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DEFINICE
Pokud kontext použití nevyžaduje jiný výklad, následující výrazy používané v Podmínkách mají
následující význam:
„Cena“ znamená cenu uvedenou v Nabídce, nebo jinak dohodnutou s Klientem, spolu se všemi
dalšími částkami podléhajícími úhradě podle těchto Podmínek;
„Důvěrné informace“ znamenají jakoukoli informaci, již kterákoli ze smluvních stran má nebo
získá, ať již před uzavřením Smlouvy nebo po něm, a která se týká podnikání, výrobků, vývoje,
obchodního tajemství či know-how druhé smluvní strany nebo jiných záležitostí souvisejících se
Službami a informace ohledně vztahů dané smluvní strany s jejími stávajícími či potenciálními
klienty, zákazníky či dodavateli a jakákoli další informace označená jako důvěrná nebo o níž lze
rozumně předpokládat, že má důvěrný charakter;
„Klient“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, jíž je adresována Nabídka nebo jíž jsou
poskytovány Služby;
„Mezinárodní sankce“ znamenají jakékoli obchodní či hospodářské sankce, omezení a kontroly
vývozu, embarga a podobná omezení, ať už stanovená zákony, jinými právními předpisy či pravidly,
opatřeními a zákazy, sankčními seznamy osob a subjektů, jakýmikoli veřejnoprávními povoleními,
rozhodnutími či požadavky, uplatňované v příslušné době v či ze strany České republiky, Evropské
Unie, Spojeného království, Spojených států amerických nebo Organizace spojených národů;
„Nabídka“ znamená nabídku činěnou Společností (v písemné nebo ústní formě), která se uplatňuje
spolu a v souladu s Podmínkami, přičemž v případě jakýchkoli rozporů se uplatní příslušné
ustanovení Nabídky;
„Práva duševního vlastnictví“ zahrnují zejména patenty, vynálezy a užitné vzory, know-how,
obchodní tajemství, průmyslové vzory, právo autorské a práva příbuzná právu autorskému včetně sui
generis práva pořizovatele databáze, ochranné známky a známky služeb, loga, doménová jména,
obchodní firmu či jiný název subjektu, obchodní označení a práva k designu a veškerá další práva
obdobné povahy, veškeré registrace či přihlášky k registracím veškerých předchozích položek,
včetně jakýchkoli obnovení ochrany, opětovných zápisů a prodloužení ochrany veškerých
předchozích položek.
„Služba“ nebo „Služby“ znamená službu či služby (práce) (včetně, nikoli však výlučně, provedení
Zkoušek) vymezenou či vymezené v Nabídce;
„Smlouva“ znamená smlouvu o poskytování Služeb, sestávající z akceptované Nabídky a těchto
Podmínek;
„Společnost“ znamená Element Materials Technology Pilsen s.r.o., společností se sídlem Plzeň Skvrňany, Podnikatelská 1183/39, PSČ 301 00, IČ 252 35 940;
„Vzorek“ znamená jakýkoli materiál, věcnou položku, výrobek nebo součástku poskytnutou
Klientem za účelem provedení Zkoušky;
„Zkouška“ znamená jakékoli přezkoušení, analýzu, rozbor, posouzení, odběr či přípravu vzorků a
podobné zkušební činnosti, jak je vymezeno v Nabídce;
„Zpráva“ znamená jakékoli osvědčení ohledně výsledků testu, technickou zprávu, záznam o
nedestruktivním testu nebo kontrolním posouzení, výkres, tabulku, doporučení, poradu nebo cokoli
podobného, co je vypracováno Společností v souvislosti se Službou; a
„Ztráty“ znamenají a zahrnují veškeré újmy, dluhy, nároky, výdaje, náklady, soudně uplatnitelnou
újmu a žaloby, soudní a jiná podobná řízení či rozhodnutí, pokuty a jiné peněžní sankce a povinnosti
a zahrnují také veškeré ztráty, závazky, výdaje a náklady (včetně nákladů na právní zastoupení a
náhrad těchto nákladů protistraně,, a to ve výši skutečně hrazených nákladů) ve vztahu k nebo v
souvislosti s jakýmikoli požadavky, nároky nebo řízeními;
NABÍDKA
Nabídka představuje návrh Společnosti na uzavření smlouvy o poskytnutí Služeb, který podléhá
ustanovením těchto Podmínek (s tím, že v případě jakéhokoli nesouladu Nabídky a Podmínek se
uplatní příslušné ustanovení Nabídky); lhůta pro její přijetí činí třicet dní od data Nabídky, ledaže ji
Společnost dříve odvolá. Za přijetí Nabídky se považuje doručení písemného potvrzení o přijetí
Nabídky Společnosti nebo nebo doručení příslušného Vzorku Společnosti.
Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, jakákoli změna Smlouvy vyžaduje souhlas Společnosti
v písemné formě.
