiným způsobem, přímo či nepřímo, jednou
stranou („Odhalující strana“) jiné straně („Přejímající strana“), a to před i po datu
uzavření Smlouvy včetně a to bez omezení všech Smluv, jakýchkoli informací
vztahujících se ke zboží, službám, postupům, plánům nebo záměrům, informacím o
produktech, know-how, právech na design, obchodních tajemstvích, obchodních
příležitostech a obchodních záležitostech Odhalující strany či jejích klientů a jiných
údajů.

8.3

Přejímající strana bude (a) udržovat Důvěrné informace v utajení a (c) nepoužije
Důvěrné informace k žádnému jinému účelu, než je výkon povinností stanovených
Smlouvou nebo v případě společnosti UPC k auditu, použití, správě, podpoře,
údržbě nebo vývoji Dodávaných produktů.

8.4

V průběhu doby platnosti Smlouvy může Přejímající strana odhalit Důvěrnou
informaci svým zaměstnancům v rozsahu rozumně nezbytném pro účely Smlouvy.

8.5

Povinnosti obsažené v tomto Článku 8 se nevztahují na žádnou Důvěrnou informaci,
která:
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(a)
je k datu uzavření Smlouvy nebo se stane kdykoli poté veřejně známou
jinak než porušením Smlouvy Přejímající stranou nebo některým
z Příjemců;

Článek 9.

(b)

může být Přejímající stranou k rozumnému uspokojení Odhalující
strany předložena jako Přejímající straně známá před odhalením
Odhalující stranou Přejímající straně; nebo

(c)

následně přechází podle zákona do vlastnictví Přejímající strany od třetí
strany.

Konflikt zájmů

Pokud DODAVATEL zjistí jakýkoli skutečný či potenciální konflikt zájmů vznikající
následkem toho, že (i) DODAVATEL nebo Personál DODAVATELE vystupuje současně
jako poradce některého z větších poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací nebo mu poskytuje služby nebo (ii) DODAVATEL zajišťuje podobné
záležitosti/věci jako ty, které jsou předpokládány Smlouvou, v zemi, kam mají být Dodávané
produkty dodávány, DODAVATEL bezodkladně písemně upozorní společnost UPC na
takový konflikt a bude se společností UPC spolupracovat v dobré víře, aby byl dopad
takového konfliktu na obchodní zájmy společnosti UPC minimalizován. Pokud takový dopad
není eliminován nebo minimalizován k jejímu uspokojení, bude společnost UPC oprávněna
od takové Smlouvy odstoupit v celku nebo části písemným oznámením DODAVATELI, a
aniž by byla vůči DODAVATELI povinna k jakékoli kompenzaci.
Článek 10.

Odpovědnost

10.1

DODAVATEL bude odpovědný za všechny škody, ztráty, náklady a výlohy, které
společnosti UPC, jejímu zaměstnanci nebo třetí strany zaměstnané společností UPC
při výkonu Smlouvy mohou vzniknout nebo jim mohou vzniknout jako následek nebo
v souvislosti s Dodávanými produkty, splněním či nesplněním povinností ze Smlouvy,
prodejem a dodáním Zboží a/nebo s poskytnutím a provedením Služeb, vyjma případů,
kdy jsou takové škody, ztráty, náklady a výlohy způsobeny hrubou nedbalostí anebo
úmyslně zaviněny společností UPC nebo jejím vedením.

10.2

DODAVATEL odpovídá společnosti UPC za všechny nároky na náhradu škody, ztrát,
nákladů a výloh třetích stran vzniklých v souvislosti s užitím, prodejem a dodáním
Zboží a/nebo poskytováním a provádění Služeb.

10.3

DODAVATEL sjedná a bude udržovat vhodný způsob pojištění, aby byla zajištěna
veškerá jeho odpovědnost vyplývající ze Všeobecných podmínek anebo uložena
platnými zákony, a předloží taková pojištění včetně dokladu o zaplacení příslušného
pojistného, pokud o to společnost UPC požádá. V případě, že DODAVATEL nebude
takovou pojistku či pojistky udržovat v platnosti, společnost UPC bude oprávněna
zajistit tuto povinnost sama na náklady DODAVATELE.

10.4

Ustanovení tohoto Článku 10 nemají vliv na odpovědnost DODAVATELE dle
příslušných ustanovení českého právního řádu.

