
Obchodní podmínky pro smlouvy o dílo spočívající v poskytování servisních výkonů

I.PREAMBULE
Tyto obchodní podmínky pro smlouvy o dílo spočívající v poskytování servisních výkonů (dále jen
"OPSOD") upravují vztahy a podmínky pro smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), jejichž předmětem je
závazek provádět práce bez/s použití(m) náhradních dílů a spotřebního materiálu, kdy výsledkem není
vytvoření nové věci. Zpravidla pak práce prováděné po určitý čas, u objednatele a za odměnu
stanovenou časovou nebo paušální cenou (dále jen „Výkony“) uzavírané mezi společností Ammeraal
Beltech s.r.o.,  IČ:  251 38 138,  se  sídlem Jihlava,  Hruškové Dvory  80,  zapsané v  obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 34790 jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“) a
třetími osobami jako objednateli (dále jen „Objednatel“).  Plnění Zhotovitele ze Smlouvy slouží výlučně
zájmu Objednatele nikoli třetích osob.

Tyto OPSOD jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále též „OZ“) a jsou závazné pro Objednatele a Zhotovitele v souvislosti
s prováděním Výkonů. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že obchodní podmínky
Objednatele se nestávají součástí jednotlivé smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami.
Veškeré odchylky od OPSOD musí být písemně dohodnuty v příslušné Smlouvě.
Tyto OPSOD se nepoužijí případě, že má být Zhotovitelem provedena montáž předmětu koupě
dodávaného Zhotovitelem jako prodávajícím (zpravidla dopravního pásu), v takovém případě se použijí
Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti Ammeraal Beltech s.r.o. v aktuálním znění.

II.OBJEDNÁVKY
1. Objednávky (tj. návrhy na uzavření jednotlivých Smluv) činí Objednatel vůči Zhotoviteli písemně

nebo e-mailem.
2. Objednávku Objednatele, kterou Zhotovitel potvrdil (zpravidla prostřednictvím oznámení

e-mailem Objednateli o potvrzení objednávky), již nelze zrušit ani změnit – s výjimkou případů
uvedených v těchto podmínkách nebo v případě dohody se Zhotovitelem.

 .
III. SOUČINNOST OBJEDNATELE
1. Objednatel je povinen na své náklady zajistit, aby pracovníci Zhotovitele mohli zahájit provádění

Výkonů ihned po dostavení se do dohodnutého místa plnění a Výkony provádět během pracovní
doby i mimo pracovní dobu Objednatele. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost
nezbytnou k řádnému provedení Výkonů.

2. Objednatel je zejména povinen bezplatně a na své náklady zajistit splnění následujících podmínek:
a) Objednatel zajistí včasné udělení a dostatečnou délku platnosti veškerých potřebných povolení

ke vstupu a práci a jiných povolení potřebných pro pracovníky Zhotovitele a také povolení pro
dovoz a vývoz nářadí, vybavení, měřících a zkušebních přístrojů a materiálů;

b) Objednatel provede odborně přípravné práce dle podkladů dodaných Zhotovitelem a celkově
zajistí, aby místo pro provádění Výkonů bylo odborně připraveno a aby pracovníci Zhotovitele
měli možnost v místě provádět Výkony;

c) Před zahájením provádění Výkonů je Objednatel povinen písemně informovat Zhotovitele o
všech svých bezpečnostních a jiných předpisech, které jsou pracovníci Zhotovitele povinni
dodržovat při provádění Výkonů. Objednatel je povinen po celou dobu provádění Výkonů
zajistit pracovníkům Zhotovitele zdravé a bezpečné pracovní prostředí, dále jim umožní
používání svých hygienických zařízení;

d) Objednatel zajistí, aby přepravní a přístupové komunikace k místu provádění Výkonů byly
v použitelném stavu a aby byl Zhotoviteli zajištěn přístup k místu provádění Výkonů;



e) Objednatel zajistí pracovníkům Zhotovitele po celou dobu provádění Výkonů dostupné ošetření
pro případ úrazu

f) Objednatel je povinen dodat elektrickou energii (včetně vhodného připojení až do místa
provádění Výkonů), topení, osvětlení, vodu, a ostatní média nutná k provedení Výkonů.

g) Objednatelem poskytnuté pomocné prostředky budou Objednateli po provedení Výkonů
vráceny. Při nedostatku vhodných pokynů pro navrácení zůstanou pomocné prostředky na
místě provedení Výkonů k dispozici Objednatele na jeho vlastní nebezpečí.