Úprava obsažena v Nabídce a v Podmínkách se v případě rozporů uplatní přednostně před
jakýmikoli podmínkami a ujednáními obsaženými v jakékoli korespondenci, objednávce,
dokumentaci předložené Klientem nebo v jakémkoli jiném takovém dokumentu. Ve smyslu
ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se tímto vylučuje jakékoli přijetí Nabídky ze strany
Klienta s dodatkem nebo odchylkou, za takových podmínek nedojde k uzavření Smlouvy. Dále pak
se za součást Smlouvy nepovažuje jakékoli ujednání, tvrzení nebo záruka obsažené v jakékoli
reklamní tiskovině nebo brožuře či jakémkoli jiném obchodním či marketingovém materiálu nebo
jakékoli podmínky či pravidla jakékoli oborové asociace nebo jiné odborné či zájmové organizace,
které by byly nebo mohly být (při absenci tohoto ustanovení Podmínek) implicitně inkorporovány
nebo by se jinak považovaly za součást Smlouvy, ať už z důvodu obchodních zvyklostí, všeobecné
praxe, vzájemné komunikace či zavedené praxe smluvních stran nebo jakkoli jinak; jejich uplatnění
se tímto výslovně vylučuje.
CENA
Cena je založena na informacích dostupných Společnosti ke dni Nabídky. Pokud během trvání
Smlouvy dojde ke změně cen materiálu, pracovní síly nebo jiných vstupů Společnosti, Cena může
být, na základě jednostranného uvážení Společnosti, zvýšena tak, aby zohlednila toto zvýšení
nákladů.
Nad rámec částek uvedených v Nabídce se hradí i následující položky, pokud připadají v úvahu:
3.2.1 daň z přidané hodnoty nebo jakákoli jiná nepřímá daň, má-li být hrazena;
3.2.2 balné, pojistné, náklady přepravy a cestovní náklady, bankovní poplatky, náklady na zničení
Vzorků, náklady na skladování, náhrady výdajů učiněných za Klienta, bez ohledu na to, zda
jsou vynaloženy v místě podnikání Společnosti nebo jinde a výslovně včetně nákladů na
skladování v místě podnikání Společnosti, pokud Vzorek nebo jiné materiály poskytnuté
Klientem nejsou odvezeny během sedmi dnů ode dne oznámení Klientovi, že jsou připraveny k
odvozu;
3.2.3 pojistné hrazené Společností, na základě jejího volného uvážení, ohledně pojištění jakéhokoli
majetku ve vlastnictví Klienta, který má Společnost u sebe;
3.2.4 za podmínky, že toto bylo předem oznámeno, náklady na veškeré subdodavatele použité
Společností, ledaže tito byli již zahrnuti v Nabídce;
3.2.5 jakékoli dodatečné náklady vynaložené Společností v souladu s těmito Podmínkami; a
3.2.6 náklady na zajištění jakýchkoli zvláštních standardů nebo specifikací vyžadovaných ohledně
poskytnutí Služeb.
PLATBA
Cena se platí Společnosti jednorázově, v plné výši (náklady převodu nese Klient), bez jakýchkoli
srážek, bez práva uplatňovat pohledávky k započtení a bez práva zadržovat platbu z důvodu
jakýchkoli vzájemných nároků, a to do třiceti dnů od data faktury vystavené Společností. Pro
vyloučení pochybností nesmí být při úhradě Ceny sražena jakákoli částka daně, ledaže je Klient na
základě právních předpisů povinen takovou srážku provést; v takovém případě se Cena, kterou má
Klient hradit, navýší tak, aby po příslušné srážce daně nebo zajištění daně Společnost obdržela právě
částku, kterou by měla obdržet, kdyby k takové srážce nedocházelo.
Pokud je Klient na základě právních předpisů povinen provést srážku daně nebo zajištění daně, je
povinen vůči příslušným správcům daně vynaložit veškerou možnou snahu tak, aby mu vzniklo
oprávnění srážku daně nebo zajištění daně neprovádět nebo ji provést s použitím nižší daňové sazby.
Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem veškerou součinnost, kterou lze rozumně
požadovat, za účelem získání takového oprávnění, včetně zejména (bez ohledu na obecnost
předchozí formulace) vyplnění či předložení jakýchkoli formulářů a provedení kroků, které mohou
být druhou stranou rozumně požadovány k dosažení výše uvedeného účelu.
Pozdní úhrada se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Dojde-li k prodlení s platbou, které trvá
nejvýše třicet dní, Společnost je oprávněna: přerušit poskytování jakýchkoli dalších Služeb ve
prospěch Klientovi, přestat poskytovat Zprávy, změnit nebo odstoupit od sjednaných podmínek
splatnosti či změnit cenové podmínky a podmínky poskytování Služeb. Sazba úroku z prodlení z
dlužné částky (před i po jejím pravomocném přisouzení) se uplatní ve výši stanovené právními
předpisy, a to až do doby konečného zaplacení.
Úhrady veškerých částek splatných Společnosti budou provedeny v určených termínech bez ohledu
na to, zda Klientovi zaplatila jakákoli třetí strana; pro vyloučení pochybností (bez ohledu na
obecnost předchozí formulace) se toto pravidlo se vztahuje také na situaci, kdy Společnost pracuje
jako znalec či znalecký ústav angažovaný právními zástupci pracujícími pro účastníka soudního či
jiného sporného řízení.
