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Všeobecné nákupní podmínky ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. 

 

I. Platnost Všeobecných nákupních podmínek  
Pro veškeré vztahy mezi vysokou školou ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. (dále jen 
„ŠAVŠ“) a dodavatelem, vzniklé na základě nebo v souvislosti s objednávkou subjektu 
ŠAVŠ, se použijí tyto Všeobecné nákupní podmínky, pokud nebylo písemně dohodnuto něco 
jiného, a to i tehdy, jestliže dodavatel uplatňuje své vlastní dodací podmínky. Jakékoliv 
obchodní podmínky dodavatele nejsou součástí smlouvy, i když při uzavření smlouvy nejsou 
výslovně vyloučeny. 
 

II. Objednávky a uzavření smlouvy 
1. Objednávky jsou pro ŠAVŠ závazné jen tehdy, jestliže byly provedeny písemně a subjektem 

ŠAVŠ podepsány. Pro přijetí objednávky a tedy pro  
2. uzavření smlouvy je nutno vrátit jednu kopii objednávky řádně podepsanou ŠAVŠ do 30 dnů 

od jejího vystavení, pak si ŠAVŠ vyhrazuje právo objednávku odvolat. 
3. Za objednávku se považuje i nabídka podepsaná ze strany ŠAVŠ. 
4. Objednávky na dodávku služeb jsou rámcové, služby budou čerpány na základě odvolávek 

k rámcové objednávce. Množství uvedené v objednávce je orientační a skutečné množství 
dodaných služeb se může lišit. 
 

III. Písemná forma a odchylující se ujednání 
Změny a doplňky těchto Všeobecných nákupních podmínek a smlouvy musí být sjednány 
písemně. To se týká i samotného požadavku na písemnou formu. 
 

IV. Utajení 
1. Dodavatel je povinen nakládat se smlouvou a se všemi s její realizací souvisejícími 

obchodními a technickými informacemi jako s obchodním tajemstvím ŠAVŠ. 
2. Na obchodní vztah s ŠAVŠ může dodavatel ve své reklamě poukázat pouze, pokud to ŠAVŠ 

předem písemně odsouhlasí. 
3. Povinnost utajení platí nezávisle na tom, zda byla smlouva uzavřena, i pro informace získané 

během nabídkové fáze a po skončení smlouvy. 
 

V. Plnění 
1. Místem plnění je Mladá Boleslav, Česká republika, pokud ŠAVŠ neurčí jiné místo plnění. 
2. Plnění musí přesně odpovídat sjednaným podmínkám a musí být provedeno ve stanoveném 

termínu.  
3. ŠAVŠ není povinna převzít nesjednané částečné plnění nebo plnění většího množství. Plnění 

před sjednaným termínem je možné pouze po písemném souhlasu ŠAVŠ. 
 

VI. Ochrana osobních údajů 
Je-li potřeba ve Smlouvě s dodavatelem poskytnout dodavateli osobní údaje, ŠAVŠ vždy a 
bezpodmínečně bude trvat na tom, aby dodavatel splnil tyto povinnosti:  

1. přijmout všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření s přihlédnutím ke 
stavu techniky, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům 
zpracování k zabránění jakéhokoli narušení poskytnutých osobních údajů, 

2. nezapojit do zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného souhlasu ŠAVŠ, 
3. zpracovávat osobní údaje pouze pro plnění smlouvy (vč. předání údajů do třetích zemí a 

mezinárodním organizacím); výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou určité povinnosti uloženy 
přímo právním předpisem;  

4. zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje u dodavatele byly zavázány k 
mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; 
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5. zajistit, že dodavatel bude ŠAVŠ bez zbytečného odkladu nápomocen při plnění povinností 
ŠAVŠ, zejména povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, povinnosti 
ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu dle čl. 33 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů č.2016/679 (dále jen „GDPR“), povinnosti 
oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 34 GDPR, 
povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 GDPR a povinnosti provádět 
předchozí konzultace dle čl. 36 GDPR, a že za tímto účelem zajistí nebo přijme vhodná 
technická a organizační opatření, o kterých ihned informuje ŠAVŠ; 

6. po ukončení Smlouvy řádně naložit se zpracovávanými osobními údaji, např. že všechny 
osobní údaje vymaže, nebo je vrátí ŠAVŠ a vymaže existující kopie apod.; 

7. poskytnout ŠAVŠ veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti 
stanovené ŠAVŠ právními předpisy, tj. zejm. umožnit kontrolu, audit či inspekci prováděné 
ŠAVŠ nebo příslušným orgánem dle právních předpisů,; 