IV. DOKONČENÍ VÝKONŮ
1. Výkony jsou provedeny řádně i v případě, že jsou provedeny s drobnými vadami a nedodělky, které

nebrání využití Výkonů ke stanovenému účelu. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele odstranit
drobné vady a nedodělky dle čl. VIII odst. 2 těchto OPSOD.

2. Výkony jsou řádně dokončeny, je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu. Objednatel
převezme Výkony (dílo) s výhradami nebo bez výhrad (výhrady je nutné zapsat do montážního
protokolu).

3. Pokud je předmětem Výkonů oprava zařízení (tj. zejména dopravního pásu) a/nebo úprava zařízení
a/nebo uvedení zařízení do provozu Zhotovitelem, není Objednatel oprávněn zahájit
užívání/provoz zařízení nebo jeho část před podepsáním Protokolu o montáži Objednatelem i
Zhotovitelem. Pokud tak Objednatel učiní bez písemného souhlasu Zhotovitele, jsou Výkony
Objednatelem tímto převzaty a řádně provedeny.

V. PRODLENÍ OBJEDNATELE
1. Pokud bude zřejmé, že Objednatel nebude schopen včas dostát svým závazkům, včetně závazků

uvedených v článku III odst. 1 a 2 shora, bezodkladně oznámí tuto skutečnost písemně Zhotoviteli
s uvedením důvodů a předpokládané lhůty nápravy. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn
postupovat v souladu s odstavci 2 až 5 tohoto článku.

2. V případě prodlení Objednatele se splněním své povinnosti podle odst.1 tohoto článku a/nebo
s poskytnutím Zhotovitelem požadované součinnosti podle článku III shora a/nebo pokud z jiných
důvodů není podle názoru Zhotovitele zajištěna bezpečnost nebo zdraví pracovníků Zhotovitele při
provádění Výkonů, je Zhotovitel oprávněn pozastavit provádění Výkonů a/nebo provedení Výkonů
odmítnout a nařídit návrat svých pracovníků  Doba provedení Výkonů se prodlužuje minimálně o
dobu prodlení Objednatele, není-li objektivně nutná doba delší z důvodu demobilizace a opětné
mobilizace výrobních zdrojů a vstupů na straně Zhotovitele spojená s pozastavením a obnovením
plnění Zhotovitele. Tímto není dotčena povinnost Objednatele nahradit škodu i újmu vzniklou
v souvislosti s porušením jeho povinnosti.

3. V případě, že Objednatel nenapraví porušení svých povinností ani v přiměřené dodatečné lhůtě
poskytnuté Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn ukončit provádění Výkonů a/nebo od Smlouvy částečně či zcela odstoupit,
byl-li zjištěn úpadek Objednatele nebo byl-li insolvenční návrh na Objednatele zamítnut pro
nedostatek majetku Objednatele nebo vstoupil-li Objednatel do likvidace.

5. Objednatel je povinen v případech uvedených v odst. 1 až 4 tohoto článku povinen uhradit
Zhotoviteli cenu poskytnutých Výkonů a veškeré náklady, které Zhotoviteli v této souvislosti
vzniknou.

VI. PRODLENÍ ZHOTOVITELE
1. Prodlení Zhotovitele s provedením Výkonů opravňuje Objednatele k uplatnění smluvních pokut

vůči Zhotoviteli, a to od data dohodnuté doby provedení Výkonů do dne předání dokončených
Výkonů Objednateli.



2. Smluvní pokuta je sjednána ve výši 0,5 % z celkové ceny Výkonů, s nimiž je Zhotovitel v prodlení,
bez DPH za každý den prodlení, nejvýše však do částky odpovídající 20 % v dané jednotlivé Smlouvě
sjednané ceně.

