Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Společnost: CEMEX Cement, k.s.
IČ:
150 52 320
DIČ:
CZ15052320
Sídlo:
Tovární 296, 538 04 Prachovice
Zápis OR:
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 17975
Bank. spojení: ING Bank N.V. č.ú. 1000260309/3500
Zastoupena: Karol Czubara a Hana Fidrová - prokuristé
(dále jen „Objednatel“)
a
Společnost:
IČ:
DIČ:
Sídlo:
Zápis OR:
Bank. spojení:
Zastoupena:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně v textu smlouvy též jako „Smluvní strany“)
tuto

SMLOUVU O DÍLO
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele za podmínek touto smlouvou stanovených
provést dílo, kterým se rozumí Snížení energetické náročnosti provozu okruhu
průmyslových vod a Rekonstrukce okruhu průmyslových vod a které je podrobně
definované v bodu 2 článku I této smlouvy, a závazek Objednatele řádně provedené dílo
převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu stanovenou touto smlouvou.
2. Předmět díla bude splňovat parametry podle nabídky ………………..viz Příloha č. 2
a bude proveden v souladu s technologickým postupem viz Příloha č. 1.

3. Předmětem této smlouvy je dále závazek Zhotovitele provést proškolení obsluhy (zaměstnanců
Objednatele) instalovaného zařízení včetně dodávky manuálů k obsluze díla a případných dalších
dokladů nutných k řádnému užívání díla (certifikát kvality, prohlášení o shodě apod.).
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Článek II
Místo a termín plnění
Místem plnění je cementárna CEMEX Prachovice, Tovární 296, 53804
Termíny plnění díla jsou detailně uvedeny v Příloze č.3.
Termín předání řádně provedeného díla předávacím protokolem: nejpozději do 40 týdnů od
převzetí pracoviště
Zhotovitel prohlašuje, že s místem provádění díla je řádně obeznámen včetně možností
přístupu na staveniště, využití stavebních mechanismů, jejich dopravy na staveniště.
Zhotovitel se rovněž seznámil s veškerými v místě platnými dopravními a jinými omezeními,
které by mohly mít vliv na provádění díla.

Článek III
Cena a platební podmínky
1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně zhotovené dílo uvedené v článku I této
smlouvy
cenu
ve
výši
……………………….
Kč
bez
DPH
(slovy:
………………………….) stanovenou dohodou smluvních stran. Přesná specifikace ceny
díla a rozsah dodávky je uveden v zadávací dokumentaci a položkovém rozpočtu, který tvoří
Přílohu č. 1 této smlouvy. Dohodnutá cena za dílo se stanovuje jako maximální. Má se za to,
že Zhotovitel předložil nabídku natolik podrobnou, aby byly uhrazeny veškeré náklady
Zhotovitele spojené s provedením díla včetně přiměřeného zisku. Má se rovněž za to, že
Zhotovitel provede veškeré práce a dodávky potřebné k řádnému zhotovení díla a odstranění
případných vad a nedodělků v rámci rozsahu stanoveného svojí nabídkou. Za úplnost
specifikace prací a dodávek při ocenění díla zodpovídá Zhotovitel. K ceně bude připočtena
DPH ve výši dle platných právních předpisů.
2. Výše uvedená cena bude na základě řádně vystavených faktur hrazena následovně:
• Přepojení okruhu cementové mlýnice 1.platba – 15%
• Přepojení okruhu rotační pece 2.platba – 15%
• Přepojení okruhu surovinové a uhelné mlýnice 3.platba– 15%
• Úspěšné ukončení zkušebního provozu – 4.platba -55 %
Úhradu ceny provede Objednatel bezhotovostním převodem na výše uvedený účet
Zhotovitele, vždy na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem se všemi
náležitostmi daňového dokladu podle zákona o DPH v platném znění a to do 60 dní od
vystavení daňového dokladu. V případě nedostatků má Objednatel právo daňový doklad
vrátit k doplnění. Splatnost se v takovém případě prodlužuje o počet dnů, které uplynuly od
vrácení faktury k opravě Zhotoviteli do dne doručení řádně opravené faktury Objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o tom, že příslušný
správce daně rozhodl, že Zhotovitel je ve smyslu § 106a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) nespolehlivým plátcem.
Zhotovitel se výslovně zavazuje, že na daňových dokladech vystavovaných dle této smlouvy
bude vždy uvádět pouze účet zveřejněný v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 ZDPH (dále

