Všeobecné nákupní podmínky společnosti ATALIAN CZ s.r.o.
I.

Všeobecná ustanovení
1.
Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi
společností ATALIAN CZ s.r.o., se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice, PSČ 158 00, IČ:
25059394, zapsané v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46124
(dále jen „ATALIAN CZ“), a jejími dodavateli při poskytování plnění společnosti ATALIAN CZ v případě,
že nebylo mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, a to i tehdy, jestliže dodavatel ve svých
všeobecných nákupních podmínkách nebo jinde uplatňuje své vlastní obchodní podmínky.
2.
Případné změny nebo doplňky těchto podmínek musí být provedeny písemně a potvrzeny
společností ATALIAN CZ a dodavatelem.
3. Smlouvou se pro účely těchto podmínek rozumí kupní smlouva anebo smlouva o dílo anebo inominátní
smlouva ve smyslu ust. § 1746, odst. 2 občanského zákoníku, uzavřená v souladu s podmínkami (dále
jen „smlouva“). Plněním se pro účely těchto podmínek rozumí jakékoliv zboží, dílo nebo služby (včetně
jejich eventuálních změn) (dále jen „plnění“) dodávané, vytvořené nebo poskytované na základě smlouvy
(dále jen „dodání plnění“). Občanským zákoníkem se pro účely těchto podmínek rozumí zákon č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

II.
Objednávky a uzavření smlouvy
1. Společnost ATALIAN CZ si vyhrazuje právo vést jednání s více dodavateli pro zajištění nejvhodnějšího
a nejvýhodnější plnění a jeho následné volby. Za tímto účelem společnost ATALIAN CZ sleduje
v průběhu celého vyjednávání nastavené parametry, které je oprávněna, do doby odeslání objednávky
dodavateli dle čl. V.5 těchto podmínek jednostranně měnit. Společnost ATALIAN CZ je též oprávněna
objednávku do doby jejího přijetí ze strany dodavatele dle čl. II.5 těchto podmínek jednostranně zrušit a
ukončit tím jednání o uzavření smlouvy. V případě změny nebo ukončení jednání o uzavření smlouvy dle
tohoto odstavce bere dodavatel bez výhrad na vědomí, že mu nevzniká nárok na náhradu škody ani
úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících se změnou či ukončením jednání o smlouvě ve smyslu ust. §
1729 občanského zákoníku.
2. Dodavatel je povinen poskytnout společnosti ATALIAN CZ zejména následující informace: obchodní
firmu, sídlo, IČ, DIČ dodavatele, jména osob oprávněných jednat o smlouvě a k uzavření smlouvy a email, na který má společnost ATALIAN CZ zaslat objednávku. Dodavatel je povinen na základě žádosti
společnosti ATALIAN CZ doložit pravdivost jím uvedených údajů, zejména oprávnění osob zastupovat
dodavatele a oprávnění poskytnout plnění.
3. Objednávky jsou pro společnost ATALIAN CZ závazné a považovány za návrh na uzavření smlouvy jen
tehdy, jestliže byly provedeny písemně a byly vystaveny k tomu oprávněnou osobou společnosti
ATALIAN CZ, případně jestliže byly odeslány elektronicky (e-mailem) z pracovní adresy oprávněné
osoby v doméně atalianworld.com a na formuláři společnosti ATALIAN CZ na e-mailovou adresu
dodavatele.
4. Objednávka musí obsahovat nejméně (i) specifikaci předmětu plnění (ii) cenu nebo způsob jejího určení
(iii) podpis oprávněné osoby společnosti ATALIAN CZ (dále jen „objednávka“). V případě, že jsou
k objednávce připojeny zvláštní dodací podmínky, technické nebo zkušební podmínky, specifikace,
instrukce pro obal, označení a odeslání či jiné přílohy, tvoří tyto neoddělitelnou součást objednávky a
jsou pro obě smluvní strany závazné.
5. Dodavatel je povinen vždy konkrétní objednávku společnosti ATALIAN CZ závazně přijmout. Za závazné
přijetí objednávky se pro účely těchto podmínek považuje i dodání plnění ze strany dodavatele.
K uzavření smlouvy mezi smluvními stranami dojde pouze v případě, pokud dodavatel (i) doručí
společnosti ATALIAN CZ na adresu či kontaktní e-mail uvedený v objednávce písemné závazné přijetí
objednávky do tří (3) pracovních dnů následujících po obdržení objednávky, resp. jejího doručení na emailovou adresu dodavatele, nebo (ii) dodá plnění na místo dodání plnění dle čl. IV.4 těchto podmínek a
ve lhůtě stanovené v objednávce jako datum realizace (dále jen „termín plnění“ či též „lhůta plnění“),
není-li mezi smluvními stranami stanovena jiná lhůta. Pokud dodavatel společnosti ATALIAN CZ (i)
doručí závazné přijetí objednávky po uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě pro přijetí objednávky nebo
(ii) dodá předmět plnění až po termínu plnění, k uzavření smlouvy dojde pouze v případě, že společnost
ATALIAN CZ toto pozdější přijetí objednávky písemně odsouhlasí nebo se začne chovat ve shodě
s pozdně přijatou objednávkou (např. společnost ATALIAN CZ převezme takové pozdě dodané plnění).
