VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 2017
OBECNÁ USTANOVENÍ
1.„TPCA“ se rozumí společnost Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech,
s.r.o., se sídlem Na Hradbách 126, 280 02 Kolín, Česká republika, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
86913, IČO 26513528, příp. její nástupnické organizace.
2.Tyto Všeobecné nákupní podmínky TPCA (dále také jen „VNP“) určují práva
a závazky v obchodněprávních vztazích mezi TPCA a Dodavatelem, týkající
se poskytování Plnění pro TPCA Dodavatelem. Tyto VNP se vztahují na
veškeré smluvní vztahy mezi TPCA a Dodavatelem. Akceptací objednávky
a/nebo uzavřením Jiné smlouvy o dodávce Plnění je Dodavatel těmito VNP
vázán. TPCA je oprávněna měnit tyto VNP s tím, že změnu Dodavateli
písemně oznámí nejpozději 15 kalendářních dnů před nabytím účinnosti
změněných VNP; nevyjádří-li Dodavatel nesouhlas se změnou VNP do sedmi
pracovních dnů od doručení uvedeného oznámení TPCA, má se za to, že se
změněnými VNP souhlasí.
3.„Plněním“ se rozumí veškeré zboží, služby či jiná plnění, která mají být
prodána nebo provedena na základě
objednávky TPCA, jež byla řádně akceptována Dodavatelem Plnění (dále také
jen „Dodavatel“), nebo
Jiné smlouvy, uzavřené mezi TPCA a Dodavatelem.
Plněním se rozumí i opravy nebo výměny Plnění v podobě zboží, není-li dále
stanoveno jinak.
4.„Akceptací objednávky“ se rozumí buď písemné potvrzení objednávky
zasláním její datované a podepsané kopie nákupčímu TPCA do pěti dnů od
doručení objednávky Dodavateli, nebo plnění na základě objednávky, byť
částečné, aniž by byla datovaná a podepsaná kopie objednávky zaslána
nákupčímu včas zpět.
5.„Jinou smlouvou“ se rozumí jiná smluvní ujednání než ta, vzniklá v důsledku
Akceptace objednávky Dodavatelem.