jen zveřejněný účet). Změnu zveřejněného účtu je Zhotovitel povinen vždy písemně sdělit
Objednateli nejméně 5 dnů před oznámením této změny správci daně.
4. V případě, že Zhotovitel poruší kterýkoli ze svých závazků vyplývající z předchozího
odstavce a Objednatel bude povinen z titulu ručení ve smyslu § 109 ZDPH příslušnému
správci daně na základě jeho výzvy odvést za Zhotovitele daň z přidané hodnoty, zavazuje se
Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši zaplacené DPH, minimálně však 500,Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody nebo právo na vydání bezdůvodného
obohacení, které lze žádat samostatně vedle stanovené smluvní pokuty.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty v
příslušné výši přímo příslušnému správci daně, pokud zjistí, že účet uvedený na daňovém
dokladu, na který má být poskytnuto zdanitelné plnění, není zveřejněným účtem nebo že je
Zhotovitel nespolehlivým plátcem. Plnění odpovídající DPH se považuje v takovém případě
za splněné vůči Zhotoviteli dnem poukázání DPH na účet příslušného správce daně.
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Článek IV
Způsob provádění díla
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na svůj náklad a na své nebezpečí. Věci,
které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel. Kupní cena těchto věcí je
zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje podmínky stanovené pro dodavatele
díla v aktuálních Pravidlech pro výběr dodavatelů a postupu dle pravidel nebo zákona č.
134/2016, o zadávání veřejných zakázek a je si vědom povinností vyplývajících z těchto
pravidel a zavazuje se je respektovat.
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a s náležitou odbornou péčí, je však
vázán rámcovými pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen okamžitě informovat
Objednatele o vzniklých překážkách a problémech při provádění díla, které by mohly ohrozit
řádné a včasné dokončení díla.
Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové
dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen
předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové
dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy,
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů
a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit
Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní,
odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu
s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá
v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody,
která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem
je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se
Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že
se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, stavební/
montážní deník (dále jen deník). Do deníku zapisuje všechny skutečnosti, rozhodné pro
plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska, námitky. Během pracovní doby je deník k dispozici u vedoucího zaměstnance
Zhotovitele. Jestliže vedoucí zaměstnanec zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem

Objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření. Jinak se má
za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i technický dozor
Objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce podle smlouvy a projektové dokumentace
v souladu se všemi příslušnými bezpečnostními, ekologickými a požárními předpisy, včetně
dodržování protipožárních opatření a ČSN. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny
povinnosti stanovené v Příloze č.4 - Podmínky provádění prací a poskytování služeb
z hlediska kvality, BOZP, PO a ochrany ŽP ve společnostech skupiny CEMEX. Zhotovitel se
dále zavazuje, že při dodávce svých prací bude zaměstnávat odborné řemeslníky, kteří jsou
schopni provést smluvené práce dle požadavku Objednatele v dohodnutých termínech.
Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla stálou přítomnost minimálně
jedné osoby ovládající bezvadně komunikaci v českém jazyce, která bude odpovědná i za
komunikaci s pracovníky Zhotovitele, kteří nemluví česky. Zhotovitel je povinen na základě
výzvy objednatele předložit objednateli listiny, které jednoznačným způsobem prokazují
dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se při této kontrole ukáže, že
některý z pracovníků zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, je zhotovitel povinen
neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku kvalifikace splňuje a následně
předložit objednateli příslušnou listinu prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka
objednateli. Současně je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
5.000,00 Kč za každé porušení povinnosti uvedené v tomto odstavci. Zhotovitel zaručuje, že
má všechny povolení a licence, které jsou nezbytné k realizaci díla, a že tato povolení jsou
postačující k tomu, aby mohl dílo zahájit a řádně dokončit.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém pracovišti a na převzatých prostorách udržovat pořádek a
čistotu. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které jeho činností v areálu
Objednatele vznikly. Je povinen zajistit likvidaci těchto odpadů v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů.
7. Veškeré emise znečišťujících látek (do všech složek životního prostředí, zejména pak do
odpadů, ovzduší, horninového prostředí a do vody), které vznikají v příčinné souvislosti
s plněním této smlouvy ze strany Zhotovitele, jsou produktem Zhotovitele, a to i v případě,
že některé suroviny a materiály (např. barvy, vodu apod.) poskytuje ze svých prostředků
nebo zprostředkuje jejich použití Objednatel. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za produkci
znečišťujících látek.
8. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé na jeho majetku protiprávním nebo
nedbalostním jednáním svých zaměstnanců a porušením platných předpisů a norem pro
poskytování služeb. Zhotovitel prohlašuje, že je a po celou dobu provádění díla podle této
smlouvy bude řádně pojištěn pro případ vzniku své odpovědnosti za škody v minimálním
rozsahu stanoveném v Prohlášení dodavatele o pojištění odpovědnosti- Příloha č. 5
9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel
potvrzuje, že se důkladně seznámil s rozsahem a povahou díla a podklady předloženými
Objednatelem, které Zhotovitel považuje za dostačující. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu
známy všechny technické, kvalitativní i ostatní podmínky nezbytné k realizaci díla
10. Zhotovitel prokáže splnění díla:
− individuálním vyzkoušením a úspěšným komplexním vyzkoušením,
− úspěšným průběhem zkušebního provozu a předáním díla do trvalého provozu.

