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1.

2.7 Pokud se počátek běhu lhůt odvozuje od objednávky,
pak se v případě pochybností použije jako počáteční
datum datum uvedené na písemné objednávce.

Rozsah platnosti

1.1 Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen
„Podmínky“)
jsou
nedílnou
součástí
všech
objednávek, všech případných rámcových kupních
smluv a všech kupních smluv (bez ohledu na to, zda
tyto byly uzavřeny přijetím objednávky nebo zda mají
podobu smlouvy podepsané oběma smluvními
stranami) – včetně budoucích – společnosti Roll4You,
s.r.o. jakožto kupujícího (dále jen „společnost
Roll4You”) a uplatní se vždy, nedohodnou-li se
Smluvní strany (jak je tento pojem definován níže)
výslovně písemně jinak.

3.

3.1 Smluvní vztah vzniká okamžikem, kdy společnost
Roll4You učiní objednávku na základě závazné
nabídky předložené Dodavatelem, nebo kdy
společnost Roll4You učiní objednávku a Dodavatel ji
přijme v podobě písemného potvrzení (dále jen
„Smlouva“).
3.2 Pokud Dodavatel poskytne plnění pro společnost
Roll4You seznatelným způsobem bez potvrzení
objednávky, má se za to, že Dodavatel objednávku
bez výhrad přijal a potvrdil.

1.2 Strana akceptující tyto Podmínky z pozice
Dodavatele (dále jen „Dodavatel”, společně se
společností Roll4You pak dále jen „Smluvní strany”)
souhlasí s tím, že se použijí tyto Podmínky a že,
ačkoliv Dodavatel sám jinak používá vlastní
Všeobecné obchodní nebo prodejní podmínky (dále
jen
„Podmínky
Dodavatele”),
se
Podmínky
Dodavatele nepoužijí, a to aniž by jejich použití
musela společnost Roll4You výslovně odmítnout.
Jakékoli plnění či jednání nebo jiný úkon společnosti
Roll4You nebudou považovány za schválení
jakéhokoli ustanovení Podmínek Dodavatele, ani
jakéhokoliv smluvního ustanovení, které je v rozporu
nebo neslučitelné s těmito Podmínkami. Podmínky
Dodavatele budou pro společnost Roll4You závazné
pouze na základě jejího zvláštního výslovného
souhlasu učiněného v písemné formě.

3.3 Následné úpravy nebo doplnění Smlouvy lze
provádět pouze na základě písemného potvrzení
společností Roll4You.
3.4 Společnost Roll4You je oprávněna po uzavření
Smlouvy požadovat úpravy předmětu Smlouvy co do
provedení a objemu za předpokladu, že tyto úpravy
budou z hlediska Dodavatele přiměřené, z provozních
důvodů nezbytné a při obchodování obvyklé.
Případné dopady těchto úprav na dodací lhůty a
možné dodatečné nebo snížené náklady budou
vypořádány odpovídajícím způsobem a dohodou.
Zvýšení cen a prodloužení dodacích lhůt však budou
akceptována pouze v případě, že s danou úpravou
budou skutečně a prokazatelně spojeny více než jen
drobné vícenáklady nebo prodloužení dodací lhůty, a
jen tehdy, pokud o tom Dodavatel společnost
Roll4You vyrozumí písemně bezprostředně po dané
úpravě Smlouvy.

1.3 Pro účely výkladu kupních smluv podepsaných
Smluvními stranami se stanoví priorita jednotlivých
dokumentů v následujícím pořadí:
a) kupní smlouva;
b) případná rámcová smlouva, vztahující se na
kupní smlouvu;
c) tyto Podmínky.

4.