V případě, že se přijatá objednávka nebo dodané plnění jakýmkoliv způsobem liší od vystavené
objednávky, tedy obsahuje jakékoliv změny, dodatky, výhrady připomínky apod., jsou takové odchylky
pro společnost ATALIAN CZ závazné pouze tehdy, byly-li společností ATALIAN CZ znovu písemně
potvrzeny do pěti (5) pracovních dnů následujících po obdržení změněné objednávky.
6. Společnost ATALIAN CZ v oboustranném zájmu upozorňuje dodavatele, že je povinen ve veškerém
písemném styku vždy uvádět celé číslo objednávky společnosti ATALIAN CZ, jinak společnost ATALIAN
CZ není schopná docílit rychlého vyřízení jednotlivých písemností, zejména faktur.
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III.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zejména závazek dodavatele dodat společnosti ATALIAN CZ řádně a včas plnění
a závazek společnosti ATALIAN CZ řádně a včas dodané plnění od dodavatele převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu.
IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel je povinen dodat společnosti ATALIAN CZ plnění řádně a včas. Dodavatel odpovídá za použití
bezvadného materiálu, za bezchybné provedení a za dohodnuté vlastnosti dodaného plnění. Jakékoli
dodatečné změny v plnění mohou být provedeny pouze s písemným souhlasem společnosti ATALIAN
CZ. Dodané plnění musí přesně odpovídat dohodnutým podmínkám a specifikaci, zejména množství,
jakosti a způsobu provedení.
2. Dodavatel se zavazuje, že plnění bude v době předání společnosti ATALIAN CZ odpovídat příslušným
právním, technickým, bezpečnostním a hygienickým normám, a to bez ohledu na to, zdali jsou tyto normy
považovány za právně závazné, tedy zda na tyto normy odkazuje platná právní úprava (dále též jen
„normy"), jakož i dalším relevantní předpisům, zejména o ochraně životního prostředí, a bude splňovat
veškeré podmínky stanovené v čl. XI. těchto podmínek. Pokud se na plnění vztahují normy, které upravují
shodný předmět plnění různým způsobem nebo jsou-li tyto normy nejasné, je dodavatel povinen použít
takové plnění, které je pro společnost ATALIAN CZ nejvhodnější, eventuelně si vyžádat předchozí
stanovisko společnosti ATALIAN CZ k tomu, jakou z norem má v rámci dodání plnění použít.
3. Dodavatel je povinen dodat společnosti ATALIAN CZ kompletní plnění bez faktických a právních vad,
zejména prosté jakýchkoliv závazků, nároků či práv třetích osob, v termínu či lhůtě plnění uvedených v
objednávce. Pokud termín plnění není v objednávce uveden, je dodavatel povinen dodat plnění
společnosti ATALIAN CZ ihned, nejpozději však do pěti (5) dnů, ode dne přijetí objednávky.
4. Pokud není smluvními stranami sjednáno pro dodání plnění jiné místo nebo osoba, dodavatel splní svoji
povinnost dodat plnění jeho předáním společnosti ATALIAN CZ na adrese jejího sídla. Předání a převzetí
plnění smluvní strany osvědčí vhodným způsobem, ze kterého vyplývat převzetí plnění (např.
předávacím protokolem, dodacím listem apod.).
5. Dodavatel je povinen dodat plnění ve vhodném balení, které zaručí, že během přepravy plnění a při
běžném zacházení s ním nedojde k jeho poškození.
6. Pokud to vyplývá z povahy a účelu plnění, je dodavatel při dodání plnění povinen předat společnosti
ATALIAN CZ též veškerou nezbytnou dokumentaci týkající se plnění (zejména návody, manuály apod.)
v českém jazyce. Je-li to pro předmětný druh plnění obvyklé nebo pro užívání plnění normami
předepsané, je součástí dodání plnění i řádné proškolení osob určených společností ATALIAN CZ a
provedení zkoušek, které je v těchto případech vždy zahrnuto v ceně plnění, není-li ve smlouvě výslovně
uvedeno jinak.
7. Společnost ATALIAN CZ není povinna převzít plnění v případě, pokud má plnění zjevně poškozený obal,
je neúplné, vykazuje jiné vady a pokud nevyhovuje účelu smlouvy, pokud dodavateli byl takový účel
znám. V takovém případě se dodavatel dostává do prodlení s dodáním plnění tak, jako by jej nedodal ve
sjednaném termínu, a společnost ATALIAN CZ je oprávněna od smlouvy odstoupit, ledaže se
s dodavatelem dohodne na odstranění vad plnění. Vady plnění se dodavatel zavazuje odstranit
v přiměřené lhůtě, kterou mu společnost ATALIAN CZ s ohledem na povahu plnění určí, nebo ve stejné
lhůtě dodat společnosti ATALIAN CZ nové plnění. Společnost ATALIAN CZ si vyhrazuje právo výběru
plnění dle předchozí věty tohoto odstavce.