Článek 11.
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Pokud je Straně („Postižené straně“) zabráněno ve splnění jakékoli její povinnosti vyplývající
ze Smlouvy, nebo jsou jí v tom kladeny překážky nebo způsobeno zdržení z důvodu Vyšší
moci, pak:
(a)

Povinnosti postižené strany vyplývající ze Smlouvy budou pozastaveny na
dobu, po kterou Vyšší moc působí, avšak nepřekračující dobu 30 (třiceti) po
sobě následujících kalendářních dnů; a

(b)

jakmile je to po začátku Vyšší moci rozumně možné, Postižená strana upozorní
druhou stranu o Vyšší moci, o datu, kdy Případ vyšší moci začal a o účincích
Vyšší moci na její povinnosti vyplývající ze Smlouvy; a

(c)

pokud Postižená strana nedodrží ustanovení v pododstavci (b), pozbývá práv
uvedených v pododstavci (a); a/nebo

(d)

pokud Vyšší moc trvá po dobu 30 (třiceti) po sobě následujících kalendářních
dnů, může druhá strana odstoupit od Smlouvy, vcelku nebo od její části, aniž
by byla povinna vůči Postižené straně k jakékoli kompenzaci.

Článek 12.

Dodržování zákonů

DODAVATEL bude dodržovat všechny zákony, předpisy a nařízení platné v zemi, kam mají
být Dodávané produkty dodávány podle Smlouvy.
Článek 13.

Reklama

DODAVATEL nepoužije jméno společnosti UPC ani obchodní značky a žádné texty, obrázky
nebo symboly, které by podle soudu společnosti UPC mohly ukazovat nebo naznačovat
zapojení společnosti UPC do jakékoli písemné či verbální reklamy nebo prezentace, tvorby
brožury, letáku, knihy nebo jiného publikovaného materiálu či jejich schvalování, bez
předchozího písemného schválení společností UPC.
Článek 14.

Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

14.1

V případě, že DODAVATEL nesplní včas a/nebo řádně své povinnosti vyplývající
ze Smlouvy, bude DODAVATEL automaticky v prodlení, aniž by bylo nutné jakékoli
upozornění na prodlení, a společnost UPC bude oprávněna bez újmy na jakýchkoli
dalších právech nebo nápravných opatřeních a bez povinnosti platit jakoukoli
kompenzaci k odstoupení od Smlouvy, vcelku nebo od její části tak, že
DODAVATELI písemně oznámí své odstoupení. Po dobu prodlení Dodavatele se
splněním jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy není společnost UPC povinna
plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

14.2

Bez újmy na jakýchkoli dalších právech nebo nápravných opatřeních, která může
kterákoli ze Stran mít, včetně práva na odstoupení od Smlouvy, a bez povinnosti platit
jakoukoli kompenzaci, je kterákoli ze Stran oprávněna ukončit Smlouvu s okamžitou
platností tak, že tuto skutečnost druhé Straně písemně oznámí, pokud:
(a)
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proti druhé Straně je podán návrh na zahájení úpadkového nebo likvidačního
řízení anebo navrženo uplatnění jiného podobného postupu uvedeného
v Příloze A a B nařízení Rady ES o úpadkovém řízení ze dne 24. května 2000
(č. 1346/2000) ve znění Nařízení č. 681/2007, kterým se mění seznamy
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úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C
nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízen; a/nebo
(b)
bylo rozhodnuto o úpadku druhé Strany; a/nebo
(c)
dojde k jakékoli události obdobné výše uvedeným v odstavcích (a) či (b) ve
vztahu ke druhé Straně podle práva státu, ve které má Strana sídlo; a/nebo
(d)
druhá Strana zanikla nebo je její činnost převedena vcelku nebo zčásti,
likvidována, ukončena, přerušena anebo umístěna do zahraničí anebo je
v tomto smyslu provedeno rozhodnutí; a/nebo
(e)
dojde k jakékoli změně v účinné kontrole nad druhou Stranou, anebo pokud je
druhá Strana zapojena do fúze, nebo odštěpení, včetně zákonné fúze a
zákonného odštěpení, přičemž „kontrola“ znamená faktický nebo právní výkon
rozhodujícího vlivu přímo či nepřímo na řízení nebo provozování podniku jiné
osoby; a/nebo
(f)
druhá Strana se zapojí do jednání s 1 (jedním) nebo více svými věřiteli anebo
podnikne jiný krok s cílem přepracování nebo restrukturalizace své
zadluženosti.
Článek 15.

Společná ustanovení

15.1

DODAVATEL nesmí postoupit ani zatížit žádné ze svých práv ani převést práva a
povinnosti vyplývající ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti
UPC. Společnost UPC smí postoupit či zatížit kterékoli ze svých práv či převést práva
a povinnosti vyplývající ze Smlouvy kdykoli kterékoli ze svých Poboček s tím, že
souhlas DODAVATELE je tímto předem dán a má se za to, že DODAVATEL předem
v tomto směru spolupracoval.

15.2

DODAVATEL nesmí uzavřít smlouvu se subdodavatelem za účelem splnění kterékoli
ze svých povinností vyplývajících ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu
společnosti UPC. Pokud společnost UPC souhlasí s uzavřením smlouvy se
subdodavatelem na splnění některé z povinností DODAVATELE vyplývající ze
Smlouvy, DODAVATEL neodvolatelně a bezpodmínečně ručí společnosti UPC za
řádné a přesné splnění těchto povinností. DODAVATEL bude odpovědný společně a
nerozdílně se svým subkontrahentem za jakékoli škody, ztráty, náklady a výlohy
vzniklé společnosti UPC v důsledku nebo v souvislosti s nesplněním takových
závazků.