Nabídky, objednávky

2.3 Nabídky a cenové nabídky
předkládají se bezplatně.

jsou

závazné

Ceny

4.1. Ceny uvedené v objednávce a/ nebo ve Smlouvě jsou
pevně stanovenými konečnými cenami s dodáním
DDP (Incoterms 2000), včetně dopravy, pojištění,
balení (včetně nákladního vybavení podle odst. 7.5),
vykládky a instalace. Případné poplatky, daně, cla
nebo jiné poplatky ukládané v souvislosti s dodávkou
zaplatí v maximálním rozsahu povoleném všeobecně
závaznými právními předpisy Dodavatel.

1.4 Tyto Podmínky upravující nákup zboží platí obdobně i
pro nákup služeb, a to služeb hlavních i vedlejších.
2.

Potvrzení objednávky / uzavření smlouvy

a

2.4 Pokud Dodavatel předloží nabídku na výzvu
společnosti Roll4You, je povinen učinit tyto Podmínky
nedílnou součástí své nabídky.

4.2. Následná zvýšení cen nebudou akceptována; tím
nejsou dotčena případná zvýšení cen podle odst. 3.4
a 7.2.

2.5 Nabídka Dodavatele určená společnosti Roll4You je
závazná po dobu 60 dnů, kterážto skutečnost musí
být v takové nabídce výslovně uvedena. Objednávka
se považuje za učiněnou včas, pokud byla odeslána
ve výše uvedené akceptační lhůtě.

5.

Dodání

5.1. Sjednané datum dodání je závazné. Považuje se za
dodržené, pokud k dodání nebo poskytnutí služby
(„dodání“) v plném rozsahu dojde ve sjednanou dobu
a na sjednaném místě.

2.6 Společnost Roll4You může své objednávky činit s
uvedením čísla objednávky; v takovém případě bude
Dodavatel číslo objednávky uvádět na všech
dokumentech spojených s danou objednávkou a
případné následné Smlouvě (jak je tento pojem
definován níže).

5.2. Dodání je považováno za uskutečněné:
a) je-li vyžadován přejímací test podle čl. 8, po
úspěšném dokončení příslušného přejímacího
testu doloženém protokolem o splnění
přejímacího
testu
podepsaným
oběma
Smluvními stranami; nebo
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b)

c)

není-li vyžadován přejímací test, po předání
doloženém předávacím protokolem podepsaným
oběma Smluvními stranami; nebo
v souladu s odst. 8.4.

Dodavateli jakékoli s tím spojené náklady. Předčasné
dodávky nemají vliv na stanovené lhůty splatnosti
kupní ceny.
6.

5.3. Pokud dnem dodání nebyl stanoven kalendářní den,
nýbrž bylo ujednáno, že k dodání dojde ve stanovené
lhůtě nebo k okamžiku jejího uplynutí, taková lhůta
začíná běžet okamžikem uzavření Smlouvy v souladu
s odst. 3.1 a/nebo 3.2.

Vyšší moc

6.1 Žádná smluvní strana neodpovídá za nesplnění
svých smluvních závazků, je-li toto nesplnění
způsobeno zásahem vyšší moci, jako např. válkou,
přírodní katastrofou, požárem, záplavami, výbuchem,
zemětřesením, stávkou, nepokoji nebo zásahem
veřejné moci. V rozsahu, v jakém tyto okolnosti brání
Dodavateli v plnění sjednaného termínu dodání, se
tento termín prodlouží o dobu trvání těchto okolností.
Pokud prodlení s dodáním přesáhne dva měsíce, je
společnost Roll4You oprávněna od smlouvy dle
svého uvážení, v plném rozsahu nebo částečně,
odstoupit nebo ji vypovědět bez poskytnutí jakékoliv
dodatečné lhůty.

5.4. Dodavatel v řádném termínu a v řádném stavu dodá
veškeré dokumenty, které společnost Roll4You
požaduje a/nebo jsou pro ni nezbytné k získání
úředních povolení a veškerých dalších oprávnění,
jaká může společnost Roll4You potřebovat od třetích
osob k dokončení a/nebo provozování příslušného
zařízení. Totéž platí pro dokumenty vyžadované k
získání výjimek z povinnosti odvodu daní, cel nebo
jiných poplatků nebo k jejich snížení.