− o průběhu a výsledcích všech výše uvedených zkoušek bude sepsán zápis do deníku
nebo samostatný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
11. Individuální vyzkoušení
− Individuální vyzkoušení provádí Zhotovitel za účasti Objednatele, jako součást
jednotlivých etap díla.
− Individuálními zkouškami se rozumí přezkoušení funkce zařízení a jejich uvedení do
dočasného chodu naprázdno, nebo části z celkové dodávky.
− Komplexní vyzkoušení díla: Komplexním vyzkoušením prokazuje Zhotovitel řádné
provedení díla tj. kvalitu a schopnost dodávky k provozu tím, že se zařízení provozuje
nepřetržitě po dobu 336 provozních hodin na sjednaný výkon, případně na zatížení,
které bude odpovídat podmínkám provozu v době konání komplexního vyzkoušení.
− Komplexní vyzkoušení proběhne ihned po ukončení montáže a individuálním
vyzkoušení a po odstranění případných nedostatků uvedených v zápise o ukončení
montáže a individuálního vyzkoušení.
− Komplexní vyzkoušení zajišťuje Zhotovitel. K účasti na komplexních zkouškách
vyzve Objednatele minimálně 5 pracovních dnů před zahájením zkoušek.
− Za přerušení komplexního vyzkoušení nebudou považovány drobné závady, jejichž
odstranění (součet času všech odstávek) nebude trvat déle než 5 hod. nebo přerušení,
jehož příčinou nebude závada na díle. Rovněž nebude považováno za přerušení
komplexního vyzkoušení odstavení díla z důvodu venkovních klimatických
podmínek.
− Před zahájením komplexního vyzkoušení Zhotovitel předá Objednateli provozní
dokumentace. Zároveň předá všechny nutné certifikáty a dokumenty, které potvrzují,
že dodané dílo je v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR.
− V rámci komplexních zkoušek provede Zhotovitel zaškolení provozního personálu
Objednatele. Jména osob k zaškolení sdělí písemně Objednatel do doby zahájení
komplexního vyzkoušení Zhotoviteli. Zaškolení bude ukončeno písemným
osvědčením o jeho provedení.
− Komplexní vyzkoušení zajišťuje Objednatel a nese na své náklady veškeré energie,
technologická média a potřebný počet pracovníků obsluhy.
− Po úspěšném komplexním vyzkoušení díla následuje zkušební provoz po dobu 30
dnů, jehož účelem je prověření bezproblémového provozu dodaného zařízení, jež je
předmětem této smlouvy, při dodržení všech zadaných technických parametrů.
− Následující den po úspěšném ukončení zkušebního provozu a předání díla do trvalého
provozu Předávacím protokolem začíná běžet záruční doba díla.
12. Zkušební provoz
− Objednatel zahájí zkušební provoz díla ihned po úspěšném komplexním vyzkoušení a
podepsáním zápisu o předání a převzetí díla do zkušebního provozu. Zkušební provoz
potrvá 30 dnů.
− Zkušební provoz zajišťuje Objednatel a rozumí se jím doba, po kterou je dílo
intenzívně sledováno Zhotovitelem, a kdy je Zhotovitel připraven při případné poruše
díla okamžitě řešit závadu.
− Zkušební provoz bude ukončen vzájemně potvrzeným zápisem, kde bude
konstatováno splnění provozních parametrů dle zadávací projektové dokumentace.

13. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při montáži díla a Zhotovitel je povinen
mu kontroly umožnit. Technický dozor Objednatele je oprávněn provádět záznamy do
deníku.
14. V případě, že by se dílo (nebo jeho část) považovalo za autorské dílo, uděluje Zhotovitel
tímto Objednateli souhlas na použití díla (licenci) v následujícím rozsahu:
- způsob použití díla: všechny způsoby uvedené v § 12. autorského zákona
- rozsah licence: neomezený rozsah, výhradní licence
- čas licence: doba neurčitá, minimálně však 30 roků
- odměna: bezúplatně.
15. Postoupení jakýchkoliv pohledávek Zhotovitele za Objednatelem vyplývajících z této
smlouvy je možné jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
16. Zhotovitel není oprávněn použít pro plnění díla subdodavatele, který nebyl předem písemně
odsouhlasen Objednatelem.
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Článek V
Součinnost Objednatele
Objednatel umožní bezproblémový vstup pracovníků Zhotovitele do objektu Objednatele za
účelem provádění díla. Dále umožní Objednatel bezproblémový přístup k elektrické energii,
vodě, apod. jako i k sociálnímu zařízení a všem zařízením potřebným k provedení díla.
Zhotovitel zamezí přístupu neoprávněným osobám Objednatele do předmětu díla po dobu
montáže.
Objednatel je povinen na vyžádání Zhotovitele poskytnout mu veškeré dostupné informace
bezprostředně s prováděním díla související, popř. podklady, které by mu mohly být
nápomocny při provádění díla.

Článek VI
Smluvní sankce
V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla Objednateli
v termínu dle čl. 2.2. této smlouvy o dílo má Objednatel právo vyúčtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s tím, že tuto
případnou smluvní pokutu může Objednatel odečíst z částky uvedené v konečné faktuře.
Za prodlení s úhradou faktury má Zhotovitel právo vyúčtovat Objednateli smluvní úroky z
prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Převezme-li Objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání, má
Objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad či nedodělků v termínu uvedeném
v zápise o předání a převzetí, není-li termín uveden pak do 14 dnů od předání díla. Jestliže
tak Zhotovitel v tomto termínu neučiní, je Objednatel oprávněn dát vady a nedodělky na
náklad Zhotovitele odstranit a současně účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý
i započatý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku.
Smluvní pokuty za porušení podmínek BOZP, ŽP a PO stanoví Příloha č.4
Smluvní sankce za porušení povinností v souvislosti s DPH stanoví čl. III.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze žádat
samostatně ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek VII
Převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním předmětu
díla Objednateli po úspěšném ukončení zkušebního provozu a předáním díla do trvalého
provozu Předávacím protokolem- viz bod 2 tohoto článku. V Předávacím protokolu budou
odsouhlaseny i soupisy prací, která Zhotovitel na díle provedl.
2. Po ukončení každé etapy díla bude sepsán protokol o individuálním vyzkoušení a předání
této části díla. Na základě protokolu podepsaného Objednatelem je Zhotovitel oprávněn
vystavit fakturu v rozsahu a za podmínek dle čl. III bod 2 této smlouvy.
3. Po úspěšném provedení zkušebního provozu sepíší obě strany Protokol o předání a převzetí
díla do trvalého provozu, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací a dodávek,
soupis zjištěných případných drobných vad a nedodělků včetně dohody o opatřeních a
lhůtách k jejich odstranění. Oboustranným podepsáním Protokolu o předání a převzetí díla
se považují veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokolu uvedené za dohodnuté. Pokud
Objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést písemně důvody odmítnutí do deníku.
4. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, se přejímací řízení
opakuje v nezbytně nutném rozsahu, jsou-li odstraněny důvody pro které Objednatel odmítal
dílo převzít, sepíší a podepíší obě strany Protokol o předání a převzetí díla.
5. Za Objednatele bude přebírat předmět díla Martin Kubant, nebo jím pověřená osoba. Za
Zhotovitele bude předávat předmět díla ………………… nebo jím pověřená osoba.
6. Objednatel dílo nebo jeho části převezme i v případě, kdy dílo nebo jeho části budou mít
vady a nedodělky, které však nebrání řádnému užívání díla nebo jeho části, a zaváže-li se
Zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém.