3. Ustanovení § 2050 obč. zák. se použije, tedy Objednatel nemá právo na náhradu škody vzniklé z
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VII. PRACOVNÍ DOBA
1. Doba pro provádění Výkonů se dále označuje jako „Pracovní doba“.
2. Noční práce (mezi 22:00 a 06:00 hodinou) a práce ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle a

státní svátky) je přípustná pouze po předchozí dohodě.
3. Za čas strávený na cestě se považuje:

a) doba potřebná pro přesun pracovníků ze sídla Zhotovitele na místo provádění Výkonů a doba
potřebná pro přesun z místa přechodného ubytování, které pracovníci Zhotovitele využívají pro
ubytování po dobu realizace Výkonů, na místo provádění Výkonů a doba potřebná pro přesun
zpět na tato místa z místa provádění Výkonů,

b) doba spojená s vyřizováním úředních formalit nezbytných pro vstup na místo provádění
Výkonů.

4. Zhotovitel poskytuje svým pracovníkům, kteří provádějí Výkon po 4 hod práce podle § 88 odst.1
ZP přestávku na jídlo a oddech v trvání 30 min. Tato přestávka v práci se nepočítá do Pracovní doby
podle odst.1 tohoto článku a Zhotovitel jí neúčtuje Objednateli v Ceně Výkonu.

5. Objednatel potvrzuje pracovníkům Zhotovitele vynaloženou Pracovní dobu do pracovních výkazů,
příp. Protokolu o montáži. Pokud Objednatel nebo odpovědný personál Objednatele nepotvrdí
pracovní výkazy/Protokol o montáži do 5 pracovních dnů od dokončení montáže, platí jako podklad
pro fakturaci záznamy pracovníků Zhotovitele.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Výkonů, kterou se zavazuje, že Výkony budou

odpovídat dohodnutým specifikacím a budou bez vad materiálu, zpracování a výroby. Tato záruka
za jakost představuje jedinou záruku Zhotovitele a nahrazuje a vylučuje všechny ostatní záruky,
výslovné nebo předpokládané, vyplývající ze zákona nebo jinak, včetně jakékoli předpokládané
záruky prodejnosti, kvality vhodnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Záruční doba   činí 12
měsíců a počíná běžet předáním Výkonů.

2. Smluvní strany se dohodly, že závazkem Zhotovitele z vadného plnění a záruky za jakost Výkonů,
je povinnost odstranit bezplatně řádně a včas oznámené vady provedených Výkonů, a to dle
rozhodnutí Zhotovitele buď opravou nebo výměnou. Objednatel na své náklady zajistí pracovní
přístup potřebný k řádnému odstranění vad Výkonů. Objednatel bere na vědomí, že záruka se
vztahuje pouze na jakost provedení Výkonu, nikoliv na jiné vady, které se mohou objevit na
předmětu, na kterém byl Výkon realizován. Výše uvedené je výlučnou definicí obsahu práv
z vadného plnění a ze záruky za jakost týkající se provedených Výkonů Zhotovitelem. Oprava nebo
výměna jsou jediným nápravným prostředkem (nárokem) pro Objednatele za vady kvality a
množstevní vady a Objednatel se vzdává nároků na uplatnění jakýchkoliv dalších práv, a/nebo
nároku na náhradu škody a/nebo jakékoliv jiné náhrady za takové vady.

3. Objednatel je povinen oznámit vady provedených Výkonů a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
provedených Výkonů a ze záruky pouze písemným oznámením doručeným Zhotoviteli, které musí
obsahovat popis vady, případně uvedení, jak se vada projevuje, dále musí Objednatel v písemném
oznámení uvést číslo objednávky na dané Výkony anebo číslo faktury Zhotovitele, kterou byly dané
Výkony Objednateli vyúčtovány. V případě, že oznámení Objednatele nebude obsahovat výše
uvedené náležitosti a/nebo nebude učiněno písemně, nejedná se o řádné oznámení vad ani řádné
uplatnění práv z odpovědnosti za vady a záruky. Pro lhůty k uplatnění nároků z odpovědnosti za



vady a následky jejich marného uplynutí platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku. Nároky ze záruky, včetně oznámení záruční vady, je Objednatel povinen
uplatnit u Zhotovitele (doručit Zhotoviteli) bez zbytečného odkladu po zjištění záruční vady, a to
nejpozději do konce v odstavci 1 uvedené záruční doby s tím, že po jejím uplynutí nemůže být
Objednatelem uplatněn žádný nárok ze záruky.