8. poskytnout bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou stanoví ŠAVŠ, součinnost 
potřebnou pro plnění zákonných povinností ŠAVŠ spojených s ochranou osobních údajů, 
jejich zpracováním, tj. chránit poskytnuté osobní údaje v souladu s právními předpisy 
 

VII. Platební podmínky 
1. Podmínkou splatnosti pohledávek dodavatele je, že ŠAVŠ má k dispozici ověřitelné a 

formálně správné daňové doklady. 
2. Dodavatel je povinen dodat ŠAVŠ daňové doklady do 20. dne v měsíci následujícím po 

měsíci, ve kterém bylo plnění poskytnuto. V případě nedodržení termínu pro dodání 
daňových dokladů nemůže ŠAVŠ zaručit dodržení splatnosti daných dokladů. 

3. Daňové doklady jsou požadovány v elektronické podobě. Dodací adresa pro daňové doklady 
je: uctarna@savs.cz.  

4. V korespondenci, dodacích listech, účtech, fakturách apod. je nutno bezpodmínečně vždy 
uvádět celé číslo objednávky, jinak není možno docílit rychlého vyřízení jednotlivých 
písemností, na což v oboustranném zájmu ŠAVŠ zvláště upozorňuje. V případě vadného 
plnění je ŠAVŠ oprávněna zadržet platbu až do řádného splnění. 

5. Dodavatel není oprávněn své pohledávky vůči ŠAVŠ postoupit nebo zastavit. 
6. ŠAVŠ je oprávněna jednoznačně započítat své splatné i nesplatné pohledávky se 

kterýmikoliv splatnými i nesplatnými pohledávkami dodavatele vůči ŠAVŠ. 
7. Na žádost ŠAVŠ je dodavatel povinen prokázat, že je majitelem účtu, na který mají být 

hrazeny platby podle smlouvy uzavřené se ŠAVŠ, či jakéhokoli jiného účtu, který používá 
v obchodním styku se ŠAVŠ. Do náležitého prokázání této skutečnosti je ŠAVŠ oprávněna 
zadržet platby. 

8. Dodavatel je povinen na žádost ŠAVŠ sdělit aktuální stav otevřených účetních položek 
vzniklých ze vzájemného obchodního styku, které jsou obsaženy v účetnictví dodavatele k 
rozhodnému dni, a bude-li to třeba vyjasnit a odsouhlasit rozpory se stavem obsaženým 
v účetnictví ŠAVŠ. 
 

VIII. Zadržovací právo a započtení 
Právo ŠAVŠ vykonat zadržovací právo vůči dodavateli a právo ŠAVŠ započíst vzájemné 
pohledávky nesmí být omezeno. 
 

IX. Transport – Náklady – Přechod nebezpečí 
1. ŠAVŠ si vyhrazuje určení přepravní trasy a způsobu přepravy stejně jako dopravního 

prostředku a způsobu balení. 
2. Pro obchodní doložky platí INCOTERMS v nejnovějším znění platném v okamžiku uzavření 

smlouvy.  
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X. Vyšší moc 
1. Za okolnosti vyšší moci jsou považovány takové okolnosti, které vznikly po uzavření 

smlouvy jako výsledek nepředvídatelných a smluvními stranami neodvratitelných událostí 
mimořádného charakteru, jako například přírodní katastrofy nebo války. Smluvní strana, pro 
kterou se plnění smluvních povinností stalo nemožným, musí při vzniku a ukončení výše 
uvedených okolností druhou smluvní stranu ihned písemně vyrozumět a předložit jí důkazy, 
že tyto okolnosti měly rozhodující vliv na plnění smluvních povinností. Výskyt zmetkového 
materiálu, opožděné subdodávky a stávku nelze pokládat za vyšší moc a nedávají žádné 
oprávnění k prodloužení potvrzené dodací lhůty. 

2. Pokud subjektu ŠAVŠ brání okolnosti vyšší moci převzít plnění na sjednaném místě, je po 
dobu trvání této překážky vyloučeno prodlení ŠAVŠ s převzetím stejně, jako jsou vyloučeny 
nároky dodavatele na protiplnění, resp. na náhradu škody. Po dobu trvání této překážky je 
dodavatel povinen skladovat zboží na vlastní náklady a nebezpečí. 