1.

2.

3.

Článek VIII
Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody
Objednatel je vlastníkem zhotovovaného předmětu díla již od samého počátku. Sjednaná
výhrada vlastnictví v této smlouvě o dílo mezi Zhotovitelem a Objednatelem platí i pro
případ jakékoliv smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho subdodavatelem.
Nebezpečí škody na prováděném díle, jakož i na všech věcech potřebných pro zhotovení díla
však, od převzetí staveniště do doby celkového dokončení díla a jeho konečného předání bez
vad a nedodělků Objednateli, nese Zhotovitel. U dočasných objektů zařízení staveniště,
používaných strojů a mechanizmů nese Zhotovitel toto nebezpečí až do doby vyklizení
staveniště. Jedná se tedy o výslovné smluvní ujednání, že nebezpečí škody až do předání díla
ponese Zhotovitel.
Pokud činností Zhotovitele dojde na staveništi ke způsobení škody na díle, či jiné škodě
(včetně škody na zdraví) Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen
bezodkladně tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit v plné míře. Pokud
Zhotovitel škodu neodstraní, nebo nenahradí v penězích, je Objednatel oprávněn tuto škodu
odstranit nebo nahradit sám či prostřednictvím třetí osoby a Zhotovitel je povinen (zavazuje
se) Objednateli vynaložené náklady v plné výši uhradit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí
vystaveného daňového dokladu, který prokazuje vynaložení nákladů na odstranění škody.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Článek IX.
Záruky
Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo uvedené v čl. II. záruku v délce trvání 24 měsíců.
Zavazuje se tedy a zaručuje, že po celou tuto dobu bude předmět díla způsobilý k řádnému a
bezvadnému užívání k účelu zamýšlenému Objednatelem a že si dílo zachová obvyklé
vlastnosti.
Datum počátku běhu záruční doby bude vyznačeno v Předávacím protokolu.
Zhotovitel odstraní bezplatně všechny poruchy, které na jím dodaných zařízeních a
příslušenství vzniknou v záruční době. Vyměněné vadné díly jsou majetkem Zhotovitele.
Nárok na poskytnutí záručních výkonů nelze uplatnit, byla-li porucha způsobena
neodbornou opravou nebo zásahem osob, které k tomu nebyly pověřeny, nebo pokud závadu
způsobí díly či příslušenství mimo rámec dodávky Zhotovitele. Záruka se nevztahuje na
vady způsobené běžným opotřebením. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny
neodborným zásahem obsluhy, nesprávným používáním zařízení v rozporu s návodem
k obsluze a technickými podmínkami zařízení, zásahem třetích osob, elektrickou poruchou
iniciovanou zařízením, které Zhotovitel nedodal nebo mechanickým poškozením.
Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli výskyt vad bez zbytečného odkladu po jejich
projevení. Oznámení může být učiněno i v ústní podobě či emailem. Objednatel je povinen
popsat Zhotoviteli v čem zjištěná vada spočívá a poskytnout mu součinnost při jejím
odstranění (zejména umožnit přístup k zařízení).
Zhotovitel se zavazuje odstranit řádně oznámené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 24 hodin. Nebudou-li vady v uvedené lhůtě Zhotovitelem odstraněny, je Objednatel
oprávněn zajistit odstranění vad sám či za součinnosti se třetí osobou.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany se dohody, že v případě prodlení Zhotovitele s předáním díla nebo v případě
Objednatelova prodlení s placením řádně fakturovaných částek přesahujícího 90 dní má
druhá smluvní strana právo odstoupit od smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy vstoupí v platnost dnem doručení písemného oznámení o odstoupení
od smlouvy povinné straně. Při odstoupení od smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat
vrácení všech plateb provedených ve prospěch Zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou
s výjimkou uvedenou dále. Zhotovitel je povinen vrátit platby do 30 dnů od odstoupení od
smlouvy. V opačném případě je povinen hradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částek
zaplacených Objednatelem za každý den prodlení při vracení. Zhotoviteli však vzniká nárok
na zaplacení ceny za část díla provedenou řádně do dne odstoupení.
3. Při odstoupení od smlouvy může být požadována náhrada škod v částce překračujících
smluvní pokutu, která je dohodnuta pro případ porušení smluvní povinnosti, není-li v daném
případě sjednána smluvní pokuta, může být náhrada škody požadována oprávněnou stranou
v plné výši.
XI.
Povinnost mlčenlivosti
1.
Smluvní strany se shodně zavazují, že s výjimkou případů výslovně uvedených v této
smlouvě nezveřejní, neposkytnou žádným třetím osobám ani nevyužijí ve prospěch svůj či