ŘÁDNÉ POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ
1.Dodací lhůty Plnění jsou smluvní a budou uvedeny v akceptované objednávce
TPCA, Jiné smlouvě, nebo budou uvedeny v příloze těchto dokumentů.
Dodací a jiné lhůty uvedené v Dodavatelem akceptované objednávce nebo Jiné
smlouvě jsou pro Dodavatele závazné.
2.Dodavatel je povinen dodat TPCA zboží v množství, jakosti a provedení, jež
odpovídá akceptované objednávce nebo Jiné smlouvě. Nebyly-li jakost a
provedení ujednány, je Dodavatel povinen poskytnout zboží v jakosti a
provedení vhodných pro účel patrný z akceptované objednávky či z Jiné
smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle
smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením
odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené
v akceptované objednávce či v Jiné smlouvě a vzorek nebo předloha,
rozhoduje vzorek nebo předloha. Určí-li akceptovaná objednávka či Jiná
smlouva na straně jedné a vzorek nebo předloha na straně druhé jakost nebo
provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat
akceptované objednávce či Jiné smlouvě i vzorku nebo předloze.
3.Dodavatel předá TPCA veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání Plnění
v českém jazyce. Předání uvedených dokladů se uskuteční v době a místě
určených v akceptované objednávce nebo v Jiné smlouvě, jinak při poskytnutí
Plnění TPCA ve sjednaném místě. Jestliže Dodavatel předal TPCA uvedené
doklady před stanovenou dobou, může až do této doby odstranit vady dokladů,
jestliže tím nezpůsobí TPCA nepřiměřené obtíže nebo výlohy. Nárok na
náhradu újmy tím není dotčen.
4.Doklady, jež jsou potřebné k převzetí přepravovaného zboží nebo k volnému
nakládání se zbožím nebo při dovozu k jeho proclení, je Dodavatel povinen
předat osobě pověřené od TPCA v areálu společnosti TPCA, Průmyslová zóna
Ovčáry 280, 280 02 Kolín či bez zbytečného odkladu zaslat na adresu areálu
společnosti TPCA, Průmyslová zóna Ovčáry 280, 280 02 Kolín. Uvedené
doklady předá Dodavatel TPCA včas tak, aby TPCA mohla se zbožím volně
nakládat nebo převzít přepravované zboží v době jeho dojití do místa
poskytnutí Plnění a dovezené zboží bez zbytečného odkladu proclít.
5.Pokud bude Dodavatel s poskytnutím Plnění v prodlení, je TPCA oprávněna
odstoupit od smlouvy s Dodavatelem tak, že Dodavateli písemně oznámí
zrušení akceptované objednávky nebo její části nebo odstoupení od Jiné
smlouvy; takové zrušení akceptované objednávky nebo odstoupení od Jiné
smlouvy musí být bez zbytečného odkladu zasláno na adresu sídla Dodavatele
a zároveň i e-mailem, pokud je TPCA e-mailová adresa Dodavatele
prokazatelně známa. Pokud TPCA nezruší akceptovanou objednávku či
neodstoupí od Jiné smlouvy způsobem dle předchozí věty, je oprávněna
požadovat zaplacení smluvní pokuty za prodlení s poskytnutím Plnění ve výši
1% z hodnoty objednaného Plnění bez DPH za každý započatý den prodlení až
do řádného poskytnutí Plnění; nárok TPCA na náhradu újmy tím není dotčen.
6.Místem poskytnutí Plnění je areál TPCA, Průmyslová zóna Kolín-Ovčáry,
Česká republika, nebude-li sjednáno jinak. Pokud se bude jednat o Plnění
v podobě zboží, musí být na obalu takového zboží uvedena kontaktní osoba
TPCA nebo pověřená osoba oprávněná k převzetí zboží, která byla TPCA
určena v akceptované objednávce nebo v Jiné smlouvě. Pro vjezd do areálu
TPCA je nutné znát číslo příslušné objednávky a zadat jej při vjezdu do
terminálu automatické vrátnice.
7.Nevyplývá-li z objednávky TPCA, jakým způsobem má být Plnění v podobě
zboží zabaleno, je Dodavatel povinen zabalit zboží podle zvyklostí; pokud
takových zvyklostí není, pak způsobem nezbytným pro uchování a ochranu
zboží tak, aby na něm nevznikla újma. Stejným způsobem zabalí Dodavatel
zboží pro jeho přepravu k TPCA.
8.Za újmu na přepravovaném zboží odpovídá Dodavatel, a to až do jeho předání
TPCA v místě poskytnutí Plnění Dodavatelem či dopravcem.
9.Plnění se nepovažuje za řádně poskytnuté v případě odmítnutí Dodavatele,
jeho zaměstnanců či osob s Dodavatelem jinak spolupracujícími, podrobit se
veškerým opatřením a dbát veškerých pokynů TPCA, jejích zaměstnanců nebo
osob s TPCA jakkoli spolupracujícími při vstupu do areálu TPCA (viz čl.
„POVINNOST
MLČENLIVOSTI“
odst.7.
a
čl.
„PERSONÁL
DODAVATELE“).
10.
Dodavatel bere na vědomí skutečnost, že pro realizaci některých
činností v areálu TPCA je nutné předložit pracovní postup a rizikovou analýzu
popř. je Dodavatel povinen spolupracovat na vytvoření plánu BOZP,
poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP zvoleného TPCA, dodržovat jím
zvolené pracovní postupy a organizaci práce (dle zák. č. 309/2006 Sb.
v platném znění). Veškeré náklady spojené s touto činností nese Dodavatel a
jsou již obsažené v ceně dodávky.

ODMÍTNUTÍ PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
TPCA není povinna převzít zboží, a v případě dopravovaného zboží je
oprávněna zaslat Dodavateli zboží zpět a neuhradit jej, pokud dodané zboží
neodpovídá akceptované objednávce nebo Jiné smlouvě. Za vadu zboží se
považuje i plnění jiného zboží a také vady v dokladech nezbytných pro řádné
užívání zboží. Veškeré náklady spojené s odmítnutím převzetí zboží či se
zasláním zboží zpět nese Dodavatel.

KONTROLY A TESTOVÁNÍ
Před a/nebo během plnění akceptované objednávky či Jiné smlouvy je
TPCA oprávněna provádět jakékoliv kontroly, které bude považovat za
nezbytné, ke zjištění, že Dodavatel provádí (a bude provádět) veškeré nutné
úkony k tomu, aby své závazky plynoucí z akceptované objednávky či z Jiné
smlouvy řádně a včas splnil. Dodavatel je povinen poskytnout TPCA
k uvedenému veškerou potřebnou součinnost.