8. Pokud dodavatel nedodá plnění ve sjednaném termínu plnění anebo neodstraní-li vady plnění v určené
lhůtě či nevymění-li plnění za nové (dle požadavku společnosti ATALIAN CZ), je společnost ATALIAN
CZ oprávněna od odstoupit smlouvy.
9. Dodavatel se při plnění smlouvy zavazuje postupovat s odpovídající odbornou péčí a odpovědností, a
podle příkazů společnosti ATALIAN CZ, pokud takové příkazy dodavatel od společnosti ATALIAN CZ
obdrží.
10. Dodavatel je povinen bezodkladně informovat společnost ATALIAN CZ o všech skutečnostech, které
zjistil při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ním a které mohou mít vliv na plnění dodavatele. Dodavatel
je zejména povinen upozornit společnost ATALIAN CZ bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věci, kterou mu společnost ATALIAN CZ svěřila k provedení předmětu plnění, nebo příkazu, který mu
společnost ATALIAN CZ dala.
11. Dodavatel je považován za původce odpadu vzniklého při případné montáži plnění (včetně obalu plnění)
a je povinen zajistit likvidaci těchto odpadů na své náklady.
12. Pokud bude dodavatel provádět plnění smlouvy v prostorách společnosti ATALIAN CZ nebo jejích
zákazníků, je povinen dodržovat povinnosti stanovené v čl. IX těchto podmínek.
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13. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré další povinnosti stanovené těmito podmínkami, zejména
povinnosti uvedené v čl. X., XI. a XII. těchto podmínek.
V.
Cena a platební podmínky
1.
Společnost ATALIAN CZ se zavazuje za řádné a včasné dodání plnění zaplatit dodavateli cenu
uvedenou v objednávce. V případě, že je dodavatel plátcem daně z přidané hodnoty, bude k ceně tato
daň připočtena ve výši dle platných právních předpisů, není-li již její výše stanovena v objednávce. Cena
uvedená v objednávce je pevná a konečná a jsou v ní zahrnuty všechny náklady dodavatele spojené s
plněním závazků dle smlouvy.
2. Společnost ATALIAN CZ provede úhradu ceny na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura musí
obsahovat zejména (i) veškeré náležitosti stanovené příslušnými platnými právními předpisy, (ii) číslo
bankovního účtu dodavatele, na který má být provedena úhrada ceny plnění, (iii) číslo objednávky
společnosti ATALIAN CZ, a k faktuře musí být přiložena kopie objednávky.
3. Dodavatel je povinen doručit fakturu včetně všech náležitostí a příloh společnosti ATALIAN CZ do čtyř
(4) dnů od uskutečnění dodání plnění. V případě dílčí fakturace musí být dílčí faktura doručena
společnosti ATALIAN CZ do čtvrtého (4.) dne od ukončení kalendářního měsíce.
4. Splatnost faktury je šedesát (60) dnů ode dne doručení faktury v elektronické podobě na e-mailovou
adresu: faktury.cz.atal@atalianworld.com. Za den provedení úhrady je považován den předání
převodního příkazu bance.
5. Pokud doručená faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, bude-li neúplná či nesprávná,
společnost ATALIAN CZ je oprávněna vrátit takovou fakturu (nebo její kopii) dodavateli ve lhůtě splatnosti
k opravě a/nebo doplnění. Ode dne doručení nové, případně opravené faktury, běží společnosti ATALIAN
CZ od počátku nová, výše uvedená, lhůta splatnosti.
6. Dodavatel uzavřením smlouvy výslovně prohlašuje, že mu nejsou známy a nemohou být splněny
zákonné předpoklady dle ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), pro to, aby se společnost ATALIAN CZ stala ručitelem za
nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen plnit řádně a včas své daňové povinnosti
vzniklé souvislosti se smlouvou. Dodavatel se zavazuje ihned informovat společnost ATALIAN CZ
v případě ohrožení schopnosti plnit své daňové povinnosti dle zákona o DPH, jakož i hrozící možnost
vzniku či vznik daňových nedoplatků dle zákona o DPH. Dodavatel je rovněž povinen v bezodkladně
informovat společnost ATALIAN CZ o skutečnosti, že: (i) příslušným správcem daně bylo zahájeno vůči
dodavateli daňové řízení o vydání rozhodnutí o tom, že dodavatel je nespolehlivým plátcem daně ve
smyslu ust. §106a zákona o DPH; (ii) příslušný správce daně vydal rozhodnutí o tom, že dodavatel je
nespolehlivým správcem daně ve smyslu ust. §106a zákona o DPH.