6.2 Dodavatel je oprávněn se účinně odvolat na zásah
vyšší moci pouze tehdy, pokud o něm společnost
Roll4You uvědomí výslovně, prokazatelně, písemně a
neprodleně po jeho vzniku (avšak nejpozději 24 hodin
před sjednaným termínem dodání), a to faxem nebo
elektronickou poštou. Pokud společnost Roll4You
nebude uvědomena v termínu stanoveném v
předchozí větě, Dodavatel se může na vyšší moc
odvolávat pouze v případě, že k jejímu zásahu
prokazatelně došlo během uvedených 24 hodin a že
se jednalo o příčinu prodlení s dodáním.

5.5. Pokud Dodavatel očekává potíže s včasným
dodáním, je povinen o tom společnost Roll4You
okamžitě písemně uvědomit s uvedením možného
data dodání. Souhlas společnosti Roll4You s tímto
novým termínem dodání – kterýžto souhlas bude
účinný, pouze bude-li udělen písemně – nebude na
újmu nároku na náhradu škody způsobené
opožděným dodáním ani nároků na jakoukoli smluvní
pokutu sjednanou pro případ opožděného dodání.
5.6. Spory neopravňují Dodavatele odpírat nebo
pozastavovat nevyřízené dodávky anebo služby.

7.

5.7. Pokud se Dodavatel z jakéhokoli důvodu ocitne v
prodlení s dodáním – kromě případů vyšší moci
uvedených v článku 6 – buď celé dodávky nebo její
části, pokud byly dohodnuty částečné dodávky,
společnost Roll4You je oprávněna, po poskytnutí
přiměřené dodatečné lhůty, v závislosti na povaze
Smlouvy dle svého uvážení Smlouvu vypovědět nebo
od ní odstoupit, v plném rozsahu nebo částečně.

Přeprava, přechod rizika a místo plnění

7.1 Přeprava probíhá vždy s rizikem a odpovědností na
straně Dodavatele. Společnost Roll4You ponese
náklady na pojištění nákladu pouze pokud tak bude
výslovně písemně sjednáno.
7.2 Nebude-li dohodnuto, že k odeslání dojde k pevně
stanovenému datu, Dodavatel společnost Roll4You
zvlášť písemně uvědomí o každém odeslání zásilky s
dostatečným předstihem umožňujícím jí připravit se k
převzetí, nejpozději 5 dní předem; faktura se za avízo
dle předchozí věty nepovažuje. Pokud společnost
Roll4You oznámí Dodavateli před odesláním zboží,
že dosud nemůže zajistit převzetí zboží, Dodavatel se
zavazuje předmětné zboží řádně skladovat po dobu
až 3 měsíců a odeslat je okamžitě na výzvu
společnosti Roll4You, a to za předpokladu, že bude
přiměřené toto od Dodavatele požadovat, přičemž
přiměřenost se posoudí v závislosti na okolnostech
každého jednotlivého případu. Ke zvýšení ceny však
může dojít pouze v případě, že s takovou změnou
termínu dodání byly prokazatelně spojeny vyšší než
jen drobné dodatečné náklady na skladování, a
pokud o tom Dodavatel písemně uvědomil společnost
Roll4You bezprostředně po úpravě Smlouvy s
doložením
přiměřených
důkazů
o
takových
dodatečných nákladech přijatelných pro společnost
Roll4You.