Pokud dojde, podle názoru Společnosti, ke zhoršení bonity Klienta před dokončením poskytování
Služeb, je Společnost oprávněna požadovat úplnou nebo částečnou úhradu Ceny předem nebo
zajištění úhrady platebního závazku Klienta způsobem přijatelným pro Společnost.
Společnost je oprávněna uplatnit zadržovací právo k veškerému majetku Klienta, který má u sebe, k
zajištění úhrady jakýchkoli částek, které jí Klient podle Smlouvy dluží, a uspokojit se z tohoto
zajištění způsobem dle svého uvážení.
PROVÁDĚNÍ SLUŽEB
Služby budou poskytnuty pouze jednorázově (bez replikace zkoušek), ledaže si Klient předem
písemně vyžádá jejich zopakování nebo jej Společnost považuje za nutné nebo vhodné. Společnost je
oprávněna fakturovat opakování zkoušek i v případě, že jimi bude potvrzet původní výsledek.
Klient poskytne ohledně Vzorku a/nebo požadavku na Službu maximum možných informací tak, aby
přispěl k dosažení efektivního výstupu. Pokud je informace ohledně Vzorku a/nebo požadavků na
Službu nesprávná a na straně Společnosti tak vyvstane potřeba dodatečné práce, Společnost je
oprávněna tuto dodatečnou práci fakturovat.
Nebudou-li Společnosti předem v písemné formě uděleny odchylné pokyny, Služby budou
poskytnuty ve vztahu ke Vzorku v takovém stavu, v jakém je Společností přijat. Společnost si
vyhrazuje právo fakturovat jakékoli požadované úpravy Vzorku, které mají být provedeny před
poskytnutím Služeb.
Způsob provedení Služby a vytvoření Zprávy je na volném uvážení Společnosti, ledaže Klient
předem Společnosti udělí písemné pokyny vymezující specifický požadovaný postup, které
Společnost akceptuje. Odměna za takový specifický postup bude mezi Společností a Klientem
dohodnuta před poskytnutím Služby.
Obecný popis metody postupu použitého při provedení Služby bude poskytnut na žádost, a to ústní
formou. Bude-li vyžadován podrobný popis postupů, ať už jako součást Zprávy nebo samostatně,
Společnost si vyhrazuje právo účtovat příplatek. V případě, že metoda postupu zmíněná ve Zprávě je
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samostatným výsledkem vývojářské práce vykonané na náklady Společnosti, je na volném uvážení
Společnosti, zda popis metody postupu poskytne.
Společnost je oprávněna, dle svého volného uvážení, zavázat se k expresnímu provedení určité
Služby. Za expresní provedení Služby je Společnost oprávněna účtovat si příplatek. Podrobnější
podmínky expresního poskytnutí služeb sdělí Společnost na vyžádání.
Ohledně rentgenografických zpráv a fotografického materiálu, které Společnost vyhotoví nebo
interpretaci jejichž výsledků poskytne v rámci provádění Služeb, je Klient povinen uvědomit
Společnost do čtrnácti (14) dnů od poskytnutí těchto rentgenografických zpráv a fotografického
materiálu o skutečnosti, že Klient nebo jakákoli třetí osoba zpochybňují jejich rentgenografickou
kvalitu nebo interpretaci jejich výsledků. Pokud tak Klient během čtrnáctidenní lhůty neučiní, platí,
že Klient rentgenografické zprávy a fotografický materiál akceptoval, včetně interpretace jejich
výsledků, a to tak, jak mu byly poskytnuty Společností.
SLUŽBY VE VZTAHU K SOUDNÍMU ŘÍZENÍ
Pokud se jakákoli část Služeb (včetně jakéhokoli Vzorku) má využít pro účely jakéhokoli
soudního či jiného podobného řízení, musí být tato skutečnost Společností písemně oznámena
předtím, než jsou Služby provedeny. Nedojde-li k tomuto včasnému oznámení, Společnost je
oprávněna, na základě svého volného uvážení, odmítnout být v daném řízení činná jako znalec
či znalecký ústav.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Následující ustanovení tohoto Článku 7 vymezují celkový rozsah jakékoli odpovědnosti Společnosti,
jejích zaměstnanců, dalších osob, jejichž jednání se přičítá Společnosti, a jejích subdodavatelů vůči
Klientovi, bez ohledu na způsob vzniku.
Společnost nevylučuje ani neomezuje vůči Klientovi následující případnou odpovědnost:
7.2.1 za ublížení na zdraví nebo usmrcení, způsobené nedbalostí Společnosti;
7.2.2 z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku;
7.2.3 ohledně jakékoli další záležitosti, v níž právní předpisy nepřipouštějí možnost Společnosti
vyloučit nebo omezit její odpovědnost; nebo
7.2.4 vzniklou na základě podvodného jednání nebo z nepravdivého tvrzení učiněného s podvodným
úmyslem.