7. Pokud příslušný správce daně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 106a
zákona o DPH informaci, že je dodavatel nespolehlivým plátcem, nebo pokud má být úhrada ceny za
zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem (plátcem DPH) na území ČR poskytnuta zcela nebo zčásti
bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území ČR ve smyslu
ust. § 109 zákona o DPH), je společnost ATALIAN CZ oprávněna zadržet z každé fakturované ceny za
poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto daň, aniž k tomu bude vyzván jako ručitel,
uhradit za dodavatele příslušnému správci daně v souladu s postupem dle ust. §109a zákona o DPH. Po
provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem je úhrada
zdanitelného plnění dodavateli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze úhrada základu daně)
smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle smlouvy a těchto podmínek (tj. základu daně i
výše daně z přidané hodnoty) a dodavatel nemá jakýkoli nárok na úhradu případných úroků z prodlení,
smluvních pokut, náhrady škody, penále, nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči společnosti ATALIAN CZ,
a to ani v případě, že by dodavateli byly podobné sankce vyměřeny přímo příslušným správcem daně.
VI. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody a odpovědnost za vady plnění
1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci nebo dílu použitému k plnění přechází na společnost
ATALIAN CZ vždy dnem dodání plnění, ledaže si smluvní strany sjednají ve smlouvě pozdější den.
2. Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění v době dodání, případně v době podpisu předávacího
protokolu oběma stranami, a vady vzniklé na plnění v průběhu záruční doby, která činí 24 měsíců, pokud
v objednávce není uvedena jiná záruční doba nebo pokud výrobce neposkytuje delší záruční dobu (též
jen "záruční doba"). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k přechodu
nebezpečí škody na věci.
3. Dodavatel se zavazuje, že plnění bude mít po celou záruční dobu mít vlastnosti sjednané ve smlouvě,
vlastnosti požadované zvláštními právními předpisy a normami a vlastnosti obvyklé s ohledem na
předmět plnění a účel jeho užívání.
4. Dodavatel je povinen odstranit jakékoliv vady plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 5
pracovních dnů od jejich uplatnění společností ATALIAN CZ. Dodavatel nese veškeré náklady spojené
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s odstraněním vady. Nepodaří-li se dodavateli nebo jím určené osobě vady v uvedené lhůtě odstranit, je
společnost ATALIAN CZ oprávněna uplatnit svá zákonná práva stanovená zejména občanským
zákoníkem, zejména má právo odstoupit od smlouvy.
5.
V případě prodlení dodavatele s odstraněním vad plnění je společnost ATALIAN CZ oprávněna
zajistit odstranění vady plnění prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady dodavatele, čímž nebude
dotčena poskytnutá záruka za jakost.
6.
Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé běžným opotřebením, neodborným použitím plnění a
zacházením ze strany společnosti ATALIAN CZ nebo jejích zákazníků s plněním, nebo užíváním plnění
ze strany společnosti ATALIAN CZ nebo jejích zákazníků k jiným účelům, než ke kterým je plnění
sjednáno nebo určeno.
7. Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, zajistí společnost ATALIAN CZ znalecký posudek soudního
znalce, kterým bude stanoveno, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se dle znaleckého posudku
prokáže, že se jedná o záruční vadu, je dodavatel povinen uhradit veškeré náklady na pořízení
znaleckého posudku, jinak tyto náklady hradí společnost ATALIAN CZ. Vyjádření znalce je pro obě strany
závazné a zavazují se podle závěrů znaleckého posudku postupovat. Pro vyloučení jakýchkoliv
pochybností dodavatele bere uzavřením smlouvy výslovně na vědomí, že případný spor o oprávněnosti
reklamace jej nezbavuje povinnosti odstranit vadu s tím, že pokud se dle znaleckého posudku prokáže,
že se nejedná o záruční vadu plnění, uhradí společnost ATALIAN CZ dodavateli účelně vynaložené
náklady na odstranění vady, které jsou v daném místě a čase obvyklé.
VII. Právo duševního vlastnictví a licence
1. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu společnosti ATALIAN CZ použít
jakoukoli ochrannou známku společnosti ATALIAN CZ nebo jiné entity skupiny ATALIAN ani obchodní
firmu ATALIAN pro jakékoli účely.