5.8. Bez ohledu na (i) důvod prodlení s dodáním nebo
dílčím dodáním, (ii) to, zda Dodavatel prodlení zavinil
a (iii) zda společnost Roll4You toto prodlení
akceptovala v souladu s odst. 5.5, Dodavatel
společnost Roll4You odškodní za veškeré škody a
ztráty vzniklé společnosti Roll4You v důsledku
daného prodlení. Pokud společnost Roll4You
smlouvu vypoví nebo od ní odstoupí v souladu s odst.
5.7, pak budou nahrazeny rovněž veškeré náklady
vynaložené společností Roll4You na překlenovací
transakce uskutečněné v důsledku porušení
povinnosti Dodavatele poskytnout plnění řádně a
včas. Budou-li muset být v souvislosti s takovou
výpovědí nebo odstoupením vráceny již provedené
dílčí platby, sjednává se k takovým vratkám úrok ve
výši 1 % za každý započatý měsíc ode dne jejich
zaplacení do dne jejich vrácení.
5.9. Pro případ prodlení s dodáním se sjednává smluvní
pokuta. Dodavatel zaplatí společnosti Roll4You za
každý započatý týden prodlení částku ve výši 2 % z
celkové kupní ceny dané dodávky s níž je Dodavatel
v prodlení, avšak nikoli více než 10 % celkové kupní
ceny (limit). V rozsahu připuštěném kogentními
normami se zavinění nepovažuje za podmínku pro
vymáhání smluvní pokuty podle těchto Podmínek.
Dodavatel nahradí společnosti Roll4You také
veškerou jí vzniklou škodu, jejíž výše přesahuje výši
smluvní pokuty.

7.3 Avíza a dodací listy budou zasílány ve dvou kopiích;
součástí každé zásilky bude seznam zboží. Jsou-li
pro použití a údržbu zásilky nezbytné nebo obvyklé
výkresy, plány, provozní pokyny anebo manuály,
seznamy náhradních dílů, pokyny pro skladování
nebo jiné podobné pokyny, pak tyto dokumenty tvoří
nedílnou součást dodávaného zboží a budou
společnosti Roll4You dodány ve čtyřech kopiích v
jazyce českém a na vyžádání rovněž v jazyce
německém nebo anglickém, a to nejpozději k
okamžiku dodání zboží. V opačném případě
Dodavatel odpovídá za veškerou škodu vzniklou v
důsledku nedostatečné znalosti těchto pokynů.

5.10.Společnost Roll4You není povinna akceptovat
předčasné dodávky a služby bez svého výslovného
předchozího souhlasu. V případě jejich přijetí si
společnost Roll4You vyhrazuje právo účtovat
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7.4 Chybí-li požadované průvodní doklady, zásilka
nebude považována za řádné splnění Smlouvy a
bude namísto toho uskladněna na riziko a
odpovědnost Dodavatele.

požadované snížení ceny. Pokud Dodavatel návrh
přijme, dodá zboží a při jeho předání a převzetí
Smluvní strany vyhotoví a podepíší předávací
protokol s tím, že jeho řádným vyhotovením a
podpisem se zboží považuje za dodané. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že k takovému
dodání a přijetí uvedenému v tomto odst. 8.4 může
dojít výhradně na základě volného uvážení
společnosti Roll4You. Dále platí, že dodáním podle
tohoto odst. 8.4 nejsou dotčeny nároky společnosti
Roll4You vzniklé v důsledku opožděného dodání.

7.5 Dodavatel zajistí řádný obal zásilky vhodný pro daný
způsob přepravy. Případná škoda a náklady vzniklé
společnosti Roll4You v důsledku toho, že Dodavatel
nedodržel patřičné parametry balení, jdou k tíži
Dodavatele. Nebude-li dohodnuto jinak, nakladní
vybavení, v němž se zboží dodává, se stává
majetkem společnosti Roll4You.
9.
7.6 Před dodáním Dodavatel provede všechny kontroly a
testy nezbytné k ověření toho, že dodávané zboží
odpovídá požadavkům Smlouvy. Přijetí zboží, včetně
kontroly úplnosti a zjevných vad, podléhá kontrole
společnosti Roll4You v přiměřené době a na
přiměřeném místě po převzetí zboží.

9.1. Faktury budou zasílány po řádném dodání a/nebo
splnění ve dvou kopiích splňujících všechny formální
náležitosti podle zákona o DPH a jiných obecně
závazných právních předpisů, zejména všechny
náležitosti daňového dokladu. Nebudou-li dohodnuty
jiné platební podmínky, společnost Roll4You uhradí
fakturu dle svého uvážení buď (i) do 30 dnů, přičemž
v takovém případě bude mít nárok na 3 % slevu z
celkové fakturované částky, již si bude moci odečíst
od úhrady, nebo (ii) v čisté výši do 90 dnů, a to vždy
počítáno od posledního dne měsíce, v němž byla
daná faktura vystavena nebo v němž bylo
uskutečněno dodání, podle toho, k čemu dojde
později.

7.7 Postup pro převzetí zboží, včetně přejímacího testu,
bude upraven zvláštní písemnou dohodou mezi
Dodavatelem a společností Roll4You. V případě
neexistence zvláštního písemného ujednání bude
platit následující: převzetí zboží je možné pouze v
pracovních dnech, a to pondělí-čtvrtek od 8:00 do
15:00 hod., v pátek od 8:00 do 12:00 hod.
7.8 Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na
zboží přecházejí na společnost Roll4You okamžikem
dodání zásilkyv souladu s odst. 5.2.

9.2. Pokud byla učiněna dohoda o zálohách, jejich
splatnost nastává 30 dnů od doručení faktury
společnosti Roll4You za sjednaných platebních
podmínek. Zálohy budou skládány pouze proti
předložení bezpodmínečné neodvolatelné bankovní
záruky znějící na celou částku dané zálohy a vydané
uznávanou evropskou úvěrovou institucí a za
podmínky jejího schválení ze strany společnosti
Roll4You, z kteréžto záruky může být čerpáno bez
udání důvodu.

7.9 Místem plnění pro dodání a platby je sídlo společnosti
Roll4You. Pokud je sjednáno, že k dodání dojde na
jiném místě, toto jiné místo se bude považovat za
místo dodání.
8.

Platba

Přejímací test

8.1 Pokud si společnost Roll4You vyžádá přejímací test,
bude tento výslovně písemně sjednán s Dodavatelem
při uzavření Smlouvy. Nebude-li stanoveno jinak,
přejímací test bude proveden v prostorách
společnosti Roll4You a/nebo na místě stanoveném
společností Roll4You, a to v rámci její běžné pracovní
doby. Test bude proveden v souladu s běžnou praxí
obvyklou pro provádění takových přejímacích testů v
daném odvětví. Po úspěšném dokončení přejímacího
testu Smluvní strany vyhotoví a podepíší protokol o
splnění přejímacího testu.

9.3. Pro případ nároků ze záruk nebo jiných nároků, které
může společnost Roll4You vznést, si společnost
Roll4You vyhrazuje právo na zadržení nebo
započtení plateb bez poskytnutí jistoty. Dodavatel
není oprávněn zadržovat ani provádět zápočet
žádných dosud nevyřízených dodávek a služeb.
10. Výhrada vlastnického práva
Společnost Roll4You neakceptuje žádnou výhradu
vlastnického práva ze strany Dodavatele. Pro vyloučení
pochybností se stanoví, že ustanovení odst. 7.8 se uplatní
vždy v plném rozsahu bez ohledu na jakákoli prohlášení či
oznámení Dodavatele, ledaže společnost Roll4You
výslovně písmeně souhlasila s jiným postupem.

8.2 Řádné vyhotovení a podepsání protokolu o splnění
přejímacího testu podle odst. 5.2(a) nebo
předávacího protokolu podle odst. 5.2 (b) oběma
Smluvními stranami se považuje za přijetí příslušné
dodávky. U strojů nebo technologických procesů toto
zahrnuje zejména doložení souladu s výkonnostními
parametry, které mají být demonstrovány při testu, o
jehož provedení byla učiněna dohoda nebo který se
obvykle provádí.