15.3

Pokud je nebo se stane kterékoli ustanovení Všeobecných podmínek nebo Smlouvy
neplatným nebo nevynutitelným, neplatnost nebo nevynutitelnost takového ustanovení
nebude mít vliv na ostatní ustanovení Všeobecných podmínek ani Smlouvy, a ta
zůstanou platná a vynutitelná. DODAVATEL a společnost UPC souhlasí s nahrazením
jakéhokoli neplatného ustanovení platným, které bude odpovídat v nejvyšší možné
míře záměru a smyslu původního neplatného ustanovení.

Článek 16.
16.1

16.2
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Rozhodující právo a soudní pravomoc

České právo se použije na všechny právní vztahy mezi společností UPC a
DODAVATELEM. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG
1980) se nepoužije.
Smluvní strany se tímto dohodly, že jejich vzájemné závazky vzniklé ze Smlouvy,
jakož i spory týkající se Smlouvy a závazků z ní vzniklých, se budou řídit zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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16.3 Ke všem sporům vzniklým podle nebo v souvislosti s jakoukoli Smlouvou a také ke
všem sporům týkajícím se těchto Všeobecných podmínek, budou příslušné české
soudy.
ČÁST B: ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
V rozsahu, ve kterém se Smlouva vztahuje k poskytování Služeb společnosti UPC, použijí se
zvláštní podmínky této Části B společně s obecnými ustanoveními Části A, pokud není v této
Části B výslovně uvedeno jinak.
Článek 17.
1.1

Definice

Následujícím slovům a výrazům je přikládán význam stanovený v tomto Článku 17:

„Akceptací“ se rozumí akceptace Služeb společností UPC až do (i) v případě časově
naplánovaných materiálních projektů do podepsání časového rozvrhu, anebo (ii) v případě
projektů s fixní cenou do potvrzení společností UPC, že bylo úspěšně dosaženo bodu pro
platbu, jak byl stanoven ve Specifikaci činností; a „Přijato“ bude mít obdobný význam.
„SoD“ se rozumí Smlouva o Dílo, jež stanoví specifické podmínky dodávky Služeb jako
doplněk Objednávky.
Článek 18.

Poskytování služeb

DODAVATEL bude poskytovat služby v souladu s dohodnutými specifikacemi a popisem
Služeb, v dohodnutém místě a čase, a pokud lze, tak i na dohodnuté úrovni.
Článek 19.

Záruky

19.1 DODAVATEL je povinen vyhovět účelu, pro který společnost UPC zamýšlí Služeb
využít, v opačném případě se předpokládá, že DODAVATEL je plně o takových účelech a
okolnostech, za kterých budou Služby poskytovány, informován.
19.2

DODAVATEL se zavazuje, že:
(a)
(b)
(c)

(d)

Článek 20.
20.1
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všechny Služby budou v souladu se specifikacemi a požadavky, jak
jsou uvedeny v Objednávce nebo v SoD;
všechny služby budou poskytnuty a dodány zručným, schopným a
kvalifikovaným Personálem;
provede Služby v souladu s nejvyššími standardy profesionality,
schopností a píle, které lze rozumně očekávat od dodavatele
s obdobným postavením, jako má DODAVATEL; a
všechny poskytované Služby vyhoví všem požadavkům relevantních
právních předpisů, směrnic a nařízení EU, bez ohledu na to, zda budou
Služby poskytovány v zemích EU či mimo EU, a také všem zákonným
a podzákonným předpisů českého právního řádu.

Akceptace a neshoda služeb

Společnost UPC oznámí DODAVATELI písemně ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů
od dokončení Služeb, zda (i) byly testy Akceptace úspěšné, a (ii) odmítne nebo přijme
Služby, přičemž takové přijetí bude představovat Akceptaci podle Smlouvy. Pokud
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budou Služby odmítnuty, společnost UPC sdělí DODAVATELI důvody tohoto
odmítnutí. Pokud nebude předáno žádné sdělení, jak je uvedeno výše, DODAVATEL
o tom písemně upozorní společnost UPC a ponechá společnosti UPC lhůtu 10 (deseti)
pracovních dnů, aby oznámila DODAVATELI Akceptaci nebo odmítnutí Služeb.
Pokud (a) jsou Služby odmítnuty nebo (b) přes Akceptaci je zjištěna vada
poskytnutých Služeb, DODAVATEL učiní nápravná opatření k odstranění této vady
podle dalších ustanovení tohoto Článku 20. Společnost UPC upozorní písemně
DODAVATELE, pokud zjistí vadu poskytnutých Služeb, během 2 (dvou)
kalendářních měsíců následujících po zjištění takové vady.
20.2

V případě odmítnutí a/nebo neshody poskytnutých Služeb má společnost UPC právo
žádat od DODAVATELE opětovné provedení Služeb na náklady DODAVATELE
během přiměřeného časového období, které bude stanoveno společností UPC, anebo
odstoupit od Smlouvy, vcelku nebo od její části. DODAVATEL musí nahradit
společnosti UPC všechny škody, ztráty a náklady vzniklé v souvislosti s vadou
poskytnutých Služeb.