3. Jestliže by měly uvedené nepředvídatelné okolnosti trvat déle než 6 měsíců u plnění, pro 
které nepřekračuje lhůta k plnění 1 rok, nebo déle jak 9 měsíců u plnění, u kterého lhůta 
k plnění překračuje 1 rok, má ŠAVŠ právo od smlouvy odstoupit. Dodavatel je v tomto 
případě povinen vrátit částky, zaplacené ŠAVŠ s připočítáním úroků ve výši repo sazby 
stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém 
kalendářním pololetí, za které se úroky platí, je výše úroků závislá na výši repo sazby 
stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. 
 

XI. Odpovědnost za vady a záruka 
1. Pokud není ohledně odpovědnosti za vady dojednáno něco jiného, přebírá dodavatel 

odpovědnost za vady svých plnění podle zákonných předpisů. 
2. Pokud není ohledně záruky dojednáno něco jiného, záruční doba činí u strojů 24 měsíců od 

jejich uvedení do provozu. Záruční doba u náhradních dílů činí 24 měsíců od jejich 
zabudování, nejvýše však 30 měsíců od data dodání. U jiného zboží a služeb činí záruční 
doba 24 měsíců od jejich dodání. U kompletního zařízení platí datum, od kterého se počítá 
záruční doba, datum dodání posledního dílu celého zařízení. Jestliže dodavatel provádí 
montáž, počítá se záruční doba od data uvedení celého zařízení do provozu. 

3. Odstranění vad spočívá buď v jejich opravě, nebo výměně vadných součástí. Pokud 
dodavatel vady přes vyzvání včas nebo řádně neodstranil, je ŠAVŠ oprávněna bez újmy práv 
ŠAVŠ z odpovědnosti za vady a ze záruky tyto vady na účet dodavatele odstranit nebo 
nechat odstranit. Pokud to nebude možné, je ŠAVŠ oprávněna odstoupit od smlouvy. Malé 
vady nebo takové, jejichž odstranění nesnese žádný odklad, odstraní ŠAVŠ  sama a 
dodavatel nahradí subjektu ŠAVŠ skutečné náklady. Při výměně nebo opravě součástí se 
prodlužuje záruční doba o dobu potřebnou pro výměnu nebo opravu. 
 

XII. Smluvní pokuta 
1. Pokud nebude ve stanovené lhůtě řádně splněno, zaplatí dodavatel ŠAVŠ smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z ceny celého plnění za každý započatý týden, maximálně však 5% z ceny celého 
plnění. ŠAVŠ je oprávněna započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti 
pohledávce dodavatele na zaplacení ceny plnění. 

2. Zaplacení smluvní pokuty a úroků z prodlení nemá vliv na nárok ŠAVŠ na náhradu případné 
další vyšší škody. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení smlouvy. 
 

XIII. Rozhodné právo a příslušnost soudů 
1. Smlouva, jakož i právní vztahy, vzniklé porušením smlouvy, se řídí právním řádem České 

republiky. Použití mezinárodního práva soukromého, jakož i Úmluvy o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží se vylučuje. 

2. Pro veškeré spory vznikající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní je příslušný soud České 
republiky, v jehož obvodu leží sídlo ŠAVŠ. 
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XIV. Salvátorská klauzule 
Pokud by některé ustanovení těchto Všeobecných nákupních podmínek a dalších dotčených 
ujednání bylo nebo se stalo neplatným, pak tím není dotčena platnost smlouvy jako celku. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které nejlépe 
odpovídá ekonomickému účelu ustanovení neplatného. Totéž platí v případě mezery v úpravě 
práv a povinností smluvních stran. 
 

XV. Výpověď 
V následujících případech je ŠAVŠ oprávněna smlouvu s okamžitými účinky vypovědět nebo 
od smlouvy odstoupit: 
a) dodavatel zastavil platby, 
b) bylo zahájeno insolvenční nebo jiné podobné řízení u dodavatele, 
c) dodavatel vstoupil do likvidace, 
d) u dodavatele došlo k ukončení jedné z jeho činností, bez které není možné splnění účelu 

smlouvy, 
e) dodavatel nesplnil předmět smlouvy řádně a včas. 

 
XVI. Zvláštní ujednání 

1. Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany životního 
prostředí. Nejlepším dokladem ekologického chování dodavatele je certifikát dle ISO 14001 
nebo EMAS. 

2. Dodavatel se zavazuje mít zavedený systém řízení kvality. Nejlepším dokladem zavedení 
systému řízení kvality je certifikát dle ISO 9001. 

 

V Mladé Boleslavi, dne 03. 07. 2018 

 

 

 

 

 

 

  

rektor/ředitel       kvestor 