11. Mlčky předpokládaná záruka
11.1 Aniž by tím byly jakkoliv dotčeny jakkoliv jiné právní
nároky společnosti Roll4You, Dodavatel se zavazuje,
že dodané zboží nebude mít v souladu s následujícím
ustanoveními žádnou vadu. Mezi vady rovněž patří
jakákoli odchylka dodávaného zboží od národních
norem (např. ČSN) anebo platných mezinárodních
standardů a směrnic (např. EN), jakož i od parametrů
uváděných v katalozích, na letácích, v propagačních
materiálech a jiných veřejných prohlášeních.
Parametry v nich uvedené se považují za zaručené
bez ohledu na to, zda na ně smluvní strany
odkazovaly v rámci vzájemných jednání, nebo zda se
dané vlastnosti takového zboží a služeb považují za
samozřejmé.

8.3 Vady zjištěné během přejímacího testu Dodavatel
bez zbytečného odkladu odstraní. Dokud tyto vady
nebudou úplně odstraněny, je společnost Roll4You
oprávněna odmítnout převzetí a požadovat
opakování testu.
8.4 Pokud k podpisu protokolu o splnění přejímacího
testu nedojde v přiměřené lhůtě po provedení prvního
přejímacího testu z důvodů na straně Dodavatele –
zejména v důsledku vad, které nebyly včas
odstraněny – společnost Roll4You může dle svého
vlastního uvážení zboží přijmout a požadovat snížení
ceny nebo od smlouvy odstoupit. V případě přijmutí
zboží a požadavku na snížení cenu o tom společnost
Roll4You
Dodavatele
vyrozumí
a
navrhne

11.2 Dodavatel zejména zavazuje, že používání
zakoupeného zboží neporušuje práva duševního
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vlastnictví třetích osob a že pokud součástí
dodávaných položek jsou stroje nebo podobná
zařízení, odpovídají tato požadavkům platných
vnitrostátních a evropských bezpečnostních norem.

pozdějších předpisů, nebo podstatnou změnou
vlastnické struktury.
13. Náhrada škody

11.3 Pokud u jednotlivých dodávaných položek nebyla
dohodnuta jiná záruční doba, poskytuje Dodavatel na
dodávané zboží a služby záruku za jakost v délce 12
měsíců, umožňuje-li to povaha dodávaného zboží či
služeb. Záruční doba začíná běžet okamžikem
přechodu rizika v souladu s odst. 7.8 nebo, v případě
skrytých vad zjistitelných pouze při manipulaci nebo
zpracování, okamžikem jejich zjištění.

13.1 Dodavatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou
jím samým, jeho zaměstnanci, statutárními orgány,
představiteli,
zástupci,
dodavateli
nebo
subdodavateli, přičemž Dodavatel je povinen nahradit
veškerou škodu utrpěnou společností Roll4You,
včetně ušlého zisku a jiné nepřímé škody. Dodavatel
odpovídá zejména za veškerou škodu utrpěnou
společností Roll4You v důsledku nároků třetích osob,
které mohou být vzneseny z jakéhokoli titulu v
důsledku porušení Smlouvy Dodavatelem.

11.4 Pokud není možné dodaný předmět používat
smluvně stanoveným způsobem v souladu s odst.
11.1 nebo 11.2, pak se záruční doba takového
předmětu prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné
jej používat. U vyměněných nebo opravených
předmětů začíná záruční doba běžet znovu.

13.2 V rozsahu připuštěném zákonem společnost
Roll4You neakceptuje žádné vyloučení ani omezení
odpovědnosti ze strany Dodavatele.
13.3 Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách nebo
v kterékoliv Smlouvě, není na újmu práva společnosti
Roll4You uplatňovat právo na náhradu škody, které jí
náleží ze zákona, ani nebude vykládáno jako vzdání
se takového práva.

