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před podpisem této objednávky (smlouvy) seznámily a s jejich obsahem a
použitím pro smluvní vztah souhlasí.“; nebo jiný text se stejným
významem.

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti MND Gas Storage a.s.
Preambule
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) obsahují podmínky uzavření
a plnění smluv o dílo, kupních smluv nebo ostatních smluvních typů
uzavíraných společností MND Gas Storage a.s. a jejím smluvním partnerem.
Jsou vydány za účelem zjednodušení obchodního styku a s cílem zabezpečit
co nejpřesnější vymezení práv a závazků smluvních stran, zejména pro
smlouvy o dílo a kupní smlouvy. Jsou použitelné pro smlouvy uzavírané
zjednodušeným způsobem (potvrzením objednávky) i pro „kompletní“
smlouvy.
2. Společnost MND Gas Storage a.s. si vyhrazuje právo uzavírat Smlouvy či jejich
změny a dodatky výlučně v písemné formě, ledaže bude výslovně dohodnuto
jinak. Až do okamžiku podpisu Smlouvy oprávněnou osobou / osobami za
společnost MND Gas Storage a.s. nelze předpokládat, že se smluvní strany
dohodly a dovozovat z toho předsmluvní odpovědnost společnosti MND Gas
Storage a.s. ve smyslu § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Občanský zákoník“).
I. Definice pojmů
1. MND GS: společnost MND Gas Storage a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova
807/6, PSČ: 695 01, IČ: 27732894, DIČ: CZ27732894, zapsaná v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4925; vystupuje jako
objednatel, kupující, příjemce služby nebo jiného obdobného plnění.
2. Smlouva: souhlasný projev vůle stran vedoucí ke vzniku vzájemných práv a
povinností; v praxi MND GS se jedná o:
a) „kompletní“ smlouvu nebo též „klasickou“ smlouvu, a/nebo
b) objednávku či nabídku a jejich bezvýhradnou akceptaci druhou smluvní
stranou (v praxi nazýváno též „smlouva uzavřená zjednodušeným
způsobem“).
3. Smluvní partner: Právnická nebo fyzická osoba, která vystupuje jako strana
poskytující charakteristické plnění předmětného závazku (zejména zhotovitel,
prodávající nebo poskytovatel služeb nebo jiného obdobného plnění).
4. Subdodavatel: Smluvní partner, pomocí něhož má MND GS plnit určitou část
svého závazku vůči jinému smluvnímu partnerovi (hlavní odběratel), a který si
je této skutečnosti vědom (např. vyplývá to z textu smlouvy, vyjednávání
smluvních podmínek, emailové komunikace apod.).
5. Předmět smlouvy: dílo, zboží, nebo služby a plnění, které je na základě
Smlouvy dodáváno.

3. Návrh na uzavření smlouvy by měl dále obsahovat:
a) osoby oprávněné k převzetí Předmětu smlouvy,
b) délku poskytované záruky za jakost (pro smlouvy kupní a smlouvy o dílo),
c) podmínky zajištění přepravy (v případě, že se sjednává nebo je obvyklá).
4. Podpisem objednávky (smlouvy) Smluvní partner potvrzuje, že se
s Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
5. Přijetí Návrhu na uzavření smlouvy se provádí podpisem s uvedením jména a
příjmení, názvu subjektu, za který je jednáno, a u právnických osob také
uvedením funkce osoby oprávněné k uzavírání předmětných smluvních
vztahů.
6. Uzavřením Smlouvy se Smluvní partner zavazuje k řádnému poskytnutí
Předmětu smlouvy. V případě smluv kupních a smluv o dílo se zavazuje
zejména řádně provést dílo nebo dodat zboží vymezené ve Smlouvě, převést
vlastnické právo ke zboží nebo dílu (v případě, že předmět díla již není
vlastnictvím MND GS) a předat je MND GS včetně všech dokladů vztahujících
se k dílu nebo zboží v místě a čase uvedeném ve smlouvě. MND GS se
zavazuje toto dílo nebo zboží ve sjednaném místě a termínu převzít a zaplatit
dohodnutou cenu.
7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, hradí Smluvní partner přepravu do místa
určení nebo náklady spojené se zajištěním poskytnutí Předmětu smlouvy
v místě plnění, kterými je pro boa případy adresa sídla MND GS. Způsob
přepravy je Smluvní partner povinen zvolit vhodně s ohledem na charakter
Předmětu smlouvy. Smluvní partner je v tomto případě také povinen zabalit
dílo nebo zboží způsobem, který zaručí jeho bezpečný převoz a předání.
IV. Výhrady, změny a doplnění Podmínek
1. MND GS vylučuje přijetí Návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem či s
odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Obsahuje-li
akceptace Návrhu na uzavření smlouvy jakékoliv výhrady k jeho obsahu,
dodatky, odchylky či jiné změny, jedná se o protinávrh, který vyžaduje
bezvýhradný souhlas MND GS.
2. Smluvní strany se mohou při vyjednávání smluvních podmínek dohodnout na
tom, že budou obchodovat na základě jiných obchodních podmínek, než jsou
tyto Podmínky. Tato dohoda musí být písemná a vyplývat z výslovného textu
Smlouvy. MND GS potvrdí svůj souhlas s touto změnou či výhradou podpisem
Smlouvy.
V. Způsob platby, fakturace