4. V případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli vady Výkonů a na Výkonech nejsou zjištěny žádné
vady, za které by byl Zhotovitel odpovědný, nahradí Objednatel Zhotoviteli náklady vzniklé
v souvislosti s tímto oznámením a s prohlídkou Výkonů.

5. Objednatel nemá právo ze záruky za jakost Výkonů, způsobila-li vadu po předání Výkonů vnější
událost. Objednatel nemá právo ze záruky a záruka se nevztahuje na vady Výkonů způsobené
neodborným zásahem Objednatele nebo třetí osoby a na vady Výkonů, u kterých nelze prokázat,
že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním ze strany
Zhotovitele, zejména se tedy záruka za jakost Výkonů nevztahuje na vady vzniklé:
- přiměřeným opotřebením,
- chybnou údržbou,
- neodborným zacházením,
- zanedbáním běžné údržby a péče,
- nedodržením provozních předpisů,
- nadměrným namáháním,
- použitím nevhodných provozních prostředků,
- používáním v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které je
  určena,
- živly,
- chemickými a elektrolytickými vlivy,
- použitím materiálu dodaného Objednatelem,
- montážními pracemi jiných osob než Zhotovitele a

6. V souvislosti se svými povinnostmi z vadného plnění a ze záruky není Zhotovitel povinen
odstraňovat bezplatně vady Výkonů na jiném místě než v místě smluveném pro provedení Výkonů.

7. Zhotovitel není povinen započít s odstraňováním vad Výkonů/ze záruky či je odstraňovat,
v případě, že Objednatel je v prodlení se zaplacením peněžitých závazků vyplývajících ze Smlouvy.

8. Objednatel není oprávněn odepřít splnění jakéhokoli závazku vůči Zhotoviteli z důvodu, že Výkony
mají vady.

IX. CENA
1. Cena Výkonů včetně souvisejících nákladů (dále „Cena“) bude dohodnuta v jednotlivé Smlouvě.

Cena v jednotlivé Smlouvě může být také sjednána odkazem na ceník Zhotovitele.
Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je Cena dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“), která k ní bude připočtena dle příslušných právních předpisů.

2. Souvisejícími náklady dle odst. 1 tohoto článku, na něž má Zhotovitel vůči Objednateli nárok, je
zejména:
§ Cestovné – hradí se náklady na cestu do a z místa provádění Výkonů z a do sídla Zhotovitele a

cesty v rámci místa provádění Výkonů dopravním prostředkem zvoleným Zhotovitelem včetně
nutných souvisejících nákladů dle skutečně vynaložených nákladů. Pokud zvláštní podmínky
nebudou vyžadovat použití jiných tříd dopravních prostředků, bude jako standard fakturováno
následující:
- osobní automobil náhrada dle počtu ujetých kilometrů (ve výši sazby 1 km dle aktuálního

ceníku Zhotovitele).
- náklady na pobyt – Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli náklady spojené se

zabezpečením ubytování pro své pracovníky provádějící Výkony.



X. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je

oprávněn fakturovat Cenu po provedení Výkonů.
2. Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohu na Cenu před provedením Výkonů, v takovém případě

není Zhotovitel povinen zahájit provádění Výkonů, příp. provádět Výkony dříve, než Objednatel
Zhotoviteli celou zálohu uhradí (viz také odst. 6 tohoto článku).

3. Objednatel je povinen Cenu zaplatit ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení faktury Zhotovitelem.
Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna jejím připsáním na účet Zhotovitele.

4. V případě prodlení Objednatele se zaplacením fakturované Ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat
po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0, 05 % z celkové dlužné částky (včetně DPH) za
každý den prodlení.

5. Prodlení Objednatele se zaplacením jeho peněžitých závazků vyplývajících ze Smlouvy nebo
jakéhokoli jiného závazkového vztahu mezi Zhotovitelem a Objednatelem, nebo pokud existují
objektivní důvody k obavám, že se Objednatel dostane do takového prodlení, je Zhotovitel
oprávněn přerušit plnění Smlouvy, a to až do úplného zaplacení Ceny. Doba pro provedení (tj.
včetně jejich předání) Výkonů se prodlužuje minimálně o dobu prodlení Objednatele se zaplacením
jeho peněžitých závazků, není-li objektivně nutná doba delší z důvodu demobilizace a opětné
mobilizace výrobních zdrojů a vstupů na straně Zhotovitele spojená s pozastavením a obnovením
plnění Zhotovitelem.