2. Pokud bude součást plnění dodavatele tvořit autorské dílo ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude předmětem ochrany jiného práva duševního
vlastnictví (dále jen „dílo“), smluvní strany se výslovně pro takový případ dohodly následovně:
(i) dodavatel uzavřením smlouvy poskytuje společnosti ATALIAN CZ oprávnění k výkonu práva dílo
užít (dále jen „licence“), a to jak v původní, tak i zpracované či jinak změněné podobě všemi
způsoby známými v okamžiku uzavření smlouvy; licence dle předchozí věty tohoto bodu uděluje
dodavatel společnosti ATALIAN CZ jako nevýhradní, ledaže se jedná o licenci k dílu vytvořenému
na objednávku společnosti ATALIAN CZ, kde dodavatel uděluje společnosti ATALIAN CZ licenci
jako výhradní;
(ii) dodavatel uděluje společnosti ATALIAN CZ licenci dle tohoto odstavce množstevně, místně a
časově (tj. po dobu trvání majetkových práv autora k dílu) neomezenou;
(iii) společnost ATALIAN CZ není povinna licenci využít, přičemž je dále oprávněna zejména (a)
poskytnout podlicenci zcela nebo zčásti třetí osobě, zejména svému zákazníkovi, (b) neuvádět,
upravit či jinak pozměnit název díla, označení autora, (c) dílo upravit či jej jinak změnit, (d) spojovat
je s jiným dílem nebo je zařazovat do díla souborného;
(iv) společnost ATALIAN CZ není povinna poskytnout autorovi díla na své náklady alespoň jednu
rozmnoženinu díla;
(v) licence bude udělena dodavatelem společnosti ATALIAN CZ automaticky v okamžiku, kdy
dodavatel umožní společnosti ATALIAN CZ dílo užívat;
(vi) dodavatel odpovídá za vypořádání veškerých dalších práv třetích osob k dílu ve stejném rozsahu,
jako je uvedeno v tomto článku, tak, aby mohlo dílo být užito společností ATALIAN CZ anebo třetí
osobou bez jakýchkoliv omezení;
(vii) aplikace ust. § 2370 občanského zákoníku se vylučuje;
(viii) cena za poskytnutí licence dle odst. 2 tohoto článku a za vypořádání veškerých práv třetích osob k
dílu tohoto článku je zahrnuta v ceně plnění dle čl. V.1 těchto podmínek; smluvní strany shodně
berou na vědomí a souhlasí s tím, že takto sjednaná cena je přiměřená.
VIII. Vis major
1. Pokud jakékoliv ze smluvních stran brání ve splnění svého závazku vyšší moc, není tato smluvní strana
v prodlení s plněním, avšak pouze po dobu a v rozsahu, v jakém je nemožnost plnění způsobena vyšší
mocí. Za okolnosti vis major (tzv. vyšší moc) jsou považovány takové okolnosti nezávislé na vůli příslušné
smluvní strany, které nastaly až po uzavření smlouvy jako výsledek nepředvídatelných a neodvratitelných
událostí mimořádného charakteru a objektivně brání splnění závazku dle smlouvy, jako například válečný
stav, občanské nepokoje, teroristické útoky, přírodní katastrofy, požáry, záplavy, sesuvy půdy,
zemětřesení, karanténní opatření apod. Smluvní strana, pro kterou se splnění závazků ze smlouvy stalo
z důvodu vyšší moci nemožným, musí při vzniku a ukončení vyšší moci druhou smluvní stranou ihned
písemně vyrozumět a předložit jí důkazy, že tyto okolnosti měly vliv na splnění závazku. Výskyt vadného
materiálu, opožděné subdodávky subdodavatele dodavatele a stávku nelze pokládat za vis major a
nedávají žádné oprávnění k prodloužení dodací lhůty.
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2. Odpovědnost smluvní strany není vyloučena a termín plnění se neprodlužuje, pokud zásah vyšší moci
nastal až v době, kdy již byla tato smluvní strana v prodlení s plněním svého závazku dle smlouvy nebo
pokud nesplnila svoji povinnost neprodleně informovat druhou smluvní stranu dle odst. VIII1. těchto
podmínek. V případě, že doba trvání vyšší moci znemožňující smluvní straně splnit svůj závazek ze
smlouvy přesáhne pět (5) pracovních dnů, je druhá smluvní strana oprávněna od odstoupit smlouvy.
IX.
BOZP
1.
Dodavatel je oprávněn vstoupit do prostor společnosti ATALIAN CZ pouze po předchozí registraci
na recepci společnosti ATALIAN CZ a s viditelně umístěnou vstupní kartou. Pokud není stanoveno jinak,
je dodavatel oprávněn vstupovat do prostor zákazníků společnosti ATALIAN CZ pouze za doprovodu
zaměstnance společnosti ATALIAN CZ nebo s jeho vědomím.
2. Dodavatel je oprávněn se samostatně pohybovat na pracovištích společnosti ATALIAN CZ a jejích
zákazníků pouze ve vymezených prostorech, kterými jsou: chodby, schodiště, toalety a umývárny.
V ostatních prostorech je dodavatel oprávněn se pohybovat pouze za doprovodu zaměstnance
společnosti ATALIAN CZ nebo s jeho vědomím.
1. Pokud dodavatel poskytuje plnění na pracovištích společnosti ATALIAN CZ nebo jejích zákazníků je
povinen seznámit se všemi předvídatelnými riziky na pracovištích, na kterých se bude pohybovat, a
prokazatelně seznámit s nimi své zaměstnance. Dodavatel je povinen potvrdit společnosti ATALIAN CZ
seznámení svým podpisem dle příslušných právních předpisů (ust. § 101, odst. 3 zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákoník práce“).
3. Pokud dodavatel poskytuje plnění na pracovištích společnosti ATALIAN CZ nebo jejích zákazníků, je
povinen prokazatelně informovat příslušného vedoucího zaměstnance společnosti ATALIAN CZ o
rizicích vyplývajících z prováděných činností dle příslušných právních předpisů (ust. § 101, odst. 3
zákoníku práce).
4. Dodavatel je povinen dodržovat zákaz kouření, který platí v prostorách společnosti ATALIAN CZ a jejích
zákazníků, s výjimkou k tomu vymezených míst.
5. Pokud dodavatel poskytuje plnění na pracovištích společnosti ATALIAN CZ nebo jejích zákazníků, je
povinen používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, respektovat všechny bezpečností
značky a pokyny, neobsluhovat žádný stroj ani zařízení bez příslušného oprávnění a dbát o svoji
bezpečnost.
6. Dodavatel se dále zavazuje:
(i) pro parkování vozidel používat vyznačená místa;
(ii) dodržovat rychlostní limity;
(iii) nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v pracovní době a v souvislosti s výkonem práce
i mimo ni;
(iv) počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru, to zejména zahrnuje povinnost seznámit se se
základními předpisy požární ochrany příslušného pracoviště a dodržovat je;
(v) v případě malého zahoření použít hasicí přístroje, které jsou umístěné na viditelných a přístupných
místech;
(vi) v případě požáru provést nezbytná opatření pro záchranu ohrožených osob, opustiti pracovní
prostor a odejít na určené shromaždiště osob;
(vii) každou havárii, požár, nehodu, pracovní úraz, jinou mimořádnou událost nebo nevhodné, podezřelé
jednání/chování ihned oznámit vedoucímu zaměstnanci společnosti ATALIAN CZ, s jehož vědomím
se zdržuje na pracovišti.
7. Dodavatel je povinen zajistit a odpovídá za dodržování výše uvedených povinností též jeho zaměstnanci
a spolupracujícími osobami, ledaže se taková povinnost týká výhradně dodavatele jakožto
zaměstnavatele ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.
X. Povinnost mlčenlivost a bezpečnost informací
1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany,
předmětu plnění, obsahu smlouvy a obchodních partnerů společnosti ATALIAN CZ, jakož i o dalších
skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním plněním, které nejsou veřejně známé nebo
dostupné nebo které jsou či budou smluvní stranou výslovně označeny za důvěrné (dále jen „důvěrné
informace").
2. Každá ze smluvních stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku důvěrných informací, a chránit tajnost
důvěrných informací, a to minimálně stejným způsobem, jakým chrání vlastní obchodní tajemství,
minimálně však způsobem obvyklým. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že získané důvěrné
informace nepoužije pro jakýkoliv jiný účel než pro účely plnění.
3. Každá ze smluvní stran je oprávněna zpřístupnit důvěrné informace v nezbytném rozsahu svým právním,
daňovým a účetním poradcům a v nezbytném rozsahu též spolupracujícím osobám, jejichž
prostřednictvím plní smlouvu. V případě, kdy tyto osoby poruší povinnost mlčenlivosti stanovenou těmito
podmínkami, odpovídá za toto porušení smluvní strana, která této osobě důvěrné informace poskytla
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nebo zpřístupnila. Společnost ATALIAN CZ je oprávněna zpřístupnit důvěrné informace dalším entitám
ze skupiny ATALIAN.
4. Smluvní strany se zavazují zachovávat závazek mlčenlivosti dle tohoto článku po celou dobu účinnosti
smlouvy i po jejím ukončení, a to až do doby, než se důvěrné informace stanou veřejně známé a dostupné
bez porušení tohoto článku.
5.
Bez povolení vedoucího zaměstnance společnosti ATALIAN CZ, s jehož vědomím se dodavatel
zdržuje na pracovišti společnosti ATALIAN CZ a jejích zákazníků, není dodavatel oprávněn pořizovat na
takových pracovištích jakékoliv obrazové, zvukové a datové záznamy.
XI.
Ochrana životního prostředí
1. Z důvodu zavedení systému environmentálního řízení se společnost ATALIAN CZ zavázala
prostřednictvím svých cílů, programů a opatření stanovených na základě hodnocení environmentálních
aspektů k naplňování požadavků „neustálého zlepšování“.
2. Společnost ATALIAN CZ preferuje zboží či služby šetrné k životnímu prostředí (např. biodegradabilní
čisticí prostředky, ekologicky šetrné výrobky, recyklované materiály, nízkoemisní pohonné hmoty) tak,
aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování ŽP v důsledku znečištění vod, půdy nebo ovzduší.