20.3

Pokud společnost UPC požádá DODAVATELE o nové provedení Služeb, má
společnost UPC právo obstarat si Služby sama, anebo zajistit, aby tak učinila třetí
strana, a to na náklady DODAVATELE, pokud je nutné provést Služby bez prodlevy
anebo pokud DODAVATEL neprovede Služby opakovaně v přiměřené lhůtě
stanovené dle Článku 20.2.

Článek 21.

Zpráva o postupu

Pokud není písemně sjednáno jinak, (i) DODAVATEL bude poskytovat společnosti UPC na
konci každého kalendářního měsíce zprávu o provedených Službách s podrobným výčtem
odpracovaných hodin a nákladů vzniklých za předešlý kalendářní měsíc u jednotlivých
pracovníků a ve vztahu ke každé Službě a (ii) DODAVATEL bude uchovávat přesné a úplné
záznamy o všech provedených Službách a (iii) na předchozí žádost společnosti UPC povolí
společnosti UPC oprávněný přístup k takovým záznamům, přičemž takový přístup bude
povolen po dobu 6 (šesti) let po skončení Smlouvy.
Článek 22.

Uznatelné náklady

Všechny uznatelné náklady musí být vždy písemně a předem schváleny společností UPC a
musí být podloženy ze strany DODAVATELE příslušnými účetními doklady v příloze každé
faktury. Proplacení leteckých cestovních nákladů bude zaplaceno maximálně do výše
cestovného autobusem, pokud nebude dohodnuto jinak. Společnost UPC nebude hradit
DODAVATELI náklady za kulturní požitky ani za cenově nepřiměřená jídla či ubytování.
Článek 23.

Faktury

Faktury mohou být předloženy UPC až po Akceptaci a budou společností UPC přijaty pouze
pokud k nim budou přiloženy výkazy podepsané pověřeným vedoucím pracovníkem
společnosti UPC.
Článek 24.

Personál

DODAVATEL bude plně odpovědný za (i) dodržování všech platných zákonů a daňových
předpisů týkající se zaměstnávání Personálu; (ii) svou vlastní činnost a činnost svého
Personálu; (iii) zajištění, že veškerý Personál si je vědom podmínek Smlouvy a při
12
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poskytování Dodávaných produktů pracuje v souladu s podmínkami Smlouvy; a (iv)
zajištění, že všechna Práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k Dodávaným produktům
vytvářeným Personálem se převádí na společnost UPC podle Článku 6, bez jakýchkoli
omezení.
ČÁST C: ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ZBOŽÍ

V rozsahu, ve kterém se Smlouva vztahuje k dodávce Zboží společnosti UPC, použijí se
zvláštní podmínky této Části C společně s obecnými ustanoveními Části A, pokud není v této
Části C výslovně uvedeno jinak.
Článek 25.

Definice

Následujícím slovům a výrazům je přikládán význam stanovený v tomto Článku 25:
„Zbožím“ se rozumí Zařízení a Software.
„Zařízením“ znamenaje rozumí jakékoli movité zboží, které má být dodáno společnosti
UPC, a které je uvedeno nebo je na ně uveden odkaz v příslušné Objednávce nebo Smlouvě,
jako je hardware (včetně kabelů) a firmware.
„Softwarem“ se rozumí Dokumentace a software s udělením licence DODAVATELEM,
včetně pásek a disků použitých k přenosu Softwaru a k němu se vztahujících médií, rozšíření,
modifikací a opravných prostředků k softwaru, pouze ve zdrojovém kódu, a všechny úplné a
neúplné kopie softwaru začleněné do Zboží nebo dodané pro použití se Zbožím, přičemž
Zboží zahrnuje veškerý Software třetí strany dodávaný jako součást Zboží.
„Dokumentací“ se rozumí pokyny, příručky, výkresy atd. vztahující se ke Zboží dodaném
DODAVATELEM, v písemné nebo v elektronické formě.
„Zdrojovým kódem“ se rozumí zdrojový kód Softwaru, se kterým souvisí, v jazyce v jakém
byl Software napsán, spolu se všemi souvisejícími diagramy a technickou dokumentací, to vše
na úrovni dostatečné k tomu, aby společnost UPC softwaru porozuměla, udržovala jej a
rozvíjela.
Článek 26.