třetích osob žádné informace poskytnuté druhou smluvní stranou či jinak získané v souvislosti
s jednáním o uzavření této smlouvy či plněním jejího předmětu, a to zejména informace
týkající se cenových nabídek, předběžných koncepcí, prodejních a/nebo marketingových
nabídek, branding strategií, tvůrčích návrhů a koncepcí, technických dat, designu webových
stránek, obchodního tajemství a know-how, výzkumu, produktových plánů, výrobků,
technických požadavků zákazníků, softwaru, programovacích technik, algoritmů, služeb,
dodavatelů, seznamů dodavatelů, zákazníků, seznamů zaměstnanců, seznamů zákazníků, trhů,
rozvoje, vynálezů, procesů, technologií, návrhů, výkresů, engineeringu, zařízení, technik,
hardwarové konfigurace, marketingu, prognóz, obchodní strategie, financí nebo jiných
obchodních informací druhé strany, které budou písemně označeny jako důvěrné (dále jen
„Důvěrné informace“). Strana, která se seznámí s Důvěrnými informacemi, je povinna chránit
jejich důvěrnou povahu minimálně za použití stejných opatření, která používá k ochraně
vlastních důvěrných informací stejného druhu. Zároveň se zavazuje omezit přístup
k Důvěrným informacím pouze na takové své zaměstnance, kteří je potřebují znát z důvodu
naplnění účelu této smlouvy. Za porušení této povinnosti neposkytnout Důvěrné informace se
nepovažuje sdílení takových informací v rámci skupiny, do které patří daná smluvní strana
(propojené osoby).
2. Ujednání odst. 1 se nepoužije na informace (zejména myšlenky, koncepce, know-how,
techniky a metodologie), které:
a) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými, aniž by byla porušena tato smlouva;
b) vzniknou nezávisle na Důvěrných informacích při plnění této smlouvy;
c) smluvní straně byly známy již dříve, aniž by byla vázána povinností mlčenlivosti;
d) smluvní strana získá od třetí osoby, která, pokud je jí známo, není vázána povinností
mlčenlivosti vztahující se na Důvěrné informace.
3. V případě, že některá ze stran strana obdrží výzvu soudu nebo jiného oprávněného státního
či správního orgánu týkající se Důvěrných informací, je příjemce povinen druhou smluvní
stranu o této skutečnosti neprodleně informovat a poskytnout jí (na její žádost) veškerou
podporu za účelem zajištění zamezení nebo omezení rozsahu zveřejnění a zachování
důvěrného charakteru takových informací.
4. Důvěrné informace musejí být vráceny poskytující smluvní straně nebo zničeny v případě:
a) dokončení realizovaných služeb nebo
b) na žádost poskytovatele,
a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.
5. Smluvní strany sjednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob
účastnících se naplňování účelu této smlouvy.
6. Bez ohledu na ostatní ustanovení této Smlouvy, bude jakékoliv nepravdivé prohlášení či
porušení této doložky považováno za hrubé porušení této Smlouvy. V takovém případě bude
mít druhá Smluvní strana právo od této Smlouvy odstoupit. Toto odstoupení však nevylučuje
využití dalších práv či smluvních sankcí dle této Smlouvy.