Upřednostňovány budou znovu využitelné a recyklovatelné materiály, aby nedocházelo ke zbytečné
produkci odpadů. Dále společnost ATALIAN CZ preferuje dodavatele certifikované dle ISO 14001.
3. Dodavatel bere na vědomí, že distribuce a dodání plnění obsahujících olovo, rtuť, kadmium, šestimocný
chróm a zhášeče hoření (PBB, PBDE) nad určený váhový limit dle směrnice Evropského parlamentu a
Rady č. 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, do společnosti ATALIAN CZ je zcela zakázána, a zavazuje se
takové plnění nedodat.
4. Pokud dodavatel dodává v rámci plnění výrobky (elektrozařízení, baterie, pneumatiky, akumulátory a
další) podléhajících zpětnému odběru výrobku dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen informovat společnost ATALIAN CZ
o způsobu zpětného odběru těchto výrobků, především stanovení místa, kam je možné vyřazený výrobek
zpětně odevzdat.
5. Pokud dodavatel v rámci plnění provádí výměnu spotřebních součásti a části zařízení (např. oleje,
baterie, zářivky atd.), jsou tyto vyměněné původní součásti a části zařízení ve vlastnictví dodavatele a
vztahují se na ně veškeré povinnosti s tímto spojené, včetně povinnosti dodavatele zajistit jejich odvoz a
ekologickou likvidaci v rámci zpětného odběru.
6. Dodavatel je povinen na vyžádání předložit oprávnění k vykonávání své činnosti zejména v souvislosti
se sběrem, výkupem a ekologickou likvidaci odpadů.
7. Dodavatel je povinen odebrat zpět nevyužité zbytky veškerých chemických látek a směsí.
8. Pokud dodavatel dodává chemické látky či směsi, je povinen při prvním závozu, případně při změně
bezpečnostního listu, poskytnout bezpečnostní list společnosti ATALIAN CZ.

XII. Hospodaření s energiemi
1. Ve společnostech skupiny ATALIAN je zaveden systém na hospodaření s energiemi podle ISO 50001.
2. Společnost ATALIAN CZ preferuje zboží s nízkou energetickou náročností. Pokud budou ze strany
společnosti ATALIAN nebo ze strany jejích zákazníků poskytnuty dodavateli při dodání plnění nebo pro
provedení plnění jakékoliv energie jako je voda, elektřina, plyn apod., dodavatel se zavazuje s těmito
energiemi disponovat hospodárně, šetrně a odebírat je pouze v takovém množství nezbytném pro řádné
plnění.
XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuty
1. Pokud se kterákoliv ze smluvních stran dostane do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle smlouvy, je
druhá smluvní strana oprávněna požadovat uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené dle platných
právních předpisů.
2. Pokud se dodavatel dostane do prodlení se splněním termínu řádného dodání plnění společnosti
ATALIAN CZ anebo odstranění vad plnění, je společnost ATALIAN CZ oprávněna požadovat po
dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny plnění, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud dodavatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. IX těchto podmínek, je společnost
ATALIAN CZ oprávněna požadovat po dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy deset
tisíc korun českých), a to za každý případ porušení. Ustanovení tohoto článku se uplatní i na případy,
kdy se porušení povinností stanovených v čl. IX těchto podmínek dopustí zaměstnanec dodavatele a
osoba spolupracující s dodavatelem.
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4. V případě porušení kterékoliv povinnosti zachovávat mlčenlivost a důvěrnost informací (včetně účelovosti
jejich použití) stanovené v čl. X těchto podmínek, je smluvní strana, která tuto povinnost neporušila,
oprávněna požadovat po smluvní straně, která tuto povinnost porušila, úhradu smluvní pokuty ve výši
100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), a to za každý případ porušení povinnosti.
5.
Smluvní pokuta dle smlouvy a těchto podmínek je splatná do patnácti dnů ode dne doručení
vystaveného vyúčtování smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou druhé smluvní straně. Náhrada
případné škody není sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy dotčena.
XIV. Změna a ukončení smlouvy
1. Smlouva může být změna pouze písemně na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Každá
ze smluvních stran je oprávněna kdykoliv předpoložit druhé smluvní straně návrh na změnu smlouvy.
Pokud k takové dohodě obou smluvních stran dojde, je taková dohoda platná a účinná pouze v případě,
že byl mezi smluvními stranami písemně uzavřen písemný dodatek ke smlouvě obsahující dohodnuté
znění nebo společnost ATALIAN CZ vystavila novou objednávku, které nahradila původní objednávku,
na základě které došlo k uzavření smlouvy.
2. Smlouvu lze ukončit dohodou, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí, a to za podmínek stanovených
ve smlouvě nebo v těchto podmínkách.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených ve smlouvě, těchto
podmínkách nebo ze zákonných důvodů. Pokud není mezi smluvními stranami ve smlouvě dohodnuto
jinak, je smluvní strana, které svědčí právo odstoupit od smlouvy povinna před odstoupením z důvodu
nepodstatného porušení smlouvy vyzvat druhou smluvní stranu k odstranění pochybení odůvodňujících
odstoupení od smlouvy a poskytnout ji k tomu přiměřenou lhůtu. Marným uplynutím dodatečné lhůty
k nápravě je příslušná strana oprávněna od odstoupit smlouvy.