Dodání a dodací doba

26.1

Dodání Zboží musí být provedeno na základě dodání (místo určení je stanoveno
vždy společností UPC) v souladu s doložkou DDP (Incoterms 2000), pokud není
písemně dohodnuto jinak.

26.2

Dodání Zboží musí být provedeno v množství uvedeném v Objednávce. Společnost
UPC nebude povinna platit za Zboží dodané společnosti UPC, které přesahuje
množství uvedené v Objednávce. Dodávky přesahující množství jakéhokoli Zboží
budou na požádání společností UPC vráceny DODAVATELI na riziko a náklady
DODAVATELE.

26.3

V případě, že je Zboží dodáno před datem dodání uvedeným v Objednávce bez
předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti UPC, bude společnost UPC
oprávněna odmítnout přijetí dodávky anebo účtovat poplatky za její pojištění a
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skladování až do data dodání stanoveného Smlouvou. Předčasné dodání Zboží nebude
mít za následek změnu v dohodnutém datu platby za Zboží.
26.4

Společnost UPC může změnit data dodání nebo přímo dočasně pozastavit plánované
zásilky předáním písemného oznámení o této skutečnosti DODAVATELI. Společnost
UPC si vyhrazuje právo odložit dodávky podle Objednávek poté, co o tom upozorní
DODAVATELE, o nejvýše 2 (dva) měsíce po uplynutí dodací lhůty uvedené v
Objednávce. Společnosti UPC nebudou uloženy jakékoli sankce za takové odložení
v období končícím 1 (jeden) měsíc po příslušném datu dodání, ale společnost UPC
nahradí DODAVATELI všechny náklady spojené se skladováním, které mu vznikly
v důsledku toho, že musel obstarat skladování jakéhokoli Zboží během období
počínajícího od data 1 (jeden) měsíc po odloženém datu dodání až do data 2 (dva)
měsíce po takovém datu dodání. DODAVATEL vyvine přiměřené úsilí, aby
minimalizoval náklady na skladování splatné společností UPC podle tohoto Článku
26. 4., a použije, a to bez omezení, vlastní skladovací prostory, pokud mu budou
k dispozici. DODAVATEL zabezpečí skladované Zboží a podnikne všechny rozumné
kroky, aby zabránil jeho zničení až do skutečného dodání, v každém případě bez
nároku na náhradu dalších nákladů vůči společnosti UPC.

26.5

V případě, že společnost UPC nebude mít zájem o jakékoli Zboží poté, co byla
Objednávka k tomuto zboží se vztahující přijata, bude maximální finanční závazek
společnosti UPC z takové objednávky nižší než (i) maximálně 50 % (padesát procent)
hodnoty zrušené Objednávky, anebo (ii) všechny náklady na změnu nastavení, které
vzniknou DODAVATELI z důvodu dalšího prodeje tohoto Zboží (na požádání musí
být předložen doklad o takových nákladech). Společnost UPC nebude v žádném
případě odpovědna DODAVATELI za jakoukoli ztrátu tržby z obchodu, ať vznikne v
souvislosti se zrušením dodávky Zboží, následkem takového zrušení či jinak.

26.6

V případě, že Zboží není vůbec dodáno, není dodáno v dohodnuté lhůtě anebo je
dodáno jen částečně, aniž by šlo o důsledek Vyšší moci, pak může společnost UPC,
aniž by tím došlo k jakékoli újmě na jejích ostatních právech, kromě nápravných
opatření pro společnost UPC podle Článku 5.2 vyžadovat, aby:

26.7
14

(a)

DODAVATEL zaplatil pokutu až do výše 1 % (jednoho procenta) hodnoty
příslušné Objednávky (nebo její části) za každý den, ve kterém dochází
k nesplnění závazku DODAVATELEM, ale maximálně 10 % (deset procent)
hodnoty Objednávky (nebo její části), aniž by společnost UPC musela
prokazovat jakoukoli ztrátu či škodu, a bez újmy na jakýchkoli jiných právech
společnosti UPC, včetně práva žádat provedení, vznést také nárok na náhradu
škody a na specifické provedení, pokud jsou k tomu důvody, anebo
odstoupit od Smlouvy, vcelku nebo od její části. Strany souhlasí s tím, že tyto
sankce jsou rozumným předběžným odhadem škod, které společnost UPC utrpí
následkem nesplnění povinností DODAVATELEM, jak je uvedeno v tomto
Článku 26.6; a/nebo

(b)

DODAVATEL provedl mimořádnou činnost, aby minimalizoval ztráty
společnosti UPC, včetně a to bez omezení tím, že obstará dodání
prostřednictvím alternativních třetích stran a že požádá svůj Personál, aby
pracoval přes čas bez jakýchkoli nákladů pro společnost UPC.