6. Objednatel není oprávněn provádět jednostranné zápočty na úhrady svých závazků vyplývajících
ze Smlouvy, ani jinak krátit či zadržovat takové platby.

XI. NÁHRADA ŠKODY
1. Objednatel odpovídá za škody, které jsou způsobeny nevhodností věcí, materiálu, nářadí,

náhradních dílů nebo pomocných prostředků, které Objednatel poskytl Zhotoviteli k provedení
Výkonů a přes upozornění Zhotovitele na jejich nevhodnost pro provedení Výkonu na jejich použití
trval.

2. Zhotovitel není povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinnosti v
souvislosti se Smlouvou. Nepřímými a následnými škodami jsou zejména ušlý zisk, energetické
ztráty, náklady spojené s nemožností užívání věci, náklady na zajištění náhradních energetických
dodávek, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek pozdního dokončení Výkonů, nedosažení
plné shody Výkonů se Smlouvou, nedosažení záručních parametrů Výkonů apod.

3. Celková souhrnná povinnost Zhotovitele k náhradě veškeré škody v souvislosti s porušením jedné
nebo více povinností Zhotovitele v souvislosti se Smlouvou nesmí v žádném případě převyšovat
maximální částku ve výši 30 % celkové ceny Výkonů bez DPH z dané Smlouvy.

4. Žádné z výše uvedených omezení celkové náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

XII. VYŠŠÍ MOC
1. Obě smluvní strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy po dobu, po

kterou trvají okolnosti vyšší moci. Vyšší moc znamená události nebo okolnosti, které k datu
(uzavření) Smlouvy neexistují, jsou mimo rámec rozumné kontroly strany postižené vyšší mocí,
které nevznikly vinou, nedbalostí nebo porušením Smlouvy touto stranou a nelze se jim rozumně
vyhnout; včetně:
§ jednání nebo omezení ze strany vlád nebo veřejných orgánů;
§ války, revoluce, vzpoury (nepokojů) nebo občanských nepokojů;
§ stávky, výluky nebo jiné protestní akce;
§ zablokování nebo embarga;
§ škody způsobené výbuchem, požárem, korozí, ionizujícím zářením, radioaktivní kontaminací,

povodní, přírodní katastrofou, epidemií, pandemií nebo zlovolným činem;



§ nedostatku surovin; a
§ jakékoli takové okolnosti ovlivňující jakýkoli subjekt, přímo nebo nepřímo, ovládající, ovládaný

nebo pod společnou kontrolou se Zhotovitelem nebo jeho dodavatele.
2. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí.
3. Strana dovolávající se postižení Vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit

druhé straně a provést veškerá rozumná opatření k zmírnění následků neplnění smluvních
povinností.

4. V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než tři měsíce jsou obě strany oprávněny od Smlouvy
odstoupit.

5. Výše uvedené odstavce 1 až 4 tohoto článku se nepoužijí v případě povinnosti Objednatele zaplatit
jakýkoli peněžitý závazek Zhotoviteli.

XIII. VOLBA PRÁVA A PŘÍSLUŠNOST SOUDU
1. Jednotlivé Smlouvy i veškeré právní vztahy z jednotlivých Smluv budou posuzovány a řešeny podle

českého práva, a to zejména podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku ČR, zák.č.
89/2012 Sb. v platném znění. Smluvní strany vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží na Smlouvy i veškeré kupní či jiné smlouvy mezi nimi.
V případě, že pro některé otázky neupravené Smlouvou bude nutno určit subsidiární právní statut,
budou tyto otázky posuzovány a řešeny podle českého práva, nevyplývá-li z mezinárodních nutně
použitelných norem něco jiného.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Smlouva bude uzavřena ve více jazycích, při výkladu práv
a povinností vyplývajících ze Smlouvy má přednost česká jazyková verze a termíny v ní obsažené
budou vykládány dle významu, které jím přiznává české právo a česká právní praxe.

3. Pro řešení veškerých sporů smluvních stran v majetkových věcech vyplývajících z jednotlivých
smluv se zakládá pravomoc českých soudů. Místem sudiště je obecný soud Zhotovitele.