Článek XII.
Ostatní ujednání
1.
Každá se smluvních stran prohlašuje a potvrzuje, že v souvislosti s touto smlouvou:
a) neuhradila, neobdržela ani nepřislíbila žádný úplatek nebo jiné neoprávněné platby a ani
neakceptovala příslib těchto plateb;

b) neuhradila ani nepřislíbila platbu v rozporu s mezinárodními protikorupčními zákony
(zejména zákon USA o korupčních praktikách v zahraničí („Foreign Corrupt Practices Act“) a
Úmluva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o boji proti podplácení zahraničních
veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, včetně veškerých dodatků a
prováděcích předpisů („Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in
International Business Transaction“).
2. Smluvní strany se zavazují, že ve spojení s touto smlouvou neposkytnou, nezprostředkují,
nepřislíbí ani nenabídnou žádnou neoprávněnou platbu, půjčku, dar nebo jiné hodnoty, které by
byly přímo nebo nepřímo určeny:
a) jakémukoli vládnímu úředníkovi nebo státnímu zaměstnanci nebo pro jeho potřebu nebo
prospěch (včetně zaměstnanců subjektů nebo společností, které vlastní nebo řídí stát či jeho
organizační složky);
b) jakékoli politické straně, funkcionáři politické strany nebo kandidátovi nebo pro jejich
potřebu;
c) jakékoli veřejné mezinárodní organizaci nebo pro její potřebu, nebo
d) prostředníkovi pro účely úhrady některému z výše uvedených subjektů,
a to s cílem získání nebo udržení podnikatelské aktivity nebo získání jiné výhody, a zajistí, aby
k těmto úkonům nedocházelo ani ze strany jejích přidružených osob a jejich příslušných
zaměstnanců.
3.
Smluvní strany prohlašují a zaručují, že při realizaci všech činností spojených s touto
smlouvou budou dodržovat všechny platné zákony týkající se ochrany životního prostředí,
likvidace materiálů, vypouštění chemických látek, plynů nebo jiných látek nebo materiálů do
životního prostředí nebo přítomnosti těchto materiálů, chemických látek, plynů nebo jiných
látek v prostorách jejích zařízení a/nebo zařízení jejích přidružených osob, pokud tyto mají
podstatný skutečný nebo potenciální vliv na činnosti spojené s touto smlouvou.
4. Bez ohledu na ostatní ustanovení této Smlouvy, bude jakékoliv nepravdivé prohlášení či
porušení této doložky považováno za hrubé porušení této Smlouvy. V takovém případě bude
mít druhá Smluvní strana právo od této Smlouvy odstoupit. Toto odstoupení však nevylučuje
využití dalších práv či smluvních sankcí dle této Smlouvy.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, resp.
dnem podpisu druhé ze smluvních stran, pokud není podepisována v jeden den. Smluvní
strany výslovně vylučují aplikaci § 1740 odst.3 občanského zákoníku.
2. Tato smlouva může být změněna, doplněna nebo zrušena pouze souhlasným projevem vůle
obou smluvních stran a to písemnými číslovanými dodatky.
3. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné
vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto smluvním vztahem,
se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení a výjimek řídit pouze
českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), českým právním řádem a
veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle českého práva. Případné spory
vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a
místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany

sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související,
místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
4. Všechny písemnosti doručované mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou se
považují za doručené dnem jejich převzetí adresátem, dnem, kdy bylo přijetí písemnosti
adresátem odmítnuto, nejpozději však 3. pracovním dnem od prokazatelného odeslání zásilky
doporučeným dopisem na adresu sídla adresáta.
5. Tato Smlouva je sepsána ve …… vyhotoveních po jednom pro každou ze smluvních stran.
Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém
jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.
6. Smluvní strany po pečlivém přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla
uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své
podpisy.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy,
Příloha č. 1 - Technologický postup
Příloha č. 2 – Cenová nabídka ………………….
Příloha č. 3 – Časový harmonogram
Příloha č. 4 - Podmínky provádění prací a poskytování služeb z hlediska kvality,BOZP,PO
a ochrany ŽP ve společnostech skupiny CEMEX
Příloha č.5 – Prohlášení dodavatele o pojištění odpovědnosti
V případě rozporů mezi jednotlivými smluvními dokumenty nebo jejich částmi má rozhodující
platnost ten dokument nebo jeho část, který má ve výše uvedeném seznamu nižší pořadové číslo,
přičemž vlastní text smlouvy má vždy přednost před příslušným zněním v přílohách.
V Prachovicích dne…………………
Za Objednatele

........................................................
CEMEX Cement, k.s.
Karol Czubara a Hana Fidrová
prokuristé

Za Zhotovitele

...........................................................
Jméno, funkce