6. Předávací protokol: dokument potvrzující předání a převzetí plnění ze
Smlouvy (dodání zboží, předání díla, poskytnutí služby, atp.) potvrzený
zástupcem MND GS, tj. dodací list, zápis o předání díla, apod.

Pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, dohodnutá cena Předmětu
smlouvy je placena níže uvedeným způsobem:

7. Smluvní pokuta: vyjádření představy smluvních stran o tom, jaká újma může
vzniknout v důsledku porušení zajišťované smluvní povinnosti. Smluvní
pokuta se sjednává rovněž jako prostředek zlepšení důkazní situace té strany,
která smlouvu neporušila.

1. Po předání a převzetí díla nebo zboží vystaví Smluvní partner fakturu na
zaplacení. V případě Předmětů smluv, kterými jsou poskytovány služby, nebo
jiná obdobná plnění, vystavuje Smluvní partner fakturu i na dílčí nebo
opakované plnění, a to po té co je vystaven Předávací protokol ve smyslu
čl. VII, odst. 6 těchto Podmínek.

8. Smluvní dokumentace: projekt, poptávka, nabídka, objednávka, výkresová
dokumentace, apod., pokud na ně bylo ve smlouvě odkázáno. Smluvní
dokumentace tvoří nedílnou součást Smlouvy.
II. Závaznost obchodních podmínek
Tyto Podmínky jsou závazné pro smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o
poskytování služeb a jiné obdobné smlouvy, pokud je ve Smlouvě na Podmínky
výslovně odkázáno.
III. Uzavírání smluv
1. Jednotlivé Smlouvy jsou uzavírány na základě návrhu na uzavření „kompletní"
smlouvy nebo na základě objednávek či nabídek MND GS (dále jen „Návrh na
uzavření smlouvy“). Návrh na uzavření smlouvy musí být opatřen podpisem
osoby oprávněné jednat jménem navrhovatele.
2. Aby se jednalo o účinný Návrh na uzavření smlouvy, musí text obsahovat
alespoň:
a) označení a co nejpřesnější specifikaci objednávaného Předmětu smlouvy,
b) údaj o ceně Předmětu smlouvy bez DPH,
c) způsob placení,
d) způsob a místo dodání,
e) čas dodání,
f) text: „Otázky v této objednávce (smlouvě) výslovně neřešené se řídí
Nákupními obchodními podmínkami společnosti MND Gas Storage a.s.,
které jsou nedílnou součástí této objednávky (smlouvy). Strany se s nimi

2. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí předepsaných obecně závaznými
právními předpisy také registrační číslo objednávky (smlouvy), popřípadě
číslo rámcové smlouvy nebo celoroční objednávky MND GS. Přílohou faktury
je kopie předávacího protokolu.
3. Je-li Smluvní partner registrován jako plátce daně z přidané hodnoty v České
republice, musí faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu. Je-li Smluvní
partner registrován k dani z přidané hodnoty v kterémkoli členském státě
Evropské unie, musí faktura kromě náležitostí v běžném obchodním styku
obsahovat také údaj o jeho daňovém identifikačním čísle.
4. Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení faktury MND GS. Faktura se
považuje za zaplacenou dnem odepsání platby z účtu MND GS a placeno
bude bankovním převodem na účet uvedený na faktuře.
5. V případě, že faktura nemá náležitosti či není doložena požadovanými
doklady podle odstavců 1. a 2. výše, nebo je její obsah v rozporu se
Smlouvou, je MND GS oprávněna takovou fakturu ve lhůtě její splatnosti
vrátit Smluvnímu partnerovi. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti
faktury od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury MND GS.
6. Fakturu lze zaslat elektronicky na e-mailovou adresu MND GS:
fakturace@gasstorage.cz. Elektronicky zaslaná faktura musí být v tomto
případě odeslána z e-mailové adresy Smluvního partnera, uvedené ve
Smlouvě označená jako „email pro elektronické zasílání faktur“. Za řádně
elektronicky doručenou fakturu se považuje pouze taková faktura, která je
skenem originálního dokumentu faktury se všemi náležitostmi faktury dle
platných právních předpisů a požadavků této Smlouvy, včetně opatření
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faktury razítkem Smluvního partnera a podpisem osoby, která je oprávněna
fakturu za Smluvního partnera vystavit. Pokud nebude ve Smlouvě uvedená
takto označená adresa má se za to, že smluvní strany nesjednaly elektronické
přijímání faktur.
7. Převezme-li MND GS plnění s drobnými vadami a nedodělky, je oprávněna
pozastavit platbu až do výše 10 % z ceny Předmětu smlouvy (zádržné), a to až
do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků. Podkladem pro uvolnění
zádržného bude Protokol o odstranění vad a nedodělků, podepsaný oběma
smluvními stranami. Zádržné bude uvolněno do 7 dnů ode dne podpisu
tohoto protokolu.
8. Smluvní partner nemá nárok na zálohu z ceny plnění, pokud není výslovně
sjednána ve Smlouvě.
VI. Kvalita poskytnutého Předmětu smlouvy
1. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Předmět smlouvy v souladu
s podmínkami stanovenými ve Smlouvě. Smluvní partner je povinen
postupovat při plnění svých povinností s nejvyšší odbornou péčí. Poskytnutý
Předmět smlouvy musí být způsobilý k účelu, který byl uveden ve Smlouvě
nebo který byl Smluvnímu partnerovi znám. Zejména pro smlouvy kupní a
smlouvy o dílo pak platí, že není-li ve Smlouvě obsažena bližší specifikace,
musí dílo nebo zboží vyhovovat obecným požadavkům a kvalitě, které jsou
kladeny na díla a zboží této či podobné specifikace.
2. Smluvní partner se zavazuje, že Předmět smlouvy bude poskytnut a tento
Předmět smlouvy sám bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy
a platnými technickými normami, které se vztahují k Předmětu smlouvy a
které jsou platné nebo použitelné v České republice anebo v zemi určení
Předmětu smlouvy. Smluvní partner je současně povinen dodat MND GS
prohlášení o shodě.
VII. Předání a převzetí Předmětu smlouvy (zejména díla a zboží)
1. MND GS není povinna přijmout částečné plnění Předmětu smlouvy, zejména
není povinna přijmout dodávku, která nebude dodána ve sjednaném
množství a kvalitě nebo se kterou nejsou dodány požadované doklady. Toto
omezení se netýká těch Předmětů smluv, kterými jsou periodicky nebo
dlouhodobě poskytovány služby nebo jiná obdobná plnění, ledaže je
vysloveně ve Smlouvě stanoveno jinak.
2. V případě uzavření smlouvy o dílo je povinnost Smluvního partnera provést
dílo splněna dokončením díla v souladu se Smlouvou a předáním
kompletního díla jako celku, včetně dokladů vztahujících se k dílu. MND GS je
oprávněna převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
3. V případě kupní smlouvy se předmět kupní smlouvy považuje za řádně
dodaný pouze tehdy, je-li dodán v souladu se Smlouvou, ve sjednaném
množství, kvalitě, místě dodání, ve lhůtě a dále, jsou-li spolu s ním předány
veškeré doklady a dokumentace, které jsou třeba k jeho běžnému užívání.
Smluvní partner se rovněž zavazuje dodat zboží opatřené obalem vhodným
pro přepravu, manipulaci (včetně nakládky a vykládky) a skladování daného
typu zboží. Ustanovení § 2093 Občanského zákoníku se nepoužije.
4. Kromě povinností uvedených v odstavcích 2. a 3. je podmínkou předání a
převzetí díla nebo dodání zboží také provedení dohodnutých kontrol a
zkoušek.
5. O předání a převzetí zboží nebo díla bude sepsán Předávací protokol.
Předávací protokol obsahuje minimálně tyto údaje:
a) označení poskytnutého zboží nebo díla a jeho kvantitativní vymezení,
b) seznam všech poskytnutých podkladů a související dokumentace,
c) zjištěné nedostatky / vady dodaného zboží nebo díla, a termín jejich
odstranění
d) datum předání a převzetí zboží nebo díla
e) podpisy předávajících osob včetně jejich čitelně napsaných jmen a funkcí
a subjektu, za nějž jednají.
6. V případě, že Předmětem smlouvy jsou služby, nebo jiná obdobná plnění,
považuje se za předávací protokol (k dílčí části poskytnuté služby, nebo
k opakovaně plněné službě) také přehled hodin poskytování služeb za
sledované období, odsouhlasený MND GS. Pro tyto přehledy se použijí
přiměřeně ustanovení předchozího odstavce.
VIII. Kontrola zboží nebo díla
1. Průběžná kontrola: MND GS je oprávněna kontrolovat způsob zhotovování
díla a aktuální stav dokončenosti díla. V případě, že MND GS zjistí, že Smluvní
parter provádí dílo způsobem, který vzbuzuje pochybnosti o tom, že dílo
bude splněno řádně a včas, je oprávněna požadovat poskytnutí jistoty o tom,
že dílo bude splněno řádně a včas. Jestliže Smluvní partner neposkytne