DODAVATEL poskytne společnosti UPC veškeré dokumenty vyžadované platnými
zákony, předpisy, směrnicemi a nařízeními EU a jakékoli příslušné země a veškeré
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dokumenty vyžádané společností UPC podle pokynů společnosti UPC, a to nejpozději
při dodání Zboží. Pokud DODAVATEL společnosti UPC neposkytne vyžádané
dokumenty při dodání Zboží, má společnost UPC právo odmítnout dodání takového
Zboží. V takovém případě bude Zboží pro účely těchto Všeobecných podmínek
považováno za nedodané.
Článek 27.

Balení

27.1

DODAVATEL dodá nebo zajistí dodání Zboží řádně zabaleného podle nejlepších
standardů oboru a označí Zboží podle pokynů společnosti UPC bez dalších nákladů
pro společnost UPC. Každý obal musí být jasně označen číslem dílu, seznamem zboží
a číslem objednávky a podle jakéhokoli dalšího požadavku na obal uvedeného
v Objednávce. Pokud DODAVATEL nezabalí a/nebo neoznačí Zboží řádně, odpovídá
společnosti UPC za škodu a zajistí ji proti jakémukoli a všem nárokům na náhradu
škod, ztrát a nákladů utrpěných nebo vzniklých společnosti UPC nebo třetím stranám
v souvislosti anebo jako následek balení a/nebo označení Zboží DODAVATELEM.

27.2

Pokud mají být kontejnery nebo obaly vráceny DODAVATELI, musí to být jasně
uvedeno na přepravních dokumentech nebo na fakturách. Vrácení Zboží bude
provedeno na riziko a na náklady DODAVATELE, pokud není písemně dohodnuto
jinak.

Článek 28.

Vlastnictví

28.1

Společnost UPC nabude vlastnictví ke Zboží jiného než Software převzetím Zboží
společností UPC.

28.2

Vlastnictví k Softwaru nebude převedeno na společnost UPC, ale při dodání
DODAVATEL udělí společnosti UPC plně uhrazenou, neodvolatelnou, časově
neomezenou a přenositelnou licenci s právem udělovat sublicence na užívání Softwaru
uvedeného v Objednávce nebo ve Smlouvě.

28.3

Ukončení Smlouvy podle Článků 14.1 nebo 14.2 neznamená jakékoli omezení
v pokračování časově neomezené licence společnosti UPC na použití Softwaru
udělené podle Článku 28.2.

Článek 29.

Záruky

29.1

DODAVATEL je povinen se přesvědčit o účelech, ke kterým společnost UPC zamýšlí
Zboží použít, a pokud tak neučiní, bude se předpokládat, že je DODAVATEL plně
informován o takových účelech a okolnostech, za kterých má být dodání Zboží
provedeno.

29.2

Prodávající zaručuje že:
(a)

(b)
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veškeré Zboží je ve shodě se specifikacemi a požadavky, jak byly
uvedeny v Objednávce, nebo pokud v Objednávce nejsou žádné
specifikace uvedeny, jak jsou popsány v materiálovém listu
DODAVATELE;
veškeré zboží je prosto vad a výrobních závad a závad v designu po
dobu 24 (dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od data dodání Zboží
společnosti UPC;
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(c)
veškeré Zboží splňuje všechny příslušné předpisy, směrnice a nařízení
EU, bez ohledu na to, zda má být Zboží používáno v některé ze zemí
EU nebo mimo EU, a také všechny místní zákonné a vládní předpisy a
nařízení; a
(d)
Zboží je vhodné pro účely, ke kterým je společnost UPC zamýšlí
použít;
(e)
veškeré Zboží, které je nebo může být kvalifikováno jako elektrické
a/nebo elektronické zařízení splňuje požadavky uvedené ve Směrnici
2011/65/EU a ve Směrnici 2006/95/ES a ve všech platných zákonných
a podzákonných předpisech České republiky;
(f)
veškeré Zboží, které je nebo může být kvalifikováno jako odpadní
elektrické a/nebo elektronické zařízení splňuje požadavky uvedené ve
Směrnici 2002/96/ES a a ve všech platných zákonných a podzákonných
předpisech České republiky;
(g)
veškeré Zboží je ve shodě se Směrnicí 2004/108/ES a tedy že (i)
všechny elektromagnetické emise ze Zboží neruší jiná rozhlasová a
telekomunikační zařízení a (ii) Zboží je odolné vůči interferenci;
(h)
veškeré Zboží je ve shodě se Směrnicí 1999/5/ES a že tedy, v míře
v jaké Zboží obsahuje zařízení radiokomunikačních a
telekomunikačních terminálů, jsou tyto bezpečné a neruší rozhlasové
služby či jiná zařízení;
(i)
při dodání s výjimkou Softwaru je vlastníkem Zboží;
(j)
při dodání je Zboží prosto všech zástavních práv, břemen a jiných
omezení vlastnického práva k věci; a
(k)
při dodání je vlastníkem, a pokud ne, má právo udělit licenci
společnosti UPC, jak je stanoveno ve Článku 28.2.
Článek 30.