4. Každá ze smluvních strana je oprávněna smlouvu s opakovaným plněním vypovědět i bez udání důvodu
s tří (3) měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet měsícem následujícím po měsíci, ve kterém byla
výpověď doručena druhé smluvní straně.
5. Odstoupení nebo výpověď smlouvy musí být doručeny druhé smluvní straně v písemné podobě a musí
být podepsány oprávněným zástupcem příslušné smluvní strany.
6. Pokud je na základě smlouvy poskytováno několik plnění, které jsou od sebe oddělitelné, je společnost
ATALIAN CZ oprávněna ukončit smlouvu podle tohoto článku i jen ve vztahu ke konkrétnímu plnění, čímž
nejsou dotčena zbylá plnění podle smlouvy.
7. Ukončení smlouvy nemá vliv na nárok každé ze smluvních stran na náhradu škody vzniklé z porušení
smlouvy druhou ze smluvních stran nebo na úhradu smluvní pokuty.
XV. Závěrečná ustanovení
1. V případě rozporů mezi zněním objednávky a podmínek mají přednost ustanovení uvedená v
objednávce. V případě rozporů mezi nabídkou dodavatele a objednávkou anebo těmito podmínkami se
smluvní strany dohodly na následujícím pořadí přednosti dokumentů: 1. objednávka, 2. podmínky, a 3.
nabídka dodavatele.
2. Podmínky smlouvy výslovně neupravené ve smlouvě a v těchto podmínkách se řídí platným právním
řádem České republiky, s vyloučením kolizních norem, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany
se zavazují vyřešit veškeré případné spory vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní nejprve smírnou
cestou. Pokud nebude smíru dosaženo, smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, dohodly, že veškeré spory vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou
řešeny českými soudy s tím, že místně příslušným soudem k projednání sporu bude obecný soud
společnosti ATALIAN CZ.
3. Smlouva a tyto podmínky nenahrazují smlouvu o zpracování osobních údajů podle příslušných právních
předpisů, na základě které by měla jedna smluvní strana jakožto zpracovatel zpracovávat pro druhou
smluvní stranu jakožto správce zpracování osobních údajů. Dodavatel není na základě smlouvy a těchto
podmínek oprávněn nakládat s jakýmikoli osobními údaji získanými jakýmkoliv způsobem od společnosti
ATALIAN CZ jinak než pro účely plnění smlouvy. Pokud by mělo mezi smluvními stranami dojít ke
zpracovávání osobních údajů vyžadující uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů podle
příslušných právních předpisů, smluvní strany se zavazují takovou smlouvu neprodleně uzavřít.
4. Dodavatel nesmí bez písemného souhlasu společnosti ATALIAN CZ zastavit či postoupit třetí osobě
jakoukoliv pohledávku za společností ATALIAN CZ.
5. Smluvní strany uzavřením smlouvy prohlašují, že jsou podnikateli ve smyslu ust. § 420 občanského
zákoníku, a uzavírají tuto smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při
samostatném výkonu svého povolání.
6. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1793, 1796, 1799, 1800, 1805, odst. 2, občanského zákoníku na
smlouvu.
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Všeobecné nákupní podmínky společnosti ATALIAN CZ s.r.o.
7. Smluvní strany prohlašují si před uzavřením smlouvy sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž
dodavatel nebo společnost ATALIAN CZ ke dni uzavření smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou
relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Žádná ze smluvních stran nemá další práva a povinnosti v
souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace
při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve
skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
8.
Dodavatel uzavřením smlouvy přebírá riziko změny okolností ve smyslu ustanovení ust. § 1765
občanského zákoníku, zejména v souvislosti se změnou cen vstupních komodit (energie, pohonné hmoty
apod.), se směnným kurzem, nedostatkem materiálů a dalších okolností, které mohou mít vliv na dodání
plnění zejména v dohodnutém čase, množství, rozsahu, kvalitě a ceně.
9. Tyto podmínky jsou platné a účinné 01.03.2020. Tyto podmínky v celém rozsahu nahrazují všeobecné
nákupní podmínky společnosti ATALIAN CZ používané přede dnem nabytí činnosti těchto podmínek.
Smlouvy uzavřené na základě podmínek účinných přede dnem nabytí účinnosti těchto podmínek se řídí
těmito původními podmínkami. Společnost ATALIAN CZ je oprávněna tyto podmínky jednostranně měnit.
Pokud k takové změně podmínek dojde, nevztahuje se taková změna, na již uzavřené smlouvy, nebudeli smluvními stranami dohodnuto jinak.
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