11.5 Společnost Roll4You oznámí Dodavateli zjištěné
vady v přiměřené lhůtě. Během prvních šesti měsíců
od dodání se bude mít za to, že případný nedostatek
nebo vada již existovaly v době dodání, ledaže bude
prokázáno jinak. Pokud půjde o vadu, na niž se
vztahuje záruka za jakost v souladu s odst. 11.1 nebo
11.2, Dodavatel, dle výhradní volby společnosti
Roll4You a vždy, vzdávajíc se v maximálním
přípustném rozsahu všech práv, která mu mohou být
dána dle všeobecně závazných předpisů, na náklady
Dodavatele a aniž by tím bylo dotčeno právo
společnosti Roll4You na odstoupení od Smlouvy či
její vypovězení:
a)
b)

c)
d)
e)

13.4 Sjednané smluvní pokuty za porušení povinností
Dodavatele nevylučují žádné jiné nároky z
příslušného titulu, které jsou nad rámec takové
smluvní pokuty.
14. Ujednání promlčecí lhůty
Majetková práva Dodavatele vůči společnosti Roll4You se
promlčují za jeden rok ode dne, kdy mohla být uplatněna
poprvé.

opraví vadné zboží na místě;
vyzvedne vadné zboží nebo vadné součástky
určené k opravě, vrátí je a dle potřeby provede
jejich opětovnou instalaci;
vymění vadné díly;
vymění vadné zboží;
odpovídajícím způsobem sníží kupní cenu.

15. Vymáhání pohledávek
Společnost Roll4You neumožňuje vymáhání pohledávek
bankami nebo společnostmi pro inkaso pohledávek a z
tohoto důvodu budou inkasní příkazy vraceny
neproplaceny. Dodavatel souhlasí s tím, že žádné
pohledávky vůči společnosti Roll4You nebude vymáhat
prostřednictvím bank nebo společností pro inkaso
pohledávek.

11.6 K opravě a výměně dojde v nejkratším možném
termínu. Pokud dojde ke zpoždění nezbytné opravy,
je společnost Roll4You oprávněna tuto opravu
provést sama nebo požádat o její provedení třetí
osobu, a to v obou případech na náklady Dodavatele.

16. Práva průmyslového vlastnictví a autorská práva
16.1 Dodavatel se zavazuje, že jeho dodávkami a
službami nejsou porušována práva z patentů,
užitných vzorů, ochranných známek, obchodních
názvů, autorská práva ani žádná jiná práva
průmyslového vlastnictví třetích osob v České
republice ani jinde, kde má dle vědomí Dodavatele
dojít k dodávkám. Pokud budou vůči společnosti
Roll4You vzneseny třetími osobami jakékoliv nároky z
porušení některého takového práva, Dodavatel je
povinen společnost Roll4You odškodnit a převzít za
ni odpovědnost za veškeré nároky bez vyžadování
důkazu nedbalosti.

11.7 Veškeré náklady v souvislosti s opravou nebo
výměnou, zejména přepravní náklady, mzdové
náklady nebo náklady na materiál, clo, rozmontování
a smontování, jdou k tíži Dodavatele.
12. Zrušení smlouvy
12.1 Bez ohledu na případná další práva má společnost
Roll4You v závislosti na povaze smlouvy nárok na
odstoupení od Smlouvy nebo její vypovězení, v
plném rozsahu nebo částečně, a to bez poskytnutí
jakékoliv dodatečné lhůty,
a)

pokud bude proti Dodavateli zahájeno insolvenční
řízení, ocitne se v konkurzu, likvidaci, bude
zrušen nebo vůči němu bude vedeno exekuční
řízení nebo pokud bude reorganizován jeho
majetek, nebo pokud bude vůči Dodavateli nebo
jeho významnému majetku zahájeno konkurzní
řízení; nebo

b)

pokud Dodavatel jakožto společnost projde jinými
významnými změnami, zejména, ne však
výlučně, snížením základního kapitálu, přeměnou
ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, ve znění