VLASTNICTVÍ
1.TPCA se stává vlastníkem zboží okamžikem jeho převzetí od Dodavatele či od
přepravce. TPCA nabývá vlastnické právo i v případě, kdy Dodavatel není
vlastníkem zboží, ledaže v době, kdy TPCA měla vlastnické právo nabýt,
věděla nebo vědět měla a mohla, že Dodavatel není vlastníkem a že není ani
oprávněn zbožím nakládat za účelem jeho prodeje, a že tudíž není oprávněn
převést na TPCA vlastnické právo ke zboží.

2.K přechodu nebezpečí újmy na zboží dochází v okamžiku převodu
vlastnického práva ke zboží na TPCA, není-li v akceptované objednávce či
Jiné smlouvě sjednáno jinak.
3.Dodavatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby na TPCA
přešlo vlastnické právo ke zboží.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.TPCA i Dodavatel vyvinou nejvyšší možné úsilí ke snížení nákladů na
opatření zboží za účelem zavedení a udržení konkurenčních cenových úrovní i
vysokých norem jakosti zboží. Dodavatel může TPCA kdykoliv navrhnout
úpravu společného postupu za účelem naplnění cíle dle předchozí věty.
2.Ceny plnění jsou nepřekročitelné. Veškeré náklady spojené s dodáním Plnění
nese Dodavatel; takovými náklady se rozumí zejména náklady na přepravu a
náklady na řádné balení a ochranu nutnou pro přepravu a uskladnění Plnění
v podobě zboží, veškeré náklady na jeho pojištění, celní odbavení, práci
zaměstnanců Dodavatele či osob s ním jinak spolupracujících, fakturační
poplatky, jiné daně a jakékoliv další náklady, které Dodavateli v souvislosti
s dodáním Plnění TPCA vzniknou. Pokud není v akceptované objednávce či
Jiné smlouvě uvedeno něco jiného, je Dodavatel povinen obstarat a uhradit
přepravu zboží do místa převzetí zboží TPCA.
3.Změnit sjednanou cenu za Plnění je možno výhradně písemnou dohodou
TPCA a Dodavatele. Jednostranná změna sjednané ceny je pro Dodavatele i
TPCA vyloučena.
4.TPCA uhradí poskytnuté Plnění v měně, která bude uvedena v nabídce Plnění
Dodavatele. Dodavatel není oprávněn fakturovat poskytnuté Plnění v jiné
měně.
5.V případě Plnění v podobě zboží je Dodavatel (a v případě dopravovaného
zboží dopravce) povinen předložit TPCA při dodání zboží k potvrzení převzetí
tohoto zboží dodací list. Po potvrzení dodacího listu vystaví Dodavatel fakturu
na dodané zboží s tím, že potvrzený dodací list bude přílohou této faktury.
Dodavatel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než TPCA potvrdí převzetí
dodaného zboží na dodacím listu.
6.Faktury za poskytnuté Plnění budou Dodavatelem vystavovány v jednom
výtisku a odesílány primárně na e-mailovou adresu: acc_invoices@tpca.cz
popřípadě na adresu Finančního oddělení, TPCA, Průmyslová zóna Ovčáry,
Kolín; v opačném případě není TPCA povinna fakturu uhradit. Pro každou
jednotlivou akceptovanou objednávku bude vystavena samostatná faktura,
pokud nebude na objednávce TPCA uvedeno jinak. Jiné faktury než faktury
vystavené Dodavatelem nebudou TPCA přijaty.
7.Faktura vystavená Dodavatelem musí obsahovat:
číslo objednávky TPCA, pokud bude na objednávce uvedeno;
popis předmětu Plnění;
název a IČO Dodavatele, podrobnosti k jeho bankovnímu účtu, DIČ plátce
DPH a den vydání faktury; a
další náležitosti stanovené platnými právními předpisy (zejména zákonem o
účetnictví a zákonem o dani z přidané hodnoty).
8.V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je TPCA
oprávněna vrátit fakturu Dodavateli ve lhůtě její splatnosti neuhrazenou,
s uvedením jejích nedostatků.
9.Platby faktur Dodavatele probíhají dle údajů uvedených v akceptované
objednávce či v Jiné smlouvě. Pokud takové údaje nebudou v akceptované
objednávce či Jiné smlouvě uvedeny, proběhne úhrada faktury do konce
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém TPCA
obdržela bezvadnou fakturu. Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byla
platba odepsána z bankovního účtu TPCA.