Akceptace a vadné zboží

30.1

Společnost UPC písemně oznámí DODAVATELI ve lhůtě do 10 (deseti) pracovních
dnů od dodání anebo do data, které může být jinak dohodnuto mezi Stranami
v příslušné Objednávce, zda (i) byly testy akceptace úspěšné a (ii) odmítá či přijímá
Zboží, a takové přijetí představuje Akceptaci pro účely Smlouvy. Pokud je Zboží
odmítnuto, společnost UPC oznámí DODAVATELI důvody odmítnutí. Pokud
nebylo učiněno žádné oznámení, jako je výše uvedené, DODAVATEL o tom písemně
upozorní společnost UPC a poskytne společnosti UPC další lhůtu 10 (deseti)
pracovních dnů, aby DODAVATELI oznámila Akceptaci nebo odmítnutí Zboží.
Pokud (a) je Zboží odmítnuto anebo (b) přes provedenou Akceptaci je zjištěna vada
nebo neshoda Zboží, DODAVATEL opraví tuto vadu či neshodu podle dalších
ustanovení tohoto Článku 30. Společnost UPC oznámí písemně DODAVATELI, že u
Zboží zjistila vadu nebo neshodu během 2 (dvou) kalendářních měsíců po zjištění
takové vady nebo neshody.

30.2

V případě vady nebo neshody dodaného Zboží má společnost UPC právo požádat
DODAVATELE o doplnění, náhradu nebo opravu Zboží na náklady DODAVATELE
během přiměřeného lhůty, která bude stanovena společností UPC, anebo k odstoupení
od Smlouvy, vcelku nebo od její části. DODAVATEL nahradí společnosti UPC
všechny škody, ztráty a náklady utrpěné následkem takové vady, nakládání s takovou
vadou nebo neshodou a/nebo následkem odstoupení od Smlouvy. Jakékoli a všechny
náklady vzniklé společnosti UPC v souvislosti s vadným Zbožím anebo se Zbožím,
které není ve shodě se Smlouvou, včetně a to bez omezení nákladů na materiál,
přepravní náklady, cestovní náklady a náklady na práci musejí být DODAVATELEM
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okamžitě nahrazeny, bez újmy na dalších právech, které společnost UPC může mít
v souvislosti s takovým Zbožím.
30.3

Pokud společnost UPC požaduje od DODAVATELE doplnění, náhradu nebo opravu
Zboží, má společnost UPC právo, aby takové doplnění, náhrada nebo oprava byly
učiněny, či příkaz třetí straně, aby tak učinila, byl učiněn na náklady DODAVATELE,
a to v případě, že je Zboží vyžadováno bez prodlení nebo pokud DODAVATEL
neprovedl doplnění, náhradu nebo opravu Zboží v přiměřené lhůtě stanovené v Článku
30.2.

30.4

Bez újmy na dalších právech nebo na právech na nápravná opatření, které může
společnost UPC mít, je tímto výslovně dohodnuto, že pokud je Zboží dodáváno ve
velkých objemech a pouze u části takového Zboží jsou zjištěny vady anebo není ve
shodě se Smlouvou, bude společnost UPC přesto oprávněna odmítnout podle svého
zvážení, buď celou dodávku, nebo tu část Zboží, u které byla zjištěna vada anebo
neshoda se Smlouvou.

30.5

Dodané Zboží, u kterého společnost UPC zjistila vadu, může být kdykoli vráceno
společností UPC na účet a na riziko DODAVATELE.

Článek 31.

Dokumentace

31.1

Pokud o to společnost UPC požádá, DODAVATEL zajistí, aby společnosti UPC byla
předána, před dodáním, Dokumentace včetně, a to bez omezení, dostatečného
množství výkresů, pokynů a popisu funkce, aby společnost UPC mohla Zboží
nainstalovat, provozovat a udržovat, včetně podrobných údajů o všech vyžadovaných
speciálních kontrolách týkajících se životního prostředí, aby bylo zajištěno, že Zboží
splní dohodnuté specifikace.

31.2

DODAVATEL dodá na žádost společnosti UPC zdarma odsouhlasený počet
technických a/nebo instalačních příruček pro každý typ dodávaného Zboží
schválených oddělením pro technické publikace DODAVATELE nebo jiným
pověřeným orgánem (v angličtině, nebo kde je k dispozici, v českém jazyce).

31.3

V případě, že společnost UPC vyžaduje publikaci interních příruček, DODAVATEL
dá k dispozici informace, tam kde je to vhodné, na elektronických médiích, které
budou zahrnovat:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

31.4

DODAVATEL se zavazuje, že dodáním informací uvedených ve Článku 29.3
společnosti UPC neporuší žádná Práva k duševnímu vlastnictví jakékoli třetí strany.

