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Pokud se smluvní strany těchto podmínek nedohodnou písemně jinak, bude platit 
aktuální verze těchto VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK PRO NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB - 
Moravskoslezské Cukrovary, a.s. spolu s následujícím Dodatkem pro 
ENGINEERING: 

1. Rozsah uplatnění 

1.1 Zákazník si vyhrazuje, že veškeré poptávky, objednávky, nákupy, jakož i jiné právní 
transakce a služby realizované ve spolupráci s Dodavatelem pro účely nákupu zboží a 
služeb budou podléhat Podmínkám nákupu zboží a služeb (VŠEOBECNÝM PODMÍNKÁM 
PRO NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB - Moravskoslezské Cukrovary, a.s. v aktuální verzi) a 
následujícímu Dodatku pro ENGINEERING. 

1.2 Dodavatel souhlasí, že již v této fázi Zákazník odmítá jakékoli odchylky od těchto Podmínek 
ze strany Dodavatele, které by mohly být stanoveny např. v potvrzení objednávky nebo v 
jiných obchodních dokumentech. Zejména nebudou souhlas s dodávkou zboží nebo služeb 
nebo úhrada za ně automaticky považovány za souhlas s jakýmikoli takovými podmínkami, 
které by se lišily od aktuální verze VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK PRO NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB 
- Moravskoslezské Cukrovary, a.s. - Dodatku pro ENGINEERING. 

1.3 Sjednání jakýchkoli podmínek odlišných od aktuální verze VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK PRO 
NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB - Moravskoslezské Cukrovary, a.s. - Dodatku ENGINEERING bude 
pro jejich uvedení v platnost vyžadovat písemné potvrzení Zákazníka. 

1.4 V případě jakýchkoli rozporů mezi jednotlivými částmi smlouvy sjednané mezi Zákazníkem 
a Dodavatelem budou platit následující priority: (i) objednávka; (ii) dokumenty, které jsou 
součástí objednávky, jako například záznamy z jednání; (iii) aktuální verze VŠEOBECNÝCH 
PODMÍNEK PRO NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB - Moravskoslezské Cukrovary, a.s. - Dodatku pro 
EGINEERING. 

1.5 Ani objednávka ani aktuální verze VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK PRO NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB 
- Moravskoslezské Cukrovary, a.s. - Doplňku pro ENGINEERING nebudou omezovat jakékoli 
právní nároky Zákazníka. 

2. Ustanovení o oddělitelnosti 

Pokud by se některá ustanovení aktuální verze těchto VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK PRO 
NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB - Moravskoslezské Cukrovary, a.s. - Doplňku pro ENGINEERING 
stala, zcela nebo částečně, neúčinnými, nebude to mít dopad na účinnost zbývajících 
ustanovení. V takovém případě musí Dodavatel i Zákazník toto neplatné ustanovení 
nahradit ustanovením, jehož obsah bude co nejlépe odpovídat ekonomickému účelu 
příslušného ustanovení. 

3. Pojištění 

3.1 Povinnost uzavřít pojištění 

Pojištění odpovědnosti za projekt 

(a) Dodavatel si na své vlastní jméno a účet sjedná pojištění odpovědnosti za projekt 
pokrývající celý rozsah jeho služeb a vztahující se na veškeré ztráty, které může 
Zákazník utrpět (s výjimkou následných a finančních ztrát), které mu může 
Dodavatel způsobit v průběhu plnění této PLÁNOVACÍ SMLOUVY.  

(b) Pojistná částka bude odpovídat minimálně hodnotě 4 milionů Euro, a to bez ohledu 
na hodnotu smlouvy. 

Pojištění obecné odpovědnosti 

Dodavatel si na své vlastní jméno a účet sjedná pojištění odpovědnosti pokrývající celý 
rozsah služeb s následujícími minimálními pojistnými částkami, a to bez ohledu na hodnotu 
smlouvy: 

(a) Zranění osoby a poškození majetku: minimálně 4 miliony Euro. 

(b) Pojištěná odpovědnost v případě nároku je výslovně vyloučena pro veškeré 
následné a finanční ztráty, které může Zákazník utrpět (např. ušlý zisk, ušlé úroky, 
výpadek ve výrobě). 

Obecně 

V případě, že by některé ztráty pojištění nepokrývalo (např. kvůli příliš vysoké částce), 
budou veškeré takové ztráty nahrazeny osobou odpovědnou za jejich pokrytí v souladu se 
zákonnými nebo smluvními zásadami. 

3.2 Nároky uplatňované vůči Zákazníkovi a jeho orgánům (zástupcům) 

(a) Dodavatel se zavazuje zbavit Zákazníka a jeho zástupce z tohoto titulu odpovědnosti 
v rozsahu tohoto pojištění odpovědnosti sjednaného Dodavatelem v případě 
jakéhokoli nároku třetí strany uplatňovaného vůči Zákazníkovi v důsledku zranění 
osoby, škody na majetku nebo finančních ztrát způsobených Dodavatelem nebo 
jeho subdodavateli / dodavateli.  

(b) Kromě toho veškeré nároky Zákazníka přesahující tento rámec, zejména nároky z 
titulu škody na majetku drženého Zákazníkem, který netvoří součást smluvního 
provozu, nebudou ustanoveními této smlouvy omezeny.  

3.3 Prohlášení 

(a) Dodavatel doloží sjednané pojištění Zákazníkovi, aniž by si jej Zákazník musel 
vyžádat, před započetím poskytování služeb ze strany Dodavatele předložením 
odpovídajícího potvrzení o pojištění (kopie pojistné smlouvy).  