SHODA PLNĚNÍ S OBJEDNÁVKOU
1.Dodavatel odpovídá TPCA, že Plnění nemá při převzetí vady. Zejména
odpovídá Dodavatel TPCA za to, že v době, kdy TPCA převzala Plnění v
podobě zboží,
má zboží vlastnosti, které si Dodavatel a TPCA ujednali, a chybí-li ujednání,
takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce zboží popsal nebo které
TPCA očekávala s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému
se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
s přihlédnutím k čl. ŘÁDNÉ POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ, odst. 2,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů a
ke zboží byly TPCA předány doklady nezbytné pro řádné užívání zboží.
2.Projeví-li se vada Plnění v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že
Plnění bylo vadné již při převzetí.
3.V případě, že dodané zboží nebude splňovat výše uvedené, má TPCA právo
odmítnout převzetí tohoto zboží (viz také čl. „ODMÍTNUTÍ PŘEVZETÍ
ZBOŽÍ“).
4.Na veškerá Plnění v podobě zboží poskytuje Dodavatel záruku za jakost.
Záruční doba trvá 24 měsíců ode dne převzetí zboží TPCA od Dodavatele či
od dopravce. Zárukou za jakost zboží přejímá Dodavatel závazek, že dodané
zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k
obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
Pokud se během záruční doby vyskytne na zboží vada, Dodavatel se zavazuje
vyměnit nebo opravit vadné zboží, a to dle volby TPCA sdělené písemně
Dodavateli, na náklady Dodavatele. Pokud není dohodnuto jinak, je Dodavatel
povinen vadu odstranit nebo zboží vyměnit ve lhůtě 72 hodin ode dne doručení
sdělení TPCA, které z uvedených práv z vad zboží TPCA zvolila. V případě
prodlení s odstraněním vady nebo výměny vadného zboží, je TPCA oprávněna
požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1% z hodnoty zboží bez
DPH za každý započatý den prodlení. Veškeré náklady, které vzniknou TPCA
nebo Dodavateli v důsledku vad zboží, nese Dodavatel.
5.TPCA je oprávněna požadovat po Dodavateli náhradu veškeré újmy, vzniklé
v důsledku užití či naopak nemožnosti užití vadného Plnění.
6.
Dodavatel je povinen informovat TPCA o veškerých rizicích, která
užíváním Plnění vznikají či mohou vzniknout, případně o preventivních
opatřeních, která je zapotřebí v důsledku užívání Plnění přijmout, a to
nejpozději při dodání Plnění. Pokud se Dodavatel dozví o takových rizicích či
preventivních opatřeních až po dni dodání Plnění, je povinen informovat
TPCA o rizicích či potřebě přijetí preventivních opatření neprodleně.
V případě porušení uvedených povinností odpovídá Dodavatel za veškerou
újmu, která TPCA prodlením s oznámením o hrozících rizicích či potřebě
přijetí preventivních opatření vznikla.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
1.Veškerá práva k předmětům průmyslového vlastnictví vzniklá kdykoli během
plnění akceptované objednávky nebo Jiné smlouvy nebo ve spojení s ní, je
Dodavatel povinen převést bezúplatně na TPCA, není-li v akceptované
objednávce nebo Jiné smlouvě uvedeno jinak.
2.V případě, že je předmětem akceptované objednávky nebo Jiné smlouvy
zhotovení autorského díla, zavazuje se Dodavatel převést na TPCA písemnou
licenční smlouvou výhradní licenci ke všem způsobům užití takového
autorského díla a v neomezeném rozsahu, není-li v akceptované objednávce
nebo Jiné smlouvě uvedeno jinak; TPCA není povinna takovou licenci využít.
V licenční smlouvě bude sjednáno, že se licence poskytuje jako bezúplatná,
není-li v akceptované objednávce nebo Jiné smlouvě uvedeno jinak.

POVINNOST MLČENLIVOSTI
1.Obchodní tajemství TPCA tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné
a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které
souvisejí především se závodem TPCA a jejichž utajení TPCA ve svém zájmu
odpovídajícím způsobem zajišťuje (dále společně jen „Obchodní tajemství“).
2.Chráněnými informacemi TPCA jsou, bez ohledu na formu a způsob jejich
sdělení či zachycení, a to až do doby jejich zveřejnění TPCA, další skutečnosti
související s TPCA a její činností, které se Dodavatel v průběhu vzájemné
spolupráce s TPCA jakýmkoli způsobem dozví či s nimi přijde do styku,

a/nebo které mu TPCA v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní. Chráněné
informace TPCA tvoří rovněž veškeré skutečnosti technické, ekonomické,
právní a výrobní povahy v hmotné nebo nehmotné formě, se kterými se
Dodavatel mohl seznámit v průběhu spolupráce s TPCA (dále společně jen
„Chráněné informace“).
3.Dodavatel není oprávněn využít Obchodní tajemství a/nebo Chráněné
informace TPCA k jiným účelům, než je plnění akceptované objednávky
TPCA či Jiné smlouvy, uzavřené s TPCA. Jakékoliv rozmnožování,
zveřejňování, zpřístupnění, využití nebo šíření Obchodního tajemství a/nebo
Chráněných informací TPCA nesmí Dodavatel provádět jinak, než s
předchozím písemným souhlasem TPCA a v rozsahu stanoveném TPCA.
4.Dodavatel je oprávněn - na základě předchozího písemného souhlasu TPCA sdělit Obchodní tajemství a/nebo Chráněné informace osobám, jež se z důvodu
existence smluvního vztahu s Dodavatelem na plnění akceptované objednávky
TPCA či Jiné smlouvy, uzavřené s TPCA, podílejí.
5.Porušením povinnosti mlčenlivosti ze strany Dodavatele je takové jednání
Dodavatele, zaměstnanců Dodavatele či osob s Dodavatelem jinak
spolupracujících, jímž Dodavatel, zaměstnanci Dodavatele nebo osoby
s Dodavatelem jinak spolupracující jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní,
pro sebe nebo pro jiného využijí Obchodní tajemství a/nebo Chráněné
informace, které mohou být využity v soutěži a o nichž se dověděli:
tím, že jim Obchodní tajemství a/nebo Chráněné informace byly svěřeny nebo
jinak se staly přístupnými na základě jejich pracovního poměru k Dodavateli
nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k
nimž byli soudem nebo jiným orgánem povoláni, nebo
vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.
6.Za porušení zákazu jakéhokoli rozmnožování, zveřejňování, zpřístupnění,
využití nebo šíření Obchodního tajemství a/nebo Chráněných informací
Dodavatelem, zaměstnanci Dodavatele nebo osob s Dodavatelem jinak
spolupracujícími odpovídá Dodavatel. V případě předvídaném tímto článkem
VNP, odst. 3 a odst. 5, je Dodavatel povinen uhradit TPCA smluvní pokutu ve
výši 500.000,- Kč nebo 10 % z celkového ročního obratu generovaného mezi
Dodavatelem a TPCA v případě, že tento roční obrat převyšuje 5.000.000,- Kč
(maximálně však do částky 5.000.000,- Kč) za každý jednotlivý případ
porušení. Celkovým ročním obratem se rozumí součet částek fakturovaných
mezi Dodavatelem a TPCA za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců předcházejících měsíc, ve kterém byla porušena povinnost stanovená
těmito VNP. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy
k úhradě Dodavateli nebo ode dne, kdy se taková výzva mohla dostat do jeho
dispozice.; nárok TPCA na náhradu újmy vůči Dodavateli není úhradou
smluvní pokuty dotčen.
7.V případě vstupu do areálu TPCA a setrvání v něm jsou Dodavatel, jeho
zaměstnanci či osoby s Dodavatelem jinak spolupracující povinni podrobit se
veškerým opatřením a dbát veškerých pokynů TPCA, jejích zaměstnanců nebo
osob s TPCA jakkoli spolupracujícími.

PERSONÁL DODAVATELE
Zaměstnanci Dodavatele či jakékoli jiné osoby, jež jsou s Dodavatelem
ve smluvním vztahu a jež byly pověřeny realizací akceptované objednávky
TPCA či plněním Jiné smlouvy s TPCA, se budou ve všech ohledech řídit
těmito VNP – část „POVINNOST MLČENLIVOSTI“, interními předpisy
platnými v areálu TPCA, včetně požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, což je povinen
zajistit Dodavatel. Pokud tak zaměstnanci Dodavatele či jakékoli jiné osoby,
jež jsou s Dodavatelem ve smluvním vztahu a jež byly pověřeny realizací
akceptované objednávky TPCA či plněním Jiné smlouvy s TPCA neučiní,
považuje se takové jednání za podstatné porušení smlouvy mezi TPCA a
Dodavatelem, uzavřené Akceptací objednávky, nebo Jiné smlouvy o dodávce
Plnění. V takovém případě je TPCA oprávněna od uzavřené smlouvy
odstoupit a/nebo požadovat po Dodavateli náhradu újmy, která jí jednáním
osob uvedených v tomto článku vznikla.