16.2 Výkresy, nákresy, návrhy, technické a jiné odborné
dokumenty, stejně jako vzorky, katalogy, letáky,
diagram atd. poskytnuté společností Roll4You
Dodavateli zůstanou vždy předmětem duševního
vlastnictví společnosti Roll4You a bez jejího
předchozího písemného souhlasu nesmí být
kopírovány ani předkládány třetí osobě. Dodavatel je
bude používat výhradně k plnění Smlouvy, ledaže
společnost Roll4You písemně umožní jejich jiné
použití. Objednávka ani Smlouva nesmí být
používány pro účely propagace.
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tabulky, atd. zůstávají majetkem společnosti Roll4You
a budou jí bez výzvy vráceny, jakmile jich již nebude
třeba, nejpozději však k okamžiku dodání.

17. Závazek mlčenlivosti
Dodavatel se zavazuje, že on sám bude zachovávat a že
zajistí, aby jeho zaměstnanci, statutární orgány,
představitelé, zástupci, dodavatelé a subdodavatelé
zachovávali, mlčenlivost o všech postupech, údajích a
jiných skutečnostech týkajících se podnikání společnosti
Roll4You, o nichž se dozví v rámci spolupráce nebo v
souvislosti s ní, a to i po skončení obchodního vztahu,
ledaže jej společnost Roll4You tohoto závazku výslovně
zprostí. Toto zahrnuje rovněž zachování mlčenlivosti o
dodavatelsko-odběratelském vztahu (reference, atd.).
Dodavatel se dále zavazuje zavázat k mlčenlivosti ve
stejném rozsahu i své zaměstnance, statutární orgány,
představitele, zástupce, dodavatele a subdodavatele.

19.3 V případě neplatnosti jednotlivých ustanovení
Smlouvy nebo těchto Podmínek zůstává platnost
ostatních ustanovení nedotčena. Takto neplatné
ustanovení bude nahrazeno platným ustanovením co
možná nejvíce reflektujícím požadovaný účel.
19.4 V rozsahu, v jakém konkrétní otázky nejsou upraveny
ustanoveními těchto Podmínek, případné rámcové
smlouvy nebo Smlouvy, se použijí příslušná zákonná
ustanovení.
20. Rozhodné právo a soudní příslušnost

18. Smluvní pokuta

20.1 Tyto Podmínky, případné rámcové smlouvy, jakož i
Smlouva se řídí hmotným právem České republiky s
vyloučením ustanovení jeho kolizních norem. Použití
Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
ze dne 11.4.1980 (Úmluva OSN o mezinárodní koupi
zboží) se vylučuje.

Pro případ, že Dodavatel poruší kteroukoli ze svých
povinnosti stanovených v čl. 15 a 16, se sjednává smluvní
pokuta ve výši kupní ceny dodávky/služby. Případnou
škodu vzniklou společnosti Roll4You, jejíž výše přesahuje
výši smluvní pokuty, Dodavatel rovněž náhradí v plné výši.

20.2 Pro řešení případných sporů vzniklých ze Smlouvy
nebo v souvislosti s ní, včetně sporů ohledně její
existence nebo neexistence, je příslušný soud
příslušný pro místo podnikání společnosti OP
papírna, předmět a hodnotu sporu.

19. Zvláštní poznámky
19.1 Dodavatel není oprávněn ani zčásti postupovat plnění
svých smluvních závazků na subdodavatele, aniž by
si k tomu opatřil předchozí písemný souhlas
společnosti Roll4You.

20.3 Bez ohledu na výše uvedené platí, že společnost
Roll4You je oprávněna žalovat Dodavatele též u
obecného soudu Dodavatele.

19.2 Vzorky, modely a veškeré dokumenty dodané
Dodavateli v souvislosti s objednávkou, Smlouvou
nebo jejím plněním, jako např. plány, výkresy,

S těmito podmínkami v plném rozsahu souhlasíme!

...................................

..................................................................

Datum

Dodavatel
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