Článek 32
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fyzikální a elektrické parametry a charakteristiky týkající se životního
prostředí;
technický popis Zboží, včetně schémat obvodů, logických obvodů a kabeláže;
podrobné výkresy náhradních dílů pro Zboží, aby byla usnadněna údržba a
opravy;
pokyny pro rutinní údržbu včetně seznamu potřebných nástrojů; a
instalační výkresy a pokyny spolu s pokyny pro obsluhu.

Náhradní díly

Příloha č. 6 ke směrnici 01-FIN-63
32.1 DODAVATEL souhlasí s tím, že bude dodávat náhradní díly pro Zboží dodávané
společnosti UPC po minimální období 5 (pěti) let po vypršení záruční doby uvedené
v Článku 29.2(b) po vystavení poslední Objednávky na Zboží. DODAVATEL také
souhlasí s tím, že podá (i) oznámení společnosti UPC nejméně 12 (dvanáct) měsíců
před uplynutím takové doby anebo pokud přestane vyrábět některé náhradní díly, aby
společnosti UPC umožnil závěrečnou koupi dílů a (ii) další 6 (šest) měsíců před
uplynutím platnosti oznámení uvedeného v (i), ve kterých může společnost UPC učinit
takovou koupi.
32.2

DODAVATEL dodá úplný a doporučený seznam náhradních dílů, a kde je to vhodné,
podrobné údaje o zdroji takových náhradních dílů, s cenami, před dodáním Zboží.

32.3

DODAVATEL zajistí, aby měly náhradní díly takové uspořádání, aby odpovídaly
Zboží (včetně jak současných, tak předchozích specifikací).

32.4

Pokud se DODAVATEL rozhodne zrušit dostupnost kteréhokoli Zboží v území, kde
končí životnost takového Zboží, musí:
(a)

(b)

(c)

32.5

Pokud DODAVATEL učiní na Zboží změny, zavazuje se, že všechny takové změny
nebudou nepříznivě ovlivňovat provoz Zboží. S výhradou výše uvedeného, v případě
změny na Zboží provedené prostřednictvím jakéhokoli Softwaru, firmwaru, hardwaru
nebo aktualizace firmwaru, musí DODAVATEL potvrdit, že všechna stávající
Zařízení instalovaná společností UPC mohou být dále plně v provozu s takto
změněným Zbožím, aniž by došlo k nepříznivému ovlivnění provozu sítě společnosti
UPC a bez dodatečných nákladů pro společnost UPC. Kde jsou do řady Zboží
zavedeny nové komponenty, musí DODAVATEL potvrdit, že tyto komponenty
mohou existovat společně se Zbožím, jak již bylo umístěno, bez nepříznivého vlivu na
provoz sítě společnosti UPC a bez dodatečných nákladů pro společnost UPC.

Článek 33.
33.1
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podat společnosti UPC (i) nejméně 6 (šest) měsíců předem písemné oznámení
o svém záměru stáhnout takové Zboží, s potvrzením přesného data konce
dostupnosti takového Zboží a (ii) dále 3 (tři) měsíce před uplynutím platnosti
oznámení uvedeného v odstavci (i), ve kterých může společnost UPC provést
závěrečnou koupi;
poskytnout společnosti UPC veškerou rozumnou pomoc, aby našla vhodnou
alternativu pro takové Zboží, od DODAVATELE nebo od doporučené třetí
strany; a
podat písemné oznámení společnosti UPC (jako součást oznámení o stažení)
týkající se posledního dne, ve kterém mohou být zadány objednávky na takové
Zboží, a oznámení, jak dlouho bude DODAVATEL pokračovat v poskytování
podpory pro jakékoli Zboží, u kterého bude končit dostupnost. Aby nedošlo
k pochybám, DODAVATEL zajistí, aby byl schopen poskytovat podporu po
dobu nejméně 5 (pěti) let od data skončení dostupnosti jakéhokoli Zboží,
vyjma případů, kde je oboustranně písemně dohodnuto jinak.

Smlouva o úschově zdrojového kódu

DODAVATEL zajistí, že kopie Zdrojového kódu bude uložena u schovatele dle
Smlouvy o úschově určeného společností UPC okamžitě a nejpozději během čtyřiceti
pěti (45) dnů po datu uzavření Smlouvy.

Příloha č. 6 ke směrnici 01-FIN-63
33.2 Společnost UPC bude oprávněna obdržet kopii Zdrojového kódu od schovatele dle
Smlouvy, dojde-li k událostem umožňujícím jeho uvolnění definovaným pro takové
účely společností UPC včetně, a to bez omezení, insolvence DODAVATELE nebo
podstatného porušení povinností DODAVATELE ze strany DODAVATELE podle
příslušné Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek.
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