POJIŠTĚNÍ DODAVATELE
Dodavatel je povinen zřídit a udržovat příslušné pojištění obecné
odpovědnosti za újmu a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku (v
případě Plnění v podobě zboží) nebo odpovědnosti za újmu způsobenou
poskytováním odborných služeb (v případě Plnění v podobě odborných
služeb), způsobených zaměstnanci Dodavatele, působícími v jakémkoliv
zařízení TPCA z hlediska ztrát a újmy na majetku nebo úrazů personálu
TPCA, Dodavatele nebo jakékoliv třetí osoby. Pojistný limit uvedených
pojištění činí minimálně částku odpovídající částce za poskytnuté Plnění dle
akceptované objednávky.

SUBDODÁVKY
Plnění akceptované objednávky nebo Jiné smlouvy subdodavatelem
Dodavatele nezbavuje Dodavatele odpovědnosti za újmu způsobenou TPCA
vadným Plněním, na němž se subdodavatel podílel.

UKONČENÍ
SMLUVNÍHO
DODAVATELEM

VZTAHU

S

V případě poskytnutí vadného Plnění, porušení jakýchkoliv povinností
Dodavatele dle těchto VNP, akceptované objednávky či Jiné smlouvy mezi
TPCA a Dodavatelem či v případě, že nabude právní moci rozhodnutí o
úpadku Dodavatele, může TPCA podle vlastního uvážení písemným
oznámením, zaslaným na adresu sídla Dodavatele, zrušit akceptovanou i
neakceptovanou objednávku a/nebo odstoupit od Jiné smlouvy, uzavřené mezi
TPCA a Dodavatelem. Ke zrušení akceptované objednávky a/nebo k účinnosti
odstoupení od Jiné smlouvy dojde doručením písemného oznámení týkajícího
se tohoto zrušení či odstoupení Dodavateli (pokud není v oznámení uvedeno
pozdější datum).

VÝKLAD VNP A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
1.Akceptované objednávky, Jiné smlouvy, tyto VNP a další smluvní vztahy
mezi TPCA a Dodavatelem se řídí právem České republiky.
2.Veškerá ustanovení VNP jsou samostatná a oddělitelná a v případě, že se
kterékoli ustanovení stane nebo bude jakýmkoli soudem, rozhodčím soudem,
regulačním orgánem či jiným kompetentním orgánem prohlášeno za
nevymahatelné, nezákonné, neúčinné či neplatné jako celek či jejich část, bude
se mít v takovém rozsahu za to, že není součástí VNP a vymahatelnost,
zákonnost, účinnost a platnost zbývajících částí VNP tím nebude dotčena.
3.Jakékoliv spory týkající se akceptované objednávky nebo Jiné smlouvy, a
zejména jakékoliv spory vzešlé z plnění, výkladu, ukončení a/nebo platnosti
akceptované objednávky nebo Jiné smlouvy, budou nejprve řešeny pokusem o
smír mezi TPCA a Dodavatelem.
4.Smluvní strany ujednávají, že soudem, místně příslušným pro rozhodování
sporů dle předchozího odstavce, je Krajský soud v Praze, případně Okresní
soud v Kolíně, v závislosti na věcné příslušnosti soudu v konkrétním případě.

JAZYK
V případě jakýchkoliv nejasností nebo jiných obtíží výkladu VNP,
vzniklých z rozdílů mezi různými jazykovými verzemi VNP, je rozhodující
česká jazyková verze.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Práva a povinnosti uvedené v těchto VNP budou uplatněny za
předpokladu, že v akceptované objednávce a/nebo Jiné smlouvě nebude
dohodnuto jinak. Odchylná ujednání v akceptované objednávce či v Jiné
smlouvě mají před zněním VNP přednost. Tyto VNP nabývají platnosti a
účinnosti od 1.1.2017.