4. Na práva a povinnosti vyplývající z jednotlivých smluv nebo s nimi související, se nepoužije žádná
mezinárodní zvyklost, na které se smluvní strany výslovně a písemně nedohodly.

XIV.
1. Pokud Zhotovitel písemně výslovně neodsouhlasí jinak, platí, že veškerá práva duševního

vlastnictví z nebo vyplývající z nebo v souvislosti s výrobky nebo Výkony náleží Zhotoviteli.
„Práva k duševnímu vlastnictví“ znamenají patenty, práva žádat o patenty, práva na vynálezy,
autorská práva (copyrights) a všechny žádosti o ně a jejich registrace, ochranné známky, obchodní
jména, obchodní názvy, servisní značky a doménová jména, práva na get-ups, goodwill, schémata,
průmyslové modely, vynálezy, know-how, obchodní tajemství, práva na prvotní i následné duševní
vlastnictví (background and foreground rights), počítačové softwarové programy a právo žalovat
za neoprávněné použití, práva k vzorům, práva k databázi, práva na používání a ochranu důvěrnosti
důvěrných informací, a všechny další nehmotné chráněné informace  v každém případě, ať už
registrované, patentovatelné nebo chráněné (chránitelné), včetně všech žádostí a práv o ně žádat
a na jejich udělení, žádat o obnovu nebo prodloužení, práva uplatnit přednost, takových práv a
všech podobných nebo  rovnocenných práv nebo forem ochrany, které existují nebo budou
existovat nyní nebo v budoucnu v jakékoli části světa.

2. Objednatel prohlašuje a zaručuje (odpovídá za to), že je seznámen a bude dodržovat veškeré
platné zákony a předpisy týkající se používání, zneužívání (odklonu), obchodu, vývozu nebo
zpětného vývozu produktů (resp. Výkonů a všech věcí a produktů v rámci nich nebo v souvislosti
s nimi Zhotovitelem poskytnutých) a že nebude dále prodávat nebo přesměrovat produkty do
jiných míst určení, než je místo určení uvedené ve Smlouvě, není-li písemně dohodnuto jinak se
Zhotovitelem.



Pokud se Objednatel dozví o případném neoprávněném přeprodeji nebo zneužití (odklonu),
uvědomí o tom Zhotovitele bez odkladně.

3. Zhotovitel a Objednatel jsou povinni splnit Smlouvu a závazky z ní vyplývající v souladu se všemi
platnými zákony, včetně těch týkajících se korupce, praní špinavých peněz, placení úplatků,
daňových úniků, kontroly exportu a ekonomických sankcí. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni
vést záznamy stanovené příslušnými právními předpisy nebo doporučené jako správné postupy a
na požádání je neprodleně zpřístupní ke kontrole příslušným úřadům.
Objednatel zajistí, že v důsledku Smlouvy nebo v souvislosti s ní: (i) žádné Výkony ani žádné
produkty, služby nebo technologie nebudou poskytnuty koncovému uživateli při porušení
jakýchkoli platných ekonomických sankcí; a (ii) aby se žádné osoby nebo subjekty na oficiálním
seznamu sankcí (oficiálním sankčním seznamu) nepodíleli na Smlouvě a ani z ní nemohly mít
prospěch.

XV. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Vylučuje se použití § 558 odst.2, § 1726, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3, § 1799, § 1800, § 1950,

§ 1978 odst. 2, § 2173 a § 2630 občanského zákoníku v souvislosti se Smlouvou.
2. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody trvá jeden rok.
3. Objednatel není oprávněn provádět jednostranné zápočty na úhrady svých závazků vyplývajících

ze Smlouvy, ani jinak krátit takové platby.
4. Ani jedna smluvní strana nemá vůči druhé postavení slabší strany.
5. Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za Zhotovitelem na třetí osobu bez

předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.
6. V případě postoupení smlouvy nebo její části třetí osobě musí být souhlas postupované strany

písemný.

XVI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tyto OPSOD tvoří spolu s dokumentem, jehož jsou přílohou a přílohami tohoto dokumentu, úplnou
smlouvu.

V Jihlavě, dne  24.11.2022

        Ammeraal Beltech, s.r.o.