(b) Kromě potvrzení pojistného krytí a rozsahu bude toto potvrzení zahrnovat 
prohlášení pojistitele o níže uvedených závazcích, jakož i případně souhlas s 
rozhodnutími uskutečněnými dohodnutými arbitrážními soudy.  

(c) Veškeré úhrady, které mají být prováděny na základě smlouvy na účet Dodavatele 
(např. zálohy), budou uskutečněny ne dříve než po obdržení příslušných potvrzení o 
pojištění.  

(d) Pokud jde o pojištění sjednané Dodavatelem, Dodavatel se zavazuje poskytnout 
Zákazníkovi následující písemná prohlášení:   

(d1) Prohlášení pojistitele, ve kterém se zavazuje informovat Zákazníka o jakékoli 
neuhrazené platbě pojistného ve lhůtě splatnosti. 

(d2) Prohlášení udělující Zákazníkovi právo uskutečňovat úhrady pojistného namísto 
Dodavatele. 

(d3) Prohlášení Dodavatele, ve kterém se Dodavatel zavazuje, že bude sjednávat 
podstatné a důležité změny, které by mohly mít vliv na smlouvu, pouze pokud Zákazník 
takové změny výslovně schválí. 

(d4) Prohlášení, že Zákazník bude s dostatečným předstihem informován, pokud by 
hrozilo riziko, že by pojistné krytí mohlo pozbýt platnosti z důvodu opožděné platby nebo 
z jiných důvodů, nebo pokud by z jakýchkoli jiných důvodů hrozilo zrušení pojištění. 

4. Odpovědnost 

Veškeré služby budou poskytovány Dodavatelem s náležitou péčí obezřetného obchodníka 
a odborníka a tak, jak jsou obvykle požadovány projektantem projektů v průmyslovém 
prostředí, zejména v našem oboru. 

4.1 Odpovědnost Dodavatele 

(a) Pokud by Dodavatel porušil své základní nebo vedlejší povinnosti vyplývající ze 
smlouvy, bude Dodavatel odpovědný (na základě přestupkového zákona) za jakékoli 
z toho plynoucí škody v souladu s dohodnutou platnou legislativou.  

(b) Dodavatel bude také odpovědný za veškeré ztráty způsobené zprostředkovateli v 
souladu s dohodnutými platnými zákony.  

(c) S ohledem na ROZSAH SLUŽEB bude Dodavatel v rozsahu jím poskytovaných služeb 
povinen v rámci své plánovací kapacity zajistit, aby byly konkrétní jednotky dodávky 
řádně provozovány pro zamýšlený účel a zamýšlené použití a aby bylo dosaženo 
hodnot výkonnosti, které budou průkazně doloženy; v tomto ohledu Dodavatel 
poskytne záruku závislou na zavinění. 

(d) Kromě toho bude Dodavatel odpovědný za správnost a kompletnost zadávací 
dokumentace, výpočty hmotnosti, jakož i neustálé sledování termínů a z nich 
odvozených prognóz.  

(e) Dodavatelé dílčího projektu a dodavatelé výrobních objednávek budou ve vztahu k 
Dodavateli považováni za zprostředkovatele Dodavatele. 

(f) Pokud bude sjednáno zajištění/zádržné pro účely nároků z titulu odpovědnosti, 
bude se vztahovat také na jakoukoli odpovědnost (odškodné). 

4.2 Zbavení odpovědnosti 

Dodavatel zbaví Zákazníka, jeho zaměstnance a/nebo jeho subdodavatele či jejich 
zaměstnance odpovědnosti za veškeré nároky úřadů nebo dalších třetích stran, které 
vzniknou v důsledku nedodržování jakýchkoli zákonných nařízení nebo jiných hrubých 
přestupků, zejména pokud jde o správní pokuty a nároky na odškodnění. 

4.3 Vlastnická práva 

(a) Dodavatel bude odpovědný za porušení majetkových práv v rámci ROZSAHU 
DODÁVKY v souladu s touto smlouvou.  

(b) Dodavatel zbaví Zákazníka odpovědnosti za jakékoli nároky vlastníka nebo osoby 
oprávněné k vlastnickým právům v důsledku porušení jejich práv. 

4.4 Vyloučení záruky a pojištění 

(a) V případech menšího zanedbání nebude Dodavatel odpovědný za odstávky zařízení, 
výrobní ztráty a ušlý zisk.  

(b)  Vzhledem k tomu, že je odpovědnost vyloučena nebo omezena, bude se vztahovat 
také na osobní odpovědnost zaměstnanců Dodavatele, ostatní zaměstnance, 
zástupce a zprostředkovatele. 

(c) Jakékoli vyloučení odpovědnosti, jakož i omezení odpovědnosti, pokud jde o jejich 
princip a hodnotu, nebudou platit - dokonce ani v případech menšího zanedbání - 
jen tehdy, pokud je pojistné krytí sjednané Dodavatelem v souladu se smlouvou 
poskytnuto bez vyloučení odpovědnosti či omezení odpovědnosti, nebo pokud 
Dodavatel nesjednal účinné krytí v rozporu se smluvním pojištěním. 

(d) Pokud sjednané pojištění neposkytuje krytí, hodnota objednávky bude uplatněna 
jako limit odpovědnosti příslušného projektu, nicméně nejméně ve výši 100.000 Eur. 

(e) Odpovědnost Dodavatele v případě uplatňování nároku bude v případě jakýchkoli 
následných a finančních ztrát, které Zákazník utrpí (např. ušlé zisky, výrobní ztráty, 
ušlý úrok), výslovně vyloučena. 

 

 

 

 

Obsah schvaluji v plném rozsahu: 

 

 

 

 

_____________________________ 

Datum, podpis Dodavatele 
 