Aniž by bylo dotčeno ustanovení 7.2, Společnost Klientovi neodpovídá, a to v důsledku porušení
smluvních povinností, z deliktního jednání, na základě porušení jakékoli zákonné povinnosti (včetně
z nedbalosti) ani jakkoli jinak, za jakýkoli ušlý zisk, ztrátu obchodu, ztrátu trhu, ztrátu zakázky,
poškození goodwillu, ztrátu předpokládaných úspor, ztrátu příjmů, ztrátu nebo poškození vzniklé v
důsledku nároků třetích stran nebo jakékoli nepřímé nebo následné škody bez ohledu na příčinu
jejich vzniku.
Aniž by byla dotčena ustanovení 7.2 a 7.3, celkový limit odpovědnosti Společnosti vzniklé (ať už
porušením smluvních povinností, z deliktního jednání, na základě porušení jakékoli zákonné
povinnosti, včetně z nedbalosti, či jakkoli jinak) ve vztahu ke Smlouvě, ať už z ní nebo v souvislosti
s ní, s jejím plněním nebo zamýšleným plněním nebo s prodlením s jejím plněním nebo v důsledku
jejího neplnění nebo jakkoli jinak činí za každý kalendářní rok vyšší z následujících částek: (i) 125%
Ceny, která byla nebo má být placena v daném kalendářním roce a (ii) 5,000 EUR (resp. ekvivalentu
v české měně).
Aniž by byla dotčena jiná ustanovení těchto Podmínek, je Klient povinen uplatnit veškeré své nároky
vůči Společnosti písemně, a to ve lhůtě 365 dní od ukončení Služeb poskytovaných podle Smlouvy.
Všechny Služby jsou prováděny v dobré víře a poctivě, v souladu s požadavkem na řádnou péči a za
podmínky důvěrnosti. Zprávy jsou vydávány na základě informací známých Společnosti v době, kdy
provedla Služby. Ačkoli Společnost vynakládá veškerou rozumně očekávatelnou snahu o správnost,
výsledek Služeb závisí mimo jiné na účinné spolupráci Klienta a jeho pracovníků a na informacích
poskytnutých Společnosti. V míře, v níž to právní předpisy nevylučují, Společnost neposkytuje
žádné ujištění či záruku, výslovně či mlčky učiněnou nebo jakoukoli jinou, ohledně správnosti
Zprávy vystavené Společností. V souladu s tím jsou veškeré Zprávy vydávány za následujících
podmínek:
7.6.1 není dána žádná odpovědnost vůči jakékoli jiné osobě než Klientovi;
7.6.2 Zprávy nejsou vyhotoveny pro zajištění jakéhokoli konkrétního účelu a žádné tvrzení v nich se
za žádných okolností nebude považovat za ujištění, závazek, záruku nebo smluvní ujednání
nebo je zakládat, ledaže je to výslovně stanoveno;
7.6.3 Zprávy vznikly výlučně na základě odborné analýzy provedené pracovníky Společnosti ve
vztahu k jednotlivé Smlouvě; jakékoli předpovědi ze strany Společnosti ohledně výsledků
jsou pouze odhadem;
7.6.4 Společnost má právo na úhradu Ceny bez ohledu na výsledky dosažené či závěry učiněné ve
Zprávě;
7.6.5 výsledky provedení Služeb se týkají pouze poskytnutých jednotlivých položek a informací a
nelze je považovat za reprezentativní ve vztahu k jakémukoli rozsáhlejšímu souboru, z nějž
byl vybrán Vzorek; a
7.6.6 výsledky jsou konečné a musí být schváleny Společností. Společnost Klientovi neodpovídá,
pokud jakkoli jedná na základě předběžných nebo neschválených výsledků nebo porady.
Veškeré případně stanovené lhůty pro provedení Služeb jsou pouze odhady a nezakládají závazek
provést Služby nebo vyhotovit jakoukoli Zprávu v určité lhůtě. Prodlení s provedením Služeb
nezakládá podstatné porušení Smlouvy.
Za porušení Smlouvy se nepovažuje a odpovědnost Společnosti vůči Klientovi nevznikne, pokud
prodlení s plněním závazků Společnosti týkajících se provedení Služeb nebo jejich neplnění bylo
způsobeno okolností nezávislou na vůli Společnosti, jejíž překonání nelze rozumně očekávat. Aniž
by byla dotčena obecnost této formulace, za takovou okolnost se považuje zejména působení vyšší
moci, výbuch, nepříznivé povětrnostní podmínky, povodeň, zemětřesení, bouře, požár, nehoda, válka
nebo hrozící válka, teroristické akty nebo hrozba jimi, sabotáž, povstání, demonstrace, občanské
nepokoje, konfiskace, jednání, omezení, právní a jiné závazné předpisy, zákazy nebo opatření
jakéhokoli druhu ze strany výkonných, legislativních či místních úřadů, předpisy nebo embarga
týkající se dovozu či vývozu, stávky, výluky a podobné situace týkající se kolektivního vyjednávání
a vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (bez ohledu na to, zda se jich účastní zaměstnanci
Společnosti nebo jiné třetí strany), potíže se zajištěním surovin, pracovní síly, pohonných hmot,
součástek nebo strojního zařízení, výpadek dodávky proudu nebo porucha strojního zařízení.
S výjimkou situace, kdy jsou Služby prováděny pro osobu, která má postavení spotřebitele ve smyslu
příslušných aktuálně účinných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele,
jsou veškeré záruky a pravidla či jiná ustanovení výslovně nebo mlčky zahrnutá jako součást
Smlouvy na základě právních předpisů, zvyklostí nebo jakkoli jinak vyloučeny v maximálním
možném rozsahu, v němž to právo povoluje.
Má-li Smlouva charakter spotřebitelské smlouvy ve smyslu příslušného aktuálně účinného
ustanovení občanskho zákoníku, nejsou zákonná práva Klienta ustanoveními těchto Podmínek
dotčena.
Klient souhlasí s tím, že výše uvedená ustanovení tohoto Článku 7 jsou přiměřená a zohledněná v
cenové úrovni, která by bez jejich zahrnutí musela být nastavena výše, a prohlašuje, že z toho
vyplývající riziko akceptuje nebo se proti němu pojistí.
POVINNOSTI KLIENTA
Klient poskytne ke každému Vzorku a každé Službě jedinečnou objednávku, identifikaci nebo
schválení v dostatečné míře podrobnosti tak, aby Společnost byla schopna každý Vzorek (jsou-li
Vzorky poskytnuty) identifikovat a vztáhnout ho k příslušné Nabídce a Službě; Společnost je
oprávněna se při provádění Služby v dobré víře spolehnout na Klientem uvedenou identifikaci či
referenci.
Klient je oprávněn kopírovat nebo jinak reprodukovat jakoukoli Zprávu v podobě poskytnuté
Společností; Klient však není oprávněn bez písemného souhlasu Společnosti jakkoli pozměňovat
jakoukoli Zprávu a v takto pozměněné podobě ji následně kopírovat nebo jinak reprodukovat.
Klient je povinen Společnost před provedením Služby týkající se určitého Vzorku písemně
informovat o skutečnosti, že Vzorek má nebezpečnou nebo nestabilní povahu, a poskytnout pokyny
ohledně bezpečného nakládání se Vzorkem. Nebezpečná nebo nestabilní povaha Vzorku je dána
například (nikoli však výlučně) tehdy, jde-li o radioaktivní materiál, biologicky aktivní nebo
nebezpečné látky, redukční nebo oxidační činidla, těkavé organické sloučeniny, materiály
považované za toxické, škodlivé, korozívní, dráždivé, výbušné, hořlavé, karcinogenní nebo
ovlivňující reprodukční schopnost nebo materiály škodlivé pro životní prostředí. Klient odškodní
Společnost za všechny Ztráty, které Společnost utrpí, včetně zejména (aniž by byla dotčena obecnost
předchozí formulace) veškeré věcné škody na majetku Společnosti a veškeré Ztráty v důsledku
nároků založených na újmě na zdraví nebo usmrcení jakýchkoli zaměstnanců Společnosti, jejích
subdodavatelů, jakýchkoli dalších osob jednajících v její prospěch nebo jakýchkoli třetích osob,
které přímo nebo nepřímo vzniknou v důsledku porušení povinností Klienta informovat Společnost o
nebezpečné nebo nestabilní povaze Vzorku a poskytnout pokyny ohledně bezpečného nakládání se
Vzorkem. Jestliže Klient informuje Společnost, že Vzorek je nebezpečné nebo nestabilní povahy,
Společnost je oprávněna se na základě svého volného uvážení rozhodnout, že Služby neprovede a
jednostranně ukončí Smlouvu, přičemž se uplatní úprava ustanovení Článku 13.3, avšak Společnost
nebude mít vůči Klientovi v důsledku ukončení Smlouvy žádnou odpovědnost.
Klient jako slibující se zavazuje Společnosti jako příjemci slibu nahradit veškeré Ztráty a odškodnit
ji ohledně všech Ztrát, které Společnost utrpí nebo ponese v souvislosti s poskytnutím Služeb na
základě Smlouvy, které si Klient od Společnosti vyžádal, a to jako Ztráty vzniklé na základě nebo v
důsledku:
8.4.1 nesplnění povinností ze Smlouvy Klientem nebo jeho nedbalosti při jejím plnění nebo jiném
porušení Smlouvy;
8.4.2 porušení jakéhokoli právního předpisu Klientem v souvislosti s prováděním Služeb;
8.4.3 porušení jakéhokoli právního předpisu Společností v souvislosti s prováděním Služeb; nebo
8.4.4 jakéhokoli nároku vzneseného nebo hrozícího vůči Společnosti jakoukoli třetí stranou v
souvislosti se Službami nebo s prodlením s provedením Služeb nebo s jejich neprovedením (a
to i v případě, jde-li o nárok zcela nebo zčásti v důsledku porušení práva nebo nedbalosti na
straně Společnosti).
Bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek je rozsah odpovědnosti Klienta podle tohoto
ustanovení neomezený.
Pokud jsou Služby prováděny v prostorách Klienta, je Klient zodpovědný za vytvoření podmínek pro
bezpečnou práci pro Společnost a její zaměstnance při provádění Služeb a ponese veškeré potřebné
náklady na splnění této povinnosti; Klient se zavazuje odškodnit Společnost, její zaměstnance,
subdodavatele a další osoby jednající za Společnost ohledně všech Ztrát, které utrpí v důsledku
porušení těchto povinností Klientem.
Nad rámec jakýchkoli zvláštních povinností Klienta uvedených v Nabídce je Klient v případě, že
Služby jsou prováděny v prostorách Klienta, povinen:
8.6.1 umožnit Společnosti potřebný přístup do prostor Klienta;
8.6.2 zajistit, že prostory poskytnuté Klientem pro provedení Služeb nebo jakékoli jejich části jsou
pro tento účel vhodné;
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8.6.3 zajistit dodávku veškerých provozních a pomocných médií a materiálů (včetně plynu, vody,
elektrické energie, světla atd.) v závislosti na povaze prostor poskytnutých Klientem; a
8.6.4 zajistit pro Společnost jakákoli povolení potřebná pro provádění Služby.
Dodatečné výdaje nebo Ztráty vzniklé Společnosti v důsledku porušení povinností Klienta
uvedených v tomto Článku 8.6 budou uhrazeny Klientem.
VZORKY, JEJICH VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NICH
Není-li v Nabídce stanoveno jinak, Klient nese vždy a po celou dobu (a to i tehdy, jsou-li umístěny v
provozovně Společnosti nebo přepravovány do nebo z této provozovny) riziko nebezpečí škody na
Vzorcích; Klient je odpovědný za sjednání a udržování vlastního pojištění Vzorků a prohlašuje, že si
je vědom, že v poplatky hrazené Společnosti neobsahují pojistné.
Není-li ve Smlouvě sjednáno odlišně, Vzorky, které mají trvanlivou povahu, bude Společnost
uchovávat po dobu tří měsíců od jejich převzetí a poté přikročí k jejich zničení.
Pokud Společnost na základě svého volného uvážení usoudí, že Vzorky jsou příliš rozměrné nebo
nejsou natolik trvanlivé, aby bylo možno je uchovávat po dobu delší jednoho měsíce, je Společnost
oprávněna určit, jak dlouho je bude uchovávat, než přikročí k jejich zničení.
Vzorky budou vráceny Klientovi pouze v případě, obdrží-li Společnost předem takový požadavek;
Klient ponese veškeré náklady s tím spojené (včetně přepravného).
PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Veškerá Práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv k záznamům, vědecké dokumentaci či
zdrojovým datům, a to vždy i v elektronické podobě) vytvořená při provádění jakékoli Služby náleží
Společnosti a jsou jejím výlučným majetkem, není-li ve Smlouvě výslovně dohodnuto jinak.
Vlastnické právo i výkon autorského práva ke Zprávě náleží Společnosti. Jakmile Klient splní
všechny své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, včetně zaplacení Ceny, získává Klient
neodvolatelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci k využití Zprávy (včetně práva udělovat
podlicence), za podmínek uvedených v Článcích 8.2, 10.2 a 10.4 těchto Podmínek.
Klient není oprávněn využít Zprávu ani jakékoli jiné zprávy, výsledky nebo informace poskytnuté
Společností za účelem reklamy nebo zveřejnění vůči třetím stranám. Jakékoli takové využití Zprávy
nebo jakékoli jiné zprávy, výsledků nebo informací poskytnutých Společností k takovýmto účelům
podléhá předchozímu souhlasu Společnosti, která je v případě poskytnutí souhlasu oprávněna navýšit
Cenu.
Klient je povinen dodržovat jakékoli příslušné předpisy certifikačních osob, osob oprávněných
nakládat se standardy (normami), akreditujících osob či příslušných ministerstev ohledně použití
značek, označení nebo log uvedených ve Zprávě nebo v jiných dokumentech vyhotovených při
provedení Služby.
Klient odškodní Společnosti ohledně veškerých škod, pokut, nákladů a výdajů, které Společnost
utrpí v důsledků vznesení nároků založených na skutečnosti, že použití dat, vybavení nebo dalších
materiálů poskytnutých Klientem pro účely provedení Služeb vedlo k porušení Práv duševního
vlastnictví jakékoli třetí strany.
OCHRANA ÚDAJŮ
Při výkonu svých práv a plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy Klient zajistí v
potřebném rozsahu dodržování povinností vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů č.
101/2000 Sb., v aktuálním znění. V míře, v níž bude Klient zpracovávat osobní údaje (jak je tento
pojem definován zákonem o ochraně osobních údajů), zajistí Klient přiměřená opatření technického
a organizačního charakteru zaměřená proti nepovolenému a neoprávněnému zpracování osobních
údajů a proti náhodné ztrátě, zničení nebo znehodnocení osobních údajů.
Pokud Společnost obdrží od subjektu údajů žádost o přístup k jeho zpracovávaným osobním údajům,
Klient poskytne Společnosti potřebnou součinnost, již od něj může Společnost rozumně požadovat
za tím účelem, aby dané žádosti o přístup k osobním údajům byla schopna včas vyhovět.
SUBDODAVATELÉ A POSTOUPENÍ PRÁV
Není-li ve Smlouvě nebo vzhledem k povinnostem vyplývajících z jakékoli akreditace nebo
veřejnoprávního povolení stanoveno jinak, Společnost je oprávněna, na základě svého volného
uvážení, zadat výkon celé nebo jakékoli části Služby třetí osobě jako subdodávku.
Společnost je oprávněna postoupit, převést, licencovat nebo vykonávat ve prospěch třetí osoby
všechna nebo jakoukoli část svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo postoupit
Smlouvu jako celek, s čímž tímto Klient vyslovuje svůj předchozí souhlas.
Plnění Klienta ze Smlouvy je osobního charakteru; Klient není oprávněn postoupit, převést, udělit,
zadat jako subdodávku nebo vykonávat ve prospěch třetí osoby všechna nebo jakoukoli část svých
práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
UKONČENÍ SMLOUVY
Klient není oprávněn jednostranně ukončit Smlouvu, tedy ukončit ji bez písemného souhlasu
Společnosti, která je oprávněna podmínit svůj souhlas splněním požadavků stanovených podle jejího
volného uvážení, jako například povinnosti Klienta kompenzovat Společnosti veškeré ztráty, které v
důsledku ukončení utrpí.
Společnost je oprávněna ukončit Smlouvu a také jakoukoli jinou smlouvu uzavřenou s Klientem
jednostranně s okamžitou účinností, aniž by tím byla dotčena jakákoli další práva nebo prostředky
právní ochrany, které jsou Společnosti k dispozici a aniž by z toho Společnosti vůči Klientovi
vznikla jakákoli odpovědnost, v následujících případech:
13.2.1 Klient poruší Smlouvu nebo jakoukoli jinou smlouvu uzavřenou se Společností způsobem,
který nelze napravit nebo pokud jej lze napravit, nedojde k jeho nápravě v souladu s
písemnou výzvou Společnosti požadující nápravu a ve lhůtě touto výzvou stanovené;
13.2.2 Klient nezaplatí Cenu ve lhůtě, v níž je k tomu povinen;
13.2.3 (i) je rozhodnuto o zrušení Klienta a Klient vstoupí do likvidace, (ii) je rozhodnuto o
úpadku Klienta (bez ohledu na právní moc rozhodnutí), (iii) Klient jako dlužník podá návrh
na prohlášení svého úpadku nebo povolení moratoria, (iv) vůči Klientovi je nařízena nucená
správa nebo (v) Klient není schopen hradit své splatné závazky, ve smyslu příslušného
ustanovení insolvenčního zákona;
13.2.4 vůči Klientovi je zahájena exekuce nebo výkon rozhodnutí postižením jeho podniku nebo
jiným způsobem obdobně postihujícím jeho aktiva;
13.2.5 Klient ukončí podnikatelskou činnost nebo taková skutečnost hrozí;
13.2.6 Společnost dospěje k odůvodněnému závěru, že ohledně Klienta dojde zřejmě k jakékoli z
událostí vymezených v Článcích 13.2.3, 13.2.4 nebo 13.2.5 a tuto skutečnost Klientovi
oznámí;
13.2.7 Společnost dospěje k odůvodněnému závěru, že poskytnutí Služeb nebo samotné
obchodování s Klientem by představovalo porušení Mezinárodních sankcí, Klient odmítne
Společosti poskytnout požadované informace potřebné pro ověření plnění požadavků
Mezinárodních sankcí nebo jiných obdobných předpisů nebo Klient jedná způsobem, který
by na straně Společnosti vyvolal porušení Mezinárodních sankcí; a
13.2.8 v případě vymezeném v ustanovení Článku 8.3.
Skutečnost, že Společnost ukončí Smlouvu, nemá vliv na práva vzniklá smluvním stranám před
jejím ukončením a na práva a prostředky právní ochrany, které jsou k dispozici na základě
Podmínek; ta nejsou ukončením dotčena. To platí i ohledně práva přerušit provádění jakýchkoli
dalších Služeb ve prospěch Klienta na základě jakékoli jiné smlouvy s ním uzavřené (v takovém
případě však Klient nebude zproštěn svých povinností vůči Společnosti na základě takové jiné
Smlouvy) a ohledně práva Společnosti obdržet od Klienta odškodnění svých ztrát vzniklých na
základě Smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené s Klientem.
V případě ukončení Smlouvy na základě ustanovení Článku 13.2 se jakékoli dluhy Klienta vůči
Společnosti stávají okamžitě splatnými.
DŮVĚRNOST
Každá ze smluvních stran („Příjemce“) bude zachovávat přísnou důvěrnost ohledně veškerých
Důvěrných informací obdržených od druhé smluvní strany („Poskytovatel“). S výjimkou případů,
kdy tomu dochází za účelem plnění povinností ze Smlouvy, není Příjemce oprávněn, bez
předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, poskytnout, prozradit nebo zpřístupnit přijaté
Důvěrné informace a nesmí povolit jakýmkoli svým zaměstnancům, statutárním orgánům a jiným
osobám za něj jednajícím toto učinit.
Bez ohledu na ustanovení Článku 14.1 však Příjemce může poskytnout přijatou Důvěrnou informaci
v následujících případech:
14.2.1 je k tomu povinen na základě právního předpisu nebo rozhodnutí jakéhokoli vládního nebo
regulačního orgánu nebo orgánu místní samosprávy (k poskytnutí však dojde pouze v
minimálním rozsahu, jímž je možné vyhovět danému požadavku);
14.2.2 je to zcela nezbytené za účelem získání specializované odborné porady týkající se předmětu
Smlouvy;
14.2.3 tato informace byla již Příjemci k dispozici předtím, než mu byla přístupněna
Poskytovatelem (a Příjemce je schopen tuto skutečnost zdokladovat); nebo
14.2.4 jde o informaci, která se následně stane známou veřejnosti, a to v důsledku jiné skutečnosti,
než je porušení Smlouvy Příjemcem.
V případě, že je vůči Příjemci učiněna žádost týkající se Důvěrné informace na základě zákona č.
123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v aktuálním znění, nebo na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, je Příjemce povinen
informovat Poskytovatele a nesmí poskytnout Důvěrnou informaci až do té doby, co bude provedena
analýza, zda tato informace může podléhat výjimce z povinnosti zpřístupnění.
Povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto Článku 14 jsou časově neomezeny a platí navždy.
PŘEDCHÁZENÍ KORUPCI
Klient se zavazuje dodržovat veškeré zákony a jiné právní předpisy, závazná pravidla a etické
kodexy týkající se potírání korupce a uplácení včetně příslušných ustanovení trestního zákona a
protikorupčního zákona Spojeného království z roku 2010 (UK Bribery Act 2010) („Protikorupční
předpisy“) a postupovat vždy tak, aby svým jednáním nebo opominutím konat nezpůsobil, že by
Protikorupční předpisy porušila Společnost. Klient bude dodržovat pravidla Společnosti pro
předcházení korupčního jednání, pokud mu je, včetně jakýchkoli případných budoucích úprav,
Společnost oznámí.
Klient Společnosti neprodleně ohlásí jakoukoli žádost nebo výzvu poskytnout nepřípustnou finanční
nebo nepeněžitou výhodu v jakékoli formě, pokud je vůči Klientovi v souvislosti s plněním
předmětu Smlouvy učiněna.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Jakákoli práva a prostředky právní ochrany, které Společnosti vznikají a jsou k dispozici na základě
této Smlouvy, jsou nezávislé na ostatních právech a prostředcích právní ochrany, které má
Společnost na základě této Smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy.
Tato Smlouva ani žádné její ustanovení nezakládá a nesmí být vykládáno tak, jako by mezi
smluvními stranami zakládalo právnickou osobu nebo sdružení.
Podmínky a Nabídka obsahují veškerá ustanovení, jejichž uplatnění si smluvní strany mezi sebou
dohodly ve vztahu k předmětu Smlouvy, a nahrazují jakékoli předchozí písemné čí ústní dohody,
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ujištění, návrhy nebo ujednání mezi stranami ohledně toho učiněné. Klient prohlašuje, že nebyl k
rozhodnutí akceptovat Podmínky nebo uzavřít Smlouvu zlákán jakýmkoli tvrzením nebo slibem,
které v nich nejsou zahrnuty, s výhradou toho, že Podmínky nepovedou k vyloučení odpovědnosti,
která by Klientovi jinak vznikla na základě případných tvrzení uciněných ze strany Společnosti s
podvodným úmyslem.
V případě, že jedno nebo více ustanovení Podmínek je na základě rozhodnutí příslušného orgánu
shledáno neplatným, zakázaným nebo nevynutitelným, jako celek nebo zčásti, platnost, povolenost a
vynutitelnost ostatních ustanovení Podmínek ani zbývajícího rozsahu daného ustanovení tím nebude
dotčena.
Jakákoli oznámení jedné smluvní strany vůči druhé smluvní straně musí být učiněna písemně a
považují se za řádně doručená buď osobním doručením nebo uplynutím 48 hodin od předání k
poštovní přepravě prostřednictvím doporučené pošty adresované na adresu sídla druhé strany, jinak
na její poslední známou adresu.
Pokud Společnost nevyužije jakéhokoli svého práva, oprávnění nebo prostředku právní ochrany nebo
s ním bude prodlévat, nelze tuto skutečnost považovat za vzdání se jich. Obdobně ani pouze
omezený výkon určitého práva, oprávnění nebo prostředku právní ochrany nevede k jakémukoli
omezení rozsahu jejich budoucího výkonu ani výkonu jakýchkoli jiných práv.
Společnost a Klient se dohodli, že ve vztahu ke Smlouvě se neuplatní ustanovení §§ 1799 a 1800
občanského zákoníku.
Na základě Nabídky ani Podmínek nevznikají a nemají vznikat práva třetích osob a jakékoli třetí
osoby, které nejsou stranou Smlouvy, nejsou oprávněny vymáhat plnění jakýchkoli jejích
ustanovení.
Právem rozhodným pro Smlouvu a její výklad je právní řád České republiky. Pro účely řešení sporů
se Klient podřizuje výlučné pravomoci příslušných soudů České republiky.