jistotu, je MND GS oprávněna od Smlouvy odstoupit; nárok na náhradu škody
ani jiné nároky podle této Smlouvy, nejsou odstoupením od Smlouvy
dotčeny.
2. Kontrola při převzetí: Osoby oprávněné k předání a převzetí díla nebo zboží,
popřípadě jiné ve Smlouvě určené osoby, jsou povinny provést kontrolu díla
nebo zboží v souvislosti s jeho předáním. Předmětem kontroly je soulad díla
nebo zboží se Smlouvou (kvalita, množství, dodržení stanovených postupů
apod.), zjištění případných vad a nedodělků.
IX. Přechod vlastnického práva a přechod nebezpečí
Připouští-li to povaha Předmětu smlouvy, přechází:
1. nebezpečí škody a zničení Předmětu smlouvy na MND GS v okamžiku podpisu
Předávacího protokolu, nebyl-li ve Smlouvě sjednán pozdější okamžik,
2. vlastnické právo k Předmětu smlouvy na MND GS za podmínek, které stanoví
obecně závazné právní předpisy.
X. Záruka za jakost, vady díla a zboží
1. Smluvní partner odpovídá za to, že dílo nebo zboží (pro účely tohoto článku
„Plnění“) má a po celou délku záruční doby bude mít vlastnosti stanovené
právními předpisy, Smlouvou, popřípadě vlastnosti obvyklé, a dále za to, že je
Plnění kompletní a je způsobilé k použití pro účel vyplývající ze Smlouvy,
případně pro účel obvyklý. Záruka za jakost se vztahuje na Plnění jako celek,
na jeho funkčnost, na kvalitu provedení a na použité materiály.
2. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, Smluvní partner poskytuje MND GS záruku
za jakost Plnění v délce 24 měsíců od podpisu Předávacího protokolu. V
případě, že je Předmětem smlouvy i montáž nebo instalace, běží záruční doba
od dokončení těchto činností. Záručním listem může být Smluvním
partnerem záruka jednostranně prodloužena nad tento rámec. Podmínky
uvedené v záručním listu nesmějí být méně příznivé, než podmínky
vyplývající ze Smlouvy nebo z odstavce 1 Podmínek. Záruční list musí být
předán nejpozději při převzetí Plnění.
3. Zjištěné vady je MND GS povinna oznámit Smluvnímu partnerovi bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od jejich
zjištění, přičemž rozhodným je okamžik odeslání oznámení. V případě vad, na
které se vztahuje záruka za jakost je MND GS oprávněna uplatnit reklamaci
do konce záruční doby. V oznámení je MND GS povinna specifikovat
zjištěnou vadu (popis vady a jejího projevu, atp.) a dále uvést, jaký nárok z
vady vůči Smluvnímu partnerovi uplatňuje a v jaké lhůtě požaduje odstranění
vady. Lhůtu stanoví MND GS přiměřeně s přihlédnutím k charakteru a
rozsahu vady.
4. Smluvní partner je povinen zahájit odstraňování písemně uplatněné vady a
zajistit přítomnost svého pověřeného zástupce na místě zjištěné vady k
projednání způsobu a termínu odstranění vady, a to ihned (do 24 hodin) po
obdržení oznámení. Nesplní-li tuto povinnost, odpovídá MND GS za škody tím
vzniklé. O každé vadě smluvní strany sepíší zápis obsahující údaje o tom, jak
se vada projevila, jaký je její rozsah, následky, případně způsob a termín
jejího odstranění. Právo MND GS samostatně určit způsob a termín
odstranění vady tím není dotčeno.
5. Nebude-li MND GS stanoveno nebo smluvními stranami sjednáno jinak,
Smluvní partner je povinen vady bránící řádnému užívání Plnění odstranit do
48 hodin poté, co byly ze strany MND GS oznámeny; tuto lhůtu je Smluvní
partner oprávněn překročit pouze ve výjimečných případech podmíněných
zvláštní povahou vady – důvody pro překročení této lhůty musí být před
uplynutím 48 hodin odsouhlaseny MND GS, jinak se z těchto důvodů
překročení lhůty nelze dovolat.
6. Náklady na odstranění vad, přepravu vadného plnění nebo jeho části(-í) k
opravě, náklady na případné náhradní dodání a nebezpečí škody na
přepravovaném Plnění, nese Smluvní partner.
7. V případě, že Smluvní partner neodstraní vady ve stanovené či sjednané
lhůtě, je MND GS oprávněna odstranit vady sama, popřípadě k tomu použít
třetí osoby, a to na náklady smluvního partnera. Smluvní partner uhradí
náklady na odstranění vad společnosti MND GS do 7 dnů od obdržení
oznámení o jejich odstranění. MND GS v oznámení specifikuje celkovou výší
nákladů a přiloží soupis prací provedených k odstranění vady. Záruka za
jakost tímto není dotčena.
8. Smluvní partner neodpovídá za vady, na které se vztahuje záruka za jakost,
pokud se prokáže, že vada byla způsobená nedodržením podmínek údržby,
servisu, popřípadě nedodržením jiných podmínek vyplývajících ze Smlouvy,
pokud Smluvní partner se všemi těmito podmínkami společnost MND GS
prokazatelně seznámil.
9. Do odstranění vady nemusí MND GS platit část ceny plnění odhadem
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
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10. Sjednáním záruky za jakost nejsou dotčena jakákoli práva MND GS vyplývající
z odpovědnosti Smluvního partnera za vady Plnění dle Občanského zákoníku
(např. § 2112 odst. 1 poslední část druhé věty).
XI. Sankční ujednání
1. Nárok na smluvní pokutu vzniká za každé jednotlivé porušení smluvní
povinnosti.
2. V případě prodlení MND GS s úhradou faktury je Smluvní partner oprávněn
požadovat úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení, maximálně však do výše 10 % ceny Předmětu smlouvy bez DPH.
3. V případě prodlení Smluvního partnera s předáním Předmětu smlouvy ve
sjednaném termínu je MND GS oprávněna požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny Předmětu smlouvy za každý započatý den
prodlení. Počínaje 15. dnem se výše sazby smluvní pokuty zdvojnásobuje.
4. Je-li Smluvní partner zároveň Subdodavatelem a byl-li si této skutečnosti
vědom (např. to vyplývá z e-mailové komunikace, objednávky nebo z textu
Smlouvy), je MND GS oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
5 % z celkové ceny Předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.
5. V případě, že Smluvní partner provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,
zejména s čl. VI. těchto Podmínek, a Smluvní partner neposkytne jistotu
podle čl. VIII. odst. 1., je MND GS oprávněna požadovat smluvní pokutu ve
výši 20 % ceny Předmětu smlouvy.
6. V případě neodstranění vad v termínech dle čl. X. těchto Podmínek, je MND
GS oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý
den prodlení.
7. Ustanoveními těchto Podmínek o úroku z prodlení a smluvních pokutách
nejsou dotčeny jiné nároky, jež smluvním stranám příslušejí podle
rozhodného práva nebo podle Smlouvy. Ustanovení § 2050 Občanského
zákoníku se nepoužije.
8. Smluvní pokuta či úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne odeslání
výzvy k zaplacení.

že tato osoba nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu,
není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
4. Smluvní partner se uzavřením Smlouvy zavazuje, že po dobu účinnosti
Smlouvy oznámí MND GS bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode
dne, kdy nastala, změnu v kterémkoliv z výše uvedených údajů. Pro případ
porušení povinností dle tohoto článku se Smluvní parter zavazuje nahradit
peněžní formou škodu, která v důsledku porušení těchto povinností MND GS
vznikne.
5. Smluvní partner, který je zahraniční osobou, podpisem příslušné Smlouvy
prohlašuje, že nemá na území České republiky stálou provozovnu. Zároveň
také prohlašuje, že nemá uzavřenu žádnou Smlouvu, na základě které by ke
vzniku stálé provozovny ve smyslu uvedených právních předpisů mohlo dojít.
Má-li Smluvní partner na území České republiky nebo vznikne-li mu na území
České republiky stálá provozovna ve smyslu uvedených právních předpisů,
případně uzavře Smlouvu, na jejímž základě by k jejímu vzniku mohlo dojít, je
povinen tuto skutečnost oznámit MND GS před uzavřením příslušné Smlouvy,
resp. nejpozději do 30 dnů. Poruší-li Smluvní parter tyto své povinnosti,
zavazuje se uhradit MND GS náklady nebo uhradit případnou škodu, která
tím MND GS vznikne.
6. Smluvní strany podpisem Smlouvy potvrzují, že nejsou nespolehlivými plátci
ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném a
účinném znění. Smluvní strana, u které dojde ke změně tohoto údaje, musí
druhé smluvní straně oznámit do 3 pracovních dnů od právní moci
rozhodnutí příslušného finančního úřadu, skutečnost, že byla prohlášena
nespolehlivým plátcem. Současně v tomto termínu nespolehlivý plátce
oznámí písemně druhé smluvní straně číslo bankovního účtu finančního
úřadu příslušného pro odvod DPH nespolehlivým plátcem. Pro případ
porušení této oznamovací povinnosti nebo uvedení nepravdivého prohlášení
v tomto ustanovení, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé porušení. Ustanovením o smluvní
pokutě není dotčen nárok na náhradu škody. Zaplacená smluvní pokuta se na
náhradu škody nezapočítává.
XIV. Doložka EMS a BOZP

XII. Odstoupení od Smlouvy
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud tak
stanoví Smlouva a/nebo tyto Podmínky (např. čl. VIII. odst. 1., čl. XII. odst. 2.
a násl.), nebo obecně závazný právní předpis.
2. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana
poruší Smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení se považuje
zejména:
a) prodlení MND GS s úhradou faktury delší 30 dnů a neuhradí-li MND GS
dlužnou částku ani na výzvu Smluvního partnera v dodatečné lhůtě, ne
kratší než 15 dnů,
b) nedodržení termínu poskytnutí Předmětu smlouvy, je-li Smluvní partner
subdodavatelem,
c) prodlení s poskytnutím Předmětu smlouvy delší než 30 dnů.
3. MND GS má možnost odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud je
z komunikace mezi smluvními stranami již před prodlením Smluvního
partnera zřejmé, že Smluvní partner svůj závazek ze Smlouvy nesplní
v dohodnutém termínu.
4. Je-li Smluvní partner zároveň Subdodavatelem, je MND GS oprávněna od
Smlouvy odstoupit, dojde-li k zániku Smlouvy s hlavním odběratelem na
základě právního úkonu tohoto odběratele. V tomto případě se MND GS
zavazuje zaplatit odstupné ve výši 5 % ceny Předmětu smlouvy, avšak
maximálně 300 000 Kč.
5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká již vzniklého nároku na smluvní pokutu,
a dalších ustanovení Smlouvy, které svou povahou zavazují strany i po
odstoupení od Smlouvy.
XIII. Doložka DPH, stálá provozovna
1. Smluvní partner je ve Smlouvě povinen pravdivě uvést údaj o tom, zda je či
není plátcem daně z přidané hodnoty v České republice, nebo zda je osobou
registrovanou k dani z přidané hodnoty v jiném členském státě Evropské unie
nebo zda je zahraniční osobou ve smyslu platného zákona o dani z přidané
hodnoty (tj. že nemá na území Evropské unie sídlo, místo podnikání nebo
provozovnu, popřípadě místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje).
2. V případech, kdy se podle výše uvedeného nejedná o zahraniční osobu, je
současně Smluvní partner povinen uvést daňové identifikační číslo, pokud mu
bylo přiděleno.
3. V případech, kdy se podle výše uvedeného jedná o osobu registrovanou
k dani z přidané hodnoty v jiném členském státě Evropské unie, má se za to,

1. Smluvní partner (všichni jeho zaměstnanci, subdodavatelé), je povinen se při
plnění Předmětu smlouvy chovat šetrně k životnímu prostředí a při své
činnosti vykonávané v souvislosti s plněním Předmětu smlouvy, mající dopad
na životní prostředí, řídit a organizovat své práce a postupy tak, aby se
preventivně zabránilo negativnímu vlivu činnosti na životní prostředí, resp.
minimalizovalo jeho ohrožení. V této souvislosti si MND GS vyhrazuje právo
kontroly svými kompetentními zaměstnanci.
2. Smluvní partner se dále zavazuje postupovat při plnění Předmětu smlouvy
v souladu s právními předpisy České republiky a rozhodnutími státních a
jiných orgánů, týkajícími se ochrany životního prostředí a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, což je MND GS oprávněna kdykoliv kontrolovat.
3. V aplikovatelných případech je smluvní partner dále plně odpovědný za řádné
nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho
prováděcích předpisů, v platném znění, a bude rovněž plnit povinnosti
původců odpadů ve smyslu § 16 tohoto zákona. Řádné předání odpadů osobě
oprávněné je smluvní partner povinen dokladovat MND GS nejpozději při
předání Předmětu smlouvy odevzdáním kopií potvrzení o převzetí odpadu
nebo dodacích listů potvrzených osobou oprávněnou k převzetí odpadů.
Příslušný doklad musí obsahovat zejména název stavby, datum předání
odpadu v souladu se záznamem ve stavebním deníku, zatřídení odpadu dle
katalogu odpadů a uvedení jeho množství (v souladu s příslušným
veřejnoprávním rozhodnutím). Smluvní partner je povinen dle § 11 zákona o
odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním.
4. Pokud ze strany Smluvního partnera dojde k nepříznivému zásahu do
životního prostředí, je MND GS oprávněna provést veškerá nutná opatření
k odstranění takového nepříznivého zásahu. Opatření se provádí na náklady
Smluvního partnera, pokud taková opatření neprovede sám. MND GS je dále
oprávněna od Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.
5. Smluvní partner kompenzuje MND GS jakékoli náklady a odškodní MND GS za
jakékoli škody (včetně uložených pokut či jiných sankcí), vzniklé MND GS
v důsledku toho, že Smluvní partner porušil povinnosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy či jakýmikoli veřejnoprávními rozhodnutími
týkajícími se plnění Smlouvy.
XV. Důvěrnost informací
1. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje bez ohledu na
jejich formu, které MND GS poskytne Smluvnímu partnerovi v souvislosti se
vzájemným obchodním stykem. Veškeré tyto informace bude Smluvní
partner považovat za důvěrné.
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2. Smluvní partner vynaloží veškerou přiměřenou snahu, aby předešel tomu, že
důvěrné informace budou zveřejněny jakýmkoliv třetím osobám,
společnostem nebo dalším entitám bez předchozího písemného souhlasu
MND GS. Smluvní partner nevydá ani nebude souhlasit s vydáním tiskových
zpráv nebo oznámení týkajících se Smlouvy nebo účasti smluvního partnera
na plnění Smlouvy. Výjimku tvoří informace poskytované v rozsahu
požadovaném obecně závaznými právními předpisy. Smluvní partner bude po
všech svých subdodavatelích a zástupcích požadovat, aby souhlasili s těmito
omezeními a povinnostmi stanovenými v tomto ustanovení.

7. Smluvní strany před uzavřením Smlouvy pečlivě posoudily možná rizika
vyplývající z plnění Smlouvy, a tato rizika přijímají. Obě smluvní strany
přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2
Občanského zákoníku.

3. Povinnosti smluvního partnera podle odstavců 1. a 2. budou trvat i po zániku
této Smlouvy.

Tyto Podmínky nahrazují v plném rozsahu jakékoliv předchozí obchodní
podmínky společnosti MND Gas Storage a.s.

4. Nejedná se o porušení odstavců 1. až 3., pokud se informace chráněná podle
odstavce 1. stane veřejně známou, avšak pouze v případech, kdy se tak stane
jinak než neoprávněným prozrazením nebo zveřejněním, které Smlouva
zakazuje.
5. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení tohoto článku smluvní pokutu
ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení, avšak maximálně
1 000 000 Kč za trvání Smlouvy.

8. Žádná ze smluvních stran není oprávněna převádět svá práva a povinnosti ze
Smlouvy, nebo Smlouvu samotnou, na třetí osoby bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany.

V Hodoníně, dne 1. ledna 2019.

Ing. Karel Luner,
předseda představenstva MND Gas Storage a.s.

XVI. Ochrana osobních údajů
1. MND GS jako správce osobních údajů získává a zpracovává osobní údaje
Smluvního partnera v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou
zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákon
č. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.
2. MND GS zpracovává osobní údaje Smluvního partnera (jméno a příjmení,
kontaktní údaje) za účelem jednání o uzavření smlouvy a/nebo jejího plnění.
Přístup k osobním údajům v rámci MND GS mají pracovníci příslušných
oddělení MND GS. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu stanovenou
právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování, a sice
ve fyzické a elektronické podobě.
3. Smluvní partner má v souvislosti s ochranou osobních údajů následující
zákonná práva: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu
nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na
přenositelnost osobních údajů a právo podat proti MND GS jakožto správci
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli žádostí o
poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů nebo dotazu ohledně
uplatnění práv ve smyslu tohoto odstavce může Smluvní partner kontaktovat
MND GS na e-mailové adrese info@gasstorage.cz
XVII. Závěrečná ustanovení
1. Od těchto Podmínek je možné se odchýlit pouze písemnou dohodou
smluvních stran obsaženou v textu Smlouvy.
2. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené Smlouvou nebo s nimi
související, jakož i otázky jejího zajištění, změn a následků jejího porušení,
otázky její platnosti a následky její neplatnosti, se řídí právním řádem České
republiky, s vyloučením použití kolizních norem, zejména příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku, v platném a účinném znění.
3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z právních vztahů založených
Smlouvou budou projednány před obecným soudem MND GS.
4. V případě, že se kterékoli ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek stane
neplatným, neúčinným, či nicotným nebude to mít vliv na platnost a účinnost
ostatních ustanovení uvedených ve Smlouvě nebo Podmínkách. Smluvní
strany se pro takový případ zavazují neplatné, neúčinné nebo nicotné
ustanovení nahradit novým, platným a účinným, jehož smysl bude nejlépe
odpovídat smyslu a ekonomickému účelu původního ustanovení.
5. Příslušná Smlouva představuje kompletní a úplnou dohodu smluvních stran o
náležitostech a obsahu Smlouvy a nahrazuje veškerá písemná i ústní jednání,
návrhy, prohlášení nebo dohody mezi stranami, které byly učiněny před nebo
při uzavření Smlouvy. Žádná dosavadní nebo budoucí praxe zavedena mezi
smluvními stranami nebo zvyklost zachovávána obecně či v odvětví tykajícího
se předmětu plnění, na které není ve Smlouvě výslovně odkázáno, se
nepoužijí a nebudou z nich pro smluvní strany dovozovány žádná práva a
povinnosti a ani se k nim nebude přihlížet při výkladu projevů vůlí smluvních
stran.
6. Přílohy Smlouvy jsou její nedílnou součástí. V případě rozporu mezi zněním
hlavního textu Smlouvy a její přílohou, má přednost hlavní text Smlouvy. V
případě rozporu mezi hlavním textem Smlouvy a těmito Podmínkami, má
přednost hlavní text Smlouvy.
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