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I. Obecná část pro dodávky v oblasti informačních technologií 

 

 Úvodní ustanovení 

1.1 Služby a dodávky zboží v oblasti informačních technologií poskytnuté pro společnost ŠKODA AUTO a.s. (dále jen „Dodávka“), 
se řídí podle těchto Všeobecných nákupních podmínek pro dodávky v oblasti informačních technologií pro společnost 
ŠKODA AUTO a.s., (dále jen „EKB-IT“), není-li písemně dohodnuto něco jiného.  

1.2 Obchodní podmínky Dodavatele neplatí i bez jejich výslovného odmítnutí, a to ani při uzavření smlouvy formou click-wrap, shrink-
wrap aj. nebo v jiné formě.  

 Objednávky a uzavření smlouvy 

2.1 Smlouvy (objednávka a její přijetí) a také jejich změny a dodatky jsou pro společnost ŠKODA AUTO a.s. (dále jen „společnost 
ŠKODA“) závazné, pokud:  
- byly provedeny v písemné formě a společnost ŠKODA je podepsala; nebo  
- byly uzavřeny prostřednictvím platformy pro dodavatele B2B koncernu Volkswagen www.vwgroupsupply.com; 
- prostřednictvím aplikace “Online Orders Non-series Material (OHUB)“ na platformě ONE.Konzern Business Platform 

(ONE.KBP). 
2.2 V případě uzavření objednávky v písemné formě dojde k uzavření smlouvy doručením podepsané objednávky společnosti 

ŠKODA.  Pokud jsou objednávky provedeny prostřednictvím portálu www.vwgroupsupply.com, platí objednávka jako 
akceptovaná a smlouva jako uzavřená, pokud Dodavatel zaslal společnosti ŠKODA bezvýhradné potvrzení o přijetí objednávky.  

2.3 Je vyloučeno uzavření smlouvy či změna smlouvy na základě pouhého doručení nabídky nebo návrhu na uzavření smlouvy 
s odchylkou. Společnost ŠKODA je oprávněna požadovat po Dodavateli změnu předmětu smlouvy v rozumném rozsahu a po 
konzultaci s Dodavatelem. Dodavatel je povinen upozornit společnost ŠKODA na důsledky změny. Pokud nebyly změny termínu 
nebo ceny sjednány písemně, zůstávají beze změny.  

2.4 Není-li společnosti ŠKODA doručeno přijetí objednávky do 30 dnů od jejího vystavení, vyhrazuje si společnost ŠKODA právo na 
zrušení objednávky.  

2.5 Dodavatel sjednává se společností ŠKODA, že obchodní zvyklosti nemají přednost před takovými zákonnými ustanoveními, jež 
nemají závazný účinek. Zároveň je vyloučeno použití §§ 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, týkající se takzvaných adhezních smluv. 

2.6 Pokud nebylo ujednáno jinak, jsou součástí smlouvy se společností ŠKODA tyto EKB-IT, poptávka společnosti ŠKODA, protokoly 
z jednání, technická specifikace a interní předpisy společnosti ŠKODA. V případě rozporů mezi výše uvedenými dokumenty platí 
následující pořadí: 
a) smlouva, včetně souvisejících dokumentů; 
b) protokoly z jednání; 
c) poptávka společnosti ŠKODA; 
d) zvláštní část těchto EKB-IT; 
e) obecná část těchto EKB-IT; 
f) interní předpisy společnosti ŠKODA; 
g) nabídka Dodavatele. 

2.7 Součástí smlouvy jsou také Požadavky koncernu Volkswagen na udržitelný rozvoj ve vztazích s obchodními partnery (etický 
kodex pro obchodní partnery), Požadavky na dodavatele ŠKODA AUTO a.s. z hlediska dodržování etických standardů 
a Prohlášení ohledně sociálních práv a průmyslových vztahů u podniku Volkswagen. Pokud nejsou k nabídce nebo přidělení 
zakázky přiloženy EKB – IT,  Požadavky koncernu Volkswagen na udržitelný rozvoj ve vztazích s obchodními partnery (etický 
kodex pro obchodní partnery), Požadavky na dodavatele ŠKODA AUTO a.s. z hlediska dodržování etických standardů a 
Prohlášení ohledně sociálních práv a průmyslových vztahů u podniku Volkswagen, jsou tyto dokumenty dostupné na 
www.vwgroupsupply.com.  

2.8 Dodavatel působící v areálech společnosti ŠKODA je povinen dodržovat Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA 
AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Závazné podmínky a pokyny 
pro obchodní partnery poskytující službu v areálech společnosti ŠKODA AUTO z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a ostatní požadavky vyplývající z dokumentů zveřejněných na adrese www.vwgroupsupply.com.  

 Platební podmínky 

3.1 Podmínkou splatnosti pohledávek Dodavatele je, že má společnost ŠKODA k dispozici ověřitelné a formálně správné daňové 
doklady. 

3.2 V korespondenci, dodacích listech, účtech, fakturách atd. je nutno vždy uvádět celé číslo objednávky a číslo Dodavatele, jinak 
není možno docílit rychlého vyřízení jednotlivých písemností, na což v oboustranném zájmu společnost ŠKODA zvláště 
upozorňuje. 

3.3 Dodavatel je povinen fakturovat za využití prostředků elektronické fakturace, pokud nebylo písemně ujednáno jinak.   
3.4 V případě vadného plnění je společnost ŠKODA oprávněna zadržet jakoukoliv platbu, i pokud nárok na ní vznikl z jiného důvodu, 

až do řádného splnění.  
3.5 Dodavatel není oprávněn své pohledávky vůči společnosti ŠKODA postoupit nebo zastavit, pokud nebylo písemně ujednáno 

jinak. 
3.6 Společnost ŠKODA je oprávněna jednostranně započítat své splatné i nesplatné pohledávky s kterýmikoliv splatnými i 

nesplatnými pohledávkami Dodavatele vůči společnosti ŠKODA. 
3.7 Společnost ŠKODA je oprávněna uhradit část závazku odpovídajícího částce české DPH uplatněné Dodavatelem na účet jeho 

správce daně. Společnost ŠKODA je povinna informovat o tomto postupu Dodavatele.  
3.8 Na žádost společnosti ŠKODA je Dodavatel povinen prokázat, že je majitelem účtu, na který mají být hrazeny platby podle 

http://www.vwgroupsupply.com/
http://www.vwgroupsupply.com/
http://www.vwgroupsupply.com/
http://www.vwgroupsupply.com/
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smlouvy uzavřené se společností ŠKODA nebo jiného účtu, který Dodavatel používá v obchodním styku se společností ŠKODA. 
Do náležitého prokázání této skutečnosti je společnost ŠKODA oprávněna zadržet platby. 

3.9 Dodavatel je povinen na žádost společnosti ŠKODA 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 společnosti ŠKODA. Společnost ŠKODA zpravidla zasílá Dodavateli potvrzení 
o stavu otevřených účetních položek obsažených v účetnictví společnosti ŠKODA, které vychází výhradně z účetních záznamů 
a nemá žádný význam pro uplatňování případných nároků, nelze z něj odvozovat jakékoliv právní důsledky a zvláště jej nelze 
v žádném případě použít jako uznání dluhu. 

 Plnění smluvních podmínek  

4.1 Dodavatel je povinen zajistit plnění smluvních podmínek (dále také „plnění smluvních podmínek“ nebo „plnění smlouvy“), tj. aby 
měla Dodávka vlastnosti popsané v příslušné obchodní smlouvě nebo odvolávce včetně příloh a nebyla zatíženy vadami, které 
by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo použitelnost Dodávky k obvyklému nebo smluvně předpokládanému použití. Dodavatel 
je povinen dodržet při plnění smluvních podmínek příslušné zákonné a úřední předpisy. Rozhodující je stav k termínu provedení 
Dodávky. Hardware je nutné dodat s certifikací CE a v souladu s požadavky společnosti ŠKODA specifikovanými v poptávce, 
technickém zadání či jiné dokumentaci. Při plnění smlouvy uzavřené se společností ŠKODA je Dodavatel povinen dodržovat 
interní technické normy společnosti ŠKODA, které jsou zveřejněné na adrese www.cts.skoda-auto.com, relevantní pro daný 
obchodní případ, zejména pak ITS 1.05 Informační systémy a technologie.  

4.2 Dodávka bude poskytnuta na místě stanoveném ve smlouvě nebo odvolávce včetně příloh nebo v jiné písemné dohodě. Zboží, 
které je předmětem plnění smlouvy, musí být dodáno s dodací podmínkou DAP (Incoterms 2010) v sídle společnosti ŠKODA, a 
služby musí být poskytnuty na místě uvedeném ve smlouvě nebo odvolávce, pokud nebylo výslovně ujednáno jinak. 

4.3 Dodávka může být poskytnuta po částech, po předchozím písemném souhlasu ze strany společnosti ŠKODA.  
4.4 Sjednané termíny jsou závazné. Rozhodující pro dodržení termínu dodání je provedení Dodávky v ujednaném rozsahu a stavu. 
4.5 Pokud je předmětem Dodávky i dodání zdrojového kódu softwaru, je nutné tento zdrojový kód dodat společně s kompletní 

vývojovou dokumentací a vývojovými nástroji, pro umožnění update, upgrade nebo vytvoření nové verze softwaru. Dodavatel 
uděluje při dodání zdrojového kódu společnosti ŠKODA také právo měnit zdrojový kód a předat zdrojový kód třetím osobám. 
Společnost ŠKODA může z vážných důvodů (např. význam softwaru pro důležité obchodní procesy) požadovat uložení 
zdrojového kódu do depozitu za přiměřených podmínek. Není-li předmětem Dodávky zdrojový kód, je Dodavatel povinen zajistit, 
aby mohla společnost ŠKODA užívat příslušný software ve sjednaném rozsahu.  

4.6 Společnost ŠKODA si vyhrazuje právo stanovit trasu přepravy a druh přepravy, stejně jako dopravní prostředek a způsob balení.  
4.7 Místem plnění smlouvy je Mladá Boleslav, Česká republika, pokud nebylo ujednáno jiné místo plnění. 

 Kvalita Dodávky 

5.1 Ještě před tím, než bude Dodávka předána společnosti ŠKODA k používání, musí Dodavatel, bez ohledu na to, zda se Dodávka 
uskutečňuje prostřednictvím datových nosičů nebo datovým přenosem, zkontrolovat a prověřit jejich vlastnosti a kvalitu, zejména 
pak to, zda neobsahují škodlivý software (např. Trojský kůň, viry, spyware). V případě zjištění škodlivého softwaru či jakýchkoliv 
nedostatků, je Dodavatel povinen okamžitě informovat společnost ŠKODA a po dohodě provést nápravu. Společnosti ŠKODA 
musí být kdykoliv umožněno provést nezávislou kontrolu integrity Dodávky (např. kontrola hash). 

5.2 Společnost ŠKODA si zvláště vymiňuje právo vyvíjený i dodaný zdrojový kód kdykoli podrobit kontrole kvality (code review). 
V případě takto nalezených zásadních nedostatků či odchylek od obecně uznávaných standardů v oblasti softwarového vývoje 
a metodiky společnosti ŠKODA je Dodavatel povinen tyto bezplatně a v dohodnuté lhůtě odstranit. 

5.3 Požadované základní parametry Dodávky: 
5.3.1 Jména pro metody, třídy, konstanty, parametry, knihovny i soubory v nichž jsou části kódu uloženy, budou volena podle jejich 

obsahu a určení s ohledem na použitý programovací jazyk či platformu. Pro potřeby odlišení musí použitá jména vycházet 
výhradně z názvu společnosti ŠKODA AUTO a nesmí ani skrytě obsahovat název Dodavatele. 

5.3.2 Zdrojový kód musí být dodán v podobě umožňující automatické buildování (kompilace zdrojového kódu do spustitelného 
programu) v prostředí společnosti ŠKODA. 

5.3.3 Každá metoda či funkce musí vykonávat pouze jednu jasně vymezenou a určenou funkci. 
5.3.4 Předaný zdrojový kód musí být prost zakomentovaného a nepoužitého kódu a kódu nemajícího vliv na funkčnost, včetně 

proměnných. 
5.3.5 Každá použitá metoda či funkce musí být uvedena hlavičkou obsahující úplné jméno autora, její účel a popis vstupních a 

výstupních parametrů. 
5.3.6 Zdrojový kód musí být dodán v čitelné a srozumitelné podobě pro vývojáře a bez komentářů. 
5.3.7 Zdrojový kód musí být přehledně a jednotně formátován jak horizontálně (mezery, tabulátory), tak vertikálně (řádkování). 
5.3.8 Soubor se zdrojovým kódem by měl obsahovat maximálně 100 řádků samotného kódu. 
5.3.9 Složité konstrukce funkcí a metod musí být doplněny komentářem, který usnadní pochopení konstrukce. 
5.3.10 Jednotlivé verze zdrojového kódu musí být smysluplně, systematicky a aritmetickou řadou číslovány. 
5.3.11 Při vývoji musí být v maximální možné míře využívány Unit testy a další postupy pro automatizaci testů a buildů. 
5.3.12 Dodavatel je povinen uvést  v dokumentaci k Dodávce odchylky od požadavků společnosti ŠKODA s odkazem do zdrojového 

kódu na výskyt odchylky. 
5.4 Dodavatel je povinen přezkoumat proveditelnost  plánovaného předmětu Dodávky a v případě jakýchkoliv pochybností i např. 

ohledně správnosti a úplnosti údajů či vhodnosti požadavků poskytnutých společností ŠKODA je Dodavatel povinen společnost 
ŠKODA písemně informovat.  

5.5 Zjistí –li Dodavatel při poskytování Dodávky, že je účelné nebo potřebné provést změny nebo zlepšení, je povinen společnost 
ŠKODA o tom písemně informovat a vyžádat si rozhodnutí o případné změně Dodávky.  

http://www.cts.skoda-auto.com/
http://cts.skoda-auto.com/sites/cts/SiteCollectionDocuments/cs/1_05_C.pdf
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5.6 Zjistí-li Dodavatel, že nemůže splnit sjednanou dodací lhůtu, je povinen ihned písemně o tom informovat společnost ŠKODA, 
s uvedením důvodu prodlení. Změna dodací lhůty je však možná jen za podmínky písemného souhlasu společnosti ŠKODA.  

5.7 Společnost ŠKODA je oprávněna v případě opodstatněné obavy o splnění ujednané dodací lhůty (např. v případě nedosažených 
dílčích milníků atd.) kontrolovat aktuální stav Dodávky, nahlížet do materiálů, podkladů a výsledků plnění smlouvy, které přímo 
nebo nepřímo souvisejí s Dodávkou. V případě provádění takové kontroly mimo areál společnosti ŠKODA proběhne kontrola 
během obvyklé provozní doby Dodavatele, po předchozí dohodě. 

6. Free and Open Source Software  

6.1 Dodavatel nesmí v dodávkách a službách pro společnosti ŠKODA použít tzv. „Free and Open Source Software“ (dále jen 
„FOSS“),  tzn. software, který lze zpravidla bezplatně odebrat z otevřeného zdroje, vyjma výslovného povolení použití FOSS 
v příslušné obchodní smlouvě a za splnění podmínek uvedených ve smlouvě či EKB-IT.  

6.2 Dodavatel je oprávněn použít FOSS za následujících podmínek:  
a) FOSS není uveden v seznamu zakázaných FOSS (viz příloha ITS 1.05) nebo nebyl označen společností ŠKODA za zakázaný;  
b) uvedení úplných a správných informací o konkrétním FOSS, včetně např. přesného názvu a verze, veškerých příslušných 
licenčních podmínek, zdroje odběru a upozornění na autorská práva;  
c) uvedení důvodů pro použití FOSS;  
d) potvrzení úspěšně provedené kontroly kompatibility při více různých komponentech/licencích FOSS. 

6.3 Dodavatel je povinen zavázat případné subdodavatele k plnění podmínek použití FOSS.  
6.4 Poruší-li Dodavatel některou z povinností uvedených v článku 6 nebo poruší-li ustanovení podmínek licence nebo užívání 

použitého FOSS, nese Dodavatel odpovědnost za škody a ztráty způsobené společnosti ŠKODA. V případě nároků třetích osob 
vznesených vůči společnosti ŠKODA je Dodavatel povinen poskytnout veškerou možnou součinnost pro obhajobu jejích práv. 
Porušení článku 6 těchto EKB-IT představuje závažné porušení smluvních podmínek. 

6.5 Podmínky použití FOSS se analogicky použijí pro tzv. „Open Content“, tzn. obsahy databází, písemných dokumentů, médií, 
fotografií, které je možno používat bez nutnosti úhrady, avšak za podmínky dodržení konkrétních licenčních podmínek. 

7. Požadavky na personál  

7.1  Dodavatel je povinen použít pro plnění smluvních povinností zaměstnance s odpovídající kvalifikací, aby mohla být Dodávka 
včas a řádně splněna. Dodavatel jmenuje kontaktní osobu, s níž bude koordinován průběh plnění smlouvy.  

7.2  Dodavatel je povinen ještě před zahájením činností pro společnost ŠKODA zkontrolovat všechny osoby, které zamýšlí pověřit 
prováděním takových činností pro společnost ŠKODA, podle sankčních seznamů nařízení, a to minimálně podle nařízení  ES 
č. 2580/2001, č. 881/2002 a č. 753/2011 a příslušných vydaných a vycházejících dodatků jmenných seznamů Evropské komise 
a tyto kontroly pravidelně, nejméně však jednou ročně, opakovat. Společnost ŠKODA je oprávněna si vyžádat doklady související 
s provedenou kontrolou dle výše uvedených sankčních seznamů.  

8. Subdodavatelé  

8.1 Nestanoví-li smlouva jinak, je Dodavatel oprávněn pověřit plněním smluvních povinností subdodavatele. Za provedená plnění 
smlouvy a případná pochybení subdodavatele nese veškerou odpovědnosti vůči společnosti ŠKODA Dodavatel, jakoby plnil sám   

8.2 Pokud v souvislosti s tímto pověřením bude docházet ke zpracování osobních údajů, kterých je ŠKODA správcem, tímto 
subdodavatelem, uplatní se příslušná ustanovení smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi Dodavatelem a 
společností ŠKODA.  

8.3 Dodavatel je povinen zavázat subdodavatele k dodržování povinností vyplývajících ze všech smluv mezi Dodavatelem a 
společností ŠKODA (zejména pak uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dohody o utajení) vztahujících se 
k Dodávce, jakož i k dodržování relevantních interních předpisů společnosti ŠKODA.  

8.4 Na vyžádání společnosti ŠKODA předloží Dodavatel seznam subdodavatelů, včetně uvedení rozsahu a specifikace prací. 
O následných změnách subdodavatele je Dodavatel povinen společnost ŠKODA informovat a rovněž požádat o písemné 
schválení. Společnost ŠKODA je oprávněna v odůvodněných případech požadovat změnu subdodavatele. 

8.5 Při porušení povinností uvedených v tomto článku 8 je společnost ŠKODA oprávněna smlouvu s okamžitými účinky vypovědět 
nebo od smlouvy odstoupit. 

9. Prodlení  

9.1  Pokud Dodávka neproběhne řádně a včas, zaplatí Dodavatel společnosti ŠKODA smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné 
smluvní ceny za každý započatý týden, maximálně však 5 % příslušné smluvní ceny. Společnost ŠKODA je oprávněna započíst 
pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávce Dodavatele na zaplacení smluvní ceny. 

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

9.3 Ocitne-li se Dodavatel v prodlení s Dodávkou nebo instalací a zajištěním technické provozuschopnosti, je společnost ŠKODA 
oprávněna odstoupit od dodání té části předmětu smlouvy, s jejichž dodáním, instalací a/nebo zprovozněním je Dodavatel 
v prodlení. Společnost ŠKODA je rovněž oprávněna odstoupit od celé smlouvy.  

10. Vyšší moc  

10.1 Za okolnosti vyšší moci jsou považovány takové okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy jako výsledek nepředvídatelných 
a smluvními stranami neodvratitelných událostí mimořádného charakteru, jako např. přírodní katastrofy nebo války. Smluvní 
strana, pro kterou se plnění smluvních povinností stalo nemožným, musí při vzniku a ukončení výše uvedených okolností ihned 
písemně vyrozumět a předložit jí důkazy, že tyto okolnosti měly rozhodující vliv na splnění smluvních povinností. Výskyt 
zmetkového materiálu, opožděné subdodávky a stávku nelze považovat za vyšší moc a tyto skutečnosti neopravňují Dodavatele 
k prodloužení potvrzené dodací lhůty. 

10.2 Pokud společnosti ŠKODA brání okolnosti vyšší moci převzít Dodávku na sjednaném místě, je po dobu trvání této překážky 
vyloučeno prodlení s převzetím ze strany společnosti ŠKODA, stejně jako jsou vyloučeny nároky Dodavatele na protiplnění nebo 
náhradu škody. Po dobu trvání této překážky je Dodavatel povinen skladovat Dodávku na vlastní náklady a nebezpečí.  
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10.3 Pokud uvedené nepředvídatelné okolnosti potrvají déle než 6 měsíců u plnění, pro které lhůta poskytnutí plnění nepřekračuje 1 
rok, nebo pokud potrvají déle než 9 měsíců u plnění, u nichž lhůta pro plnění překračuje 1 rok, má společnost ŠKODA právo 
odstoupit od smlouvy. Dodavatel je v takovém případě povinen vrátit částky uhrazené společností ŠKODA s připočítáním úroků 
ve výši stanovené platnými právními předpisy pro úroky z prodlení. 

11. Převzetí  

11.1 Jakmile je Dodávka dokončena, vyzve Dodavatel společnost ŠKODA k převzetí. Případné dílčí převzetí nezbavuje Dodavatele 
povinnosti dokončit sjednané činnosti.  

11.2  Kontrola kvality a kompletnosti Dodávky proběhne v souladu se smluvními ujednáními. Pokud nebyl ujednán způsob převzetí 
Dodávky, proběhne převzetí Dodávky v případě zboží předáním, v případě díla předvedením funkčnosti díla, v případě služby 
jejím provedením. Jestliže kontrola Dodávky vyžaduje uvedení do chodu nebo zprovoznění pro testovací účely, proběhne 
převzetí teprve po úspěšném dokončení testů. Převzetí musí být provedeno písemně, obvykle ve formě protokolu.  

11.3 Uhrazení faktury Dodavatele není možno vykládat jako převzetí Dodávky. 
12. Odpovědnost a záruka 

12.1 Pokud není ohledně odpovědnosti za řádné a včasné plnění dojednáno něco jiného, nese Dodavatel odpovědnost podle 
zákonných předpisů. 

12.2 V případě prodlení nebo vad plnění je Dodavatel povinen nahradit společnosti ŠKODA veškerou takto způsobenou újmu (přímou 
i nepřímou). Může se jednat o náklady na odstranění vady, náhradu škody z důvodu výpadků výroby, náhradu mzdových nákladů 
zaměstnanců společnosti ŠKODA, kteří se na odstranění vady podíleli. 

12.3 Společnost ŠKODA může v případě výskytu vady požadovat po Dodavateli odstranění vady (opravu) nebo novou Dodávku. 
V případě vady softwaru odstraní Dodavatel vadu dodáním bezvadné verze. Není-li pro společnost ŠKODA čekání na dodání 
bezvadné verze akceptovatelné, poskytne Dodavatel krátkodobě adekvátní náhradní nebo alternativní řešení, které minimalizuje 
dopady vady, než bude k dispozici bezvadná náhradní verze.  

12.4 Pokud Dodavatel včas a řádně neodstraní vady Dodávky, a to ani  přes vyzvání k odstranění v přiměřené lhůtě, je společnost 
ŠKODA oprávněna na účet Dodavatele vady odstranit nebo nechat odstranit. Odstraněním vady svépomocí nejsou dotčena 
práva společnosti ŠKODA ze záruky. Pokud není odstranění vady možné nebo je to spojeno s nepřiměřenými náklady, je 
společnost ŠKODA oprávněná od smlouvy odstoupit. Drobné vady nebo takové vady, jejichž odstranění nesnese odklad, 
odstraní společnost ŠKODA sama a Dodavatel nahradí společnosti ŠKODA skutečně vynaložené náklady. Při výměně nebo 
opravě se záruční doba prodlužuje o dobu, která je nezbytná pro výměnu nebo opravu. 

12.5 Záruční doba Dodávky činí 24 měsíců od jejich dodání. U Dodávky skládající se z více částí platí jako datum, od něhož se počítá 
záruční doba, datum dodání poslední části Dodávky. Pokud Dodavatel provádí montáž, počítá se záruční doba ode dne převzetí 
celé Dodávky. 

12.6 Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady jsou promlčeny uplynutím 36 měsíců od převzetí, pokud není zákonem stanovena 
delší promlčecí lhůta. Oznámení vady ze strany společnosti ŠKODA vede ke stavění promlčecí lhůty. Jestliže byla vada ze strany 
společnosti ŠKODA oznámena po uplynutí promlčecí lhůty, vzdává se Dodavatel námitky promlčení.  

13. Práva třetích osob, právní vady  

13.1 Dodavatel je povinen zajistit, aby nebyla Dodávka, zejména pak při použití FOSS, zatíženy právy třetích osob a s tím 
souvisejícími závazky. Zejména je Dodavatel povinen zajistit, aby nedocházelo k tzv. „copyleft efektu“, „virálnímu efektu“ a aby 
nebylo negativně ovlivněno používání digitálního podpisu nebo autentizačního procesu u společnosti ŠKODA. Dodavatel musí 
rovněž zabránit předání informací o procesu autentizace, kryptografických klíčích nebo jiných informací ohledně použitého 
softwaru třetí osobě.  

13.2 V případě nároků třetích osob vznesených vůči společnosti ŠKODA je Dodavatel povinen poskytnout veškerou možnou 
součinnost pro obhajobu jejích práv a případné škody vyplývající z těchto nároků nahradit. 

13.3 Vedle toho náleží společnosti ŠKODA nárok na náhradu škody z důvodu právních vad, přičemž promlčecí lhůta činí 36 měsíců 
od převzetí Dodávky, pokud zákon nestanovuje delší promlčecí lhůtu.  

14. Poskytnutí provozních prostředků Dodavateli 

Všechny provozní prostředky poskytnuté společností ŠKODA Dodavateli, jako například dokumenty, informace, průkazy, datové 
nosiče, díly, vzorky a přístupy do systémů, hardware nebo ostatní předměty, dále jen „Provozní prostředky“, se smí použít jen k 
plnění smluvních povinností a zůstávají po celou dobu trvání obchodní smlouvy ve vlastnictví společnosti ŠKODA. Přístupová 
práva poskytnutá společností ŠKODA Dodavateli zejména do IT a ostatních systémů, oprávnění k používání infrastruktury, 
počítačů nebo licencí je Dodavatel oprávněn využívat jen po dobu trvání smlouvy. 

15. Výpověď a ukončení smlouvy  

15.1 Pokud bylo pro společnost ŠKODA dodržení termínu dodání podstatnou okolností a/nebo je Dodavatel v takovém prodlení, že 
nelze od společnosti ŠKODA očekávat, že bude souhlasit se změnou termínu dodání, je společnost ŠKODA oprávněna 
vypovědět celou smlouvu nebo její část. 

15.2 V případě ukončení smlouvy z důvodu na straně společnosti ŠKODA, nahradí společnost ŠKODA Dodavateli výdaje 
prokazatelně vzniklé v souvislosti se smlouvou do jejího ukončení.  

15.3 V následujících případech je společnost ŠKODA oprávněna smlouvu s okamžitým účinkem vypovědět nebo od smlouvy 
odstoupit: 
a) Dodavatel zastavil platby svým dodavatelům; 
b) bylo zahájeno insolvenční řízení 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 smlouvy; 
e) Dodavatel, i přes opakovanou výzvu, nesplnil předmět smlouvy řádně a včas; 
f)  Dodavatel přímo či nepřímo poskytnul či slíbil poskytnout zaměstnanci nebo zástupci společnosti ŠKODA úplatek či jinou 
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neoprávněnou výhodu; 
g) Dodavatel ovlivnil nebo se pokusil ovlivnit výběrové řízení vyhlášené společností ŠKODA; 
h) Dodavatel porušil jinou povinnost vyplývající z dokumentů, které jsou podle těchto EKB-IT pro Dodavatele závazné, např. 

v oblasti ochrany životního prostředí nebo vyplývající z Požadavků koncernu Volkswagen na udržitelný rozvoj ve vztazích 
s obchodními partnery (etický kodex pro obchodní partnery) nebo Prohlášení ohledně sociálních práv a průmyslových vztahů 
u podniku Volkswagen (zveřejněných na www.vwgroupsupply.com), a toto porušení neodstraní ani v dodatečně poskytnuté 
lhůtě; 

i) Dodavatel byl pravomocně odsouzen za trestný čin dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 
řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle obdobného zákona jiného státu; 

j) člen statutárního orgánu Dodavatele nebo podnikatel – fyzická osoba – byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Dodavatele. 

15.4 Práva na výsledky vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy náleží společnosti ŠKODA. Po provedení Dodávky je Dodavatel 
povinen bez vyzvání vydat veškeré výsledky plnění smlouvy společnosti ŠKODA.  

15.5 Po ukončení smlouvy je Dodavatel dále povinen vrátit veškeré Provozní prostředky, které mu byly ze strany společnosti ŠKODA 
poskytnuty za účelem plnění smlouvy. Pokud by bylo jejich vrácení spojeno s vynaložením nepřiměřených nákladů, je Dodavatel 
oprávněn, po dohodě se společností ŠKODA, Provozní prostředky neobnovitelně zničit nebo smazat.  

15.6 Výpověď musí být provedena v písemné formě. Výpovědní doba, pokud nebylo ve výpovědi uvedeno jinak, činí 3 měsíce ode 
dne následujícího po jejím doručení. 

16. Povinnost utajení  

16.1 Dodavatel se zavazuje zachovat mlčenlivost ve vztahu k utajovaným informacím. Pokud budou Dodavateli sdělovány utajované 
informace, je nutno uzavřít dohodu o utajení nebo potvrdit závazek mlčenlivosti.  

16.2 Povinnost zachování mlčenlivosti platí i pro informace získané během fáze vyjednávání o smlouvě, bez ohledu na to, zda 
smlouva byla uzavřena. Totéž platí i po ukončení smluvního vztahu.  

16.3 Na obchodní vztah se společností ŠKODA může Dodavatel v rámci svých marketingových aktivit odkázat pouze tehdy, pokud 
to společnost ŠKODA předem písemně odsouhlasí. 

17. Ochrana dat 

17.1 Obdrží-li Dodavatel při plnění smluvních povinností přístup k osobním údajům, je povinen dodržovat platné předpisy na ochranu 
osobních údajů. Zejména je povinen zpracovávat osobní údaje výhradně pro účely plnění smlouvy (účel zpracování), zajistit, že 
jeho zaměstnanci získají jen nezbytně nutný přístup k datům, uložit jim povinnost utajení dat, poučit je o předpisech na ochranu 
osobních údajů, které je nutné dodržovat. Na požádání je Dodavatel povinen doložit společnosti ŠKODA splnění výše uvedených 
povinností. V případě zpracování osobních údajů Dodavatelem na základě pověření společností ŠKODA je nutné uzavřít ještě 
předtím, než Dodavatel získá přístup k osobním údajům, smlouvu o zpracování osobních údajů. Dodavatel zajistí, že zpracování 
osobních údajů, jejichž správcem je společnost ŠKODA, proběhne jen na území České republiky, členského státu Evropské unie 
nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Příslušné odchylky musí být dohodnuty mezi společností 
ŠKODA a Dodavatelem výslovně v písemné formě.  

17.2 Dodavatel akceptuje, že veškerá data, která vzniknou u společnosti ŠKODA, Dodavatele, koncového zákazníka nebo jiné třetí 
osoby v souvislosti s plněním smlouvy, náleží společnosti ŠKODA, pokud dle práva nenáleží koncovému zákazníkovi nebo jiné 
třetí osobě. Dodavatel nesmí uplatňovat vlastnická nebo jiná práva k těmto datům a použít je zejména pro účely „Big data“, jako 
je například sběr dat, vytváření databází nebo provádění analýz dat. Právo Dodavatele na nezbytné použití dat pro plnění 
smlouvy zůstává nedotčeno.  

18. Audit licence  

Zjistí-li Dodavatel, že existuje možnost, že jsou porušována užívací práva, která Dodavatel udělil společnosti ŠKODA k softwaru 
přenechanému na dobu určitou, provede společnost ŠKODA audit licence (kontrolu dodržení oprávnění k užívání) ohledně 
příslušného softwaru a poskytne Dodavateli písemné informace o výsledku auditu licence. V případě zjištění nedostatků navrhne 
Dodavatel nápravu a provede ji bez nároku na odměnu.  

19. Použitelné právo a příslušnost soudů 

19.1 Smlouva, jakož i právní poměry vzniklé porušením smlouvy se řídí právním řádem České republiky, přičemž je vyloučeno použití 
§ 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3, § 1765 a § 1950 zákona č. 89/2012 sb., Občanský zákoník, v účinném 
znění. 

19.2 Použití mezinárodního práva soukromého, jakož i Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží se vylučuje. 
19.3 Pro všechny z této smlouvy plynoucí nebo v souvislosti s ní vzniklé spory je příslušný soud České republiky, v jehož obvodu se 

nachází sídlo společnosti ŠKODA. 
 

II.  Zvláštní část 
První oddíl: Nákup a nájem standardního hardwaru a standardního softwaru, užívací práva k hardwaru a softwaru 
 20. Oblast použití 

Ustanovení tohoto oddílu se použije pro případ časově omezeného nebo trvalého přenechání standardního hardwaru nebo 
standardního softwaru společnosti ŠKODA.  

21. Rozsah a předmět plnění smlouvy 

21.1 Hardware, který nebyl vyvinut výlučně pro použití společností ŠKODA (dále jen „Standardní hardware“), bude společnosti 
ŠKODA přenechán k užívání ve smluvně definovaném rozsahu. Pokud nebylo dohodnuto jinak, je Dodavatel povinen Standardní 
hardware instalovat, konfigurovat a předat společnosti ŠKODA ve smluvně ujednaném provozuschopném stavu.  

21.2 Pokud bylo ujednáno časově omezené používání Standardního hardwaru ze strany společnosti ŠKODA, poskytne Dodavatel 
společnosti ŠKODA takovou podporu, aby mohla společnost ŠKODA používat Standardní hardware po celou dobu nájmu ve 
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smluvně ujednaném rozsahu. Na poskytnutí podpory popsané v tomto odstavci se použijí ustanovení druhého oddílu Zvláštní 
části těchto EKB-IT „Poskytování servisní podpory uživatelům hardwaru a softwaru“. 

21.3 Software, který nebyl vyvinut výlučně pro použití společností ŠKODA (dále jen „Standardní software“), bude společnosti ŠKODA 
přenechán k užívání ve smluvně definovaném rozsahu. Pokud nebylo dohodnuto jinak, je Dodavatel povinen Standardní software 
instalovat, konfigurovat a předat společnosti ŠKODA ve smluvně ujednaném provozuschopném stavu.  

21.4  Pokud bylo ujednáno časově omezené používání Standardního softwaru ze strany společnosti ŠKODA, poskytne Dodavatel 
společnosti ŠKODA takovou podporu, aby mohla společnost ŠKODA používat Standardní software po celou dobu nájmu ve 
smluvně ujednaném rozsahu. Na poskytnutí podpory popsané v tomto odstavci se použijí ustanovení druhého oddílu těchto 
EKB-IT „Poskytování servisní podpory uživatelům hardwaru a softwaru“. Dodavatel poskytne Standardní software zásadně 
spustitelný v objektovém kódu na běžných datových nosičích. V případě ztráty, nechtěného smazání apod. u společnosti ŠKODA 
zajistí Dodavatel bezplatně náhradu.  

21.5 Standardní hardware a Standardní software musí být dodán společně s dokumentací, obsahující pokyny pro instalaci (pokud 
instalaci zajišťuje společnost ŠKODA), použití nebo údržbu, a to v českém nebo alespoň anglickém jazyce. Bez dodané 
dokumentace ve výše uvedeném rozsahu je Dodávka nekompletní.  

21.6 Veškeré činnosti Dodavatele popsané v tomto oddílu, jakož i výkon souvisejících užívacích práv, jsou zahrnuty ve smluvní 
odměně.  

22. Užívací práva  

22.1 Pokud smluvní strany sjednaly koupi Standardního hardwaru nebo Standardního softwaru, náleží společnosti ŠKODA 
nevýhradní, neodvolatelné, časově, prostorově a obsahově neomezené užívací právo na předmět smlouvy, a to i pro druhy 
využití, které nejsou k termínu uzavření smlouvy známé. Pro případ výkonu práv k těmto předem neznámým druhům využití 
sjednají smluvní strany přiměřenou odměnu. Užívání zahrnuje zejména rozmnožování poskytnutého softwaru pro smluvní 
použití, ukládání včetně potřebné instalace v systémech pro elektronické zpracování dat, načítání, provádění a zpracování 
datových souborů. Užívací právo obsahuje zejména právo na propojení a zajištění kompatibility Standardního hardwaru nebo 
Standardního softwaru s programy či aplikacemi vyvíjenými třetí osobou pro společnost ŠKODA.  

22.2 Pokud smluvní strany sjednaly nájem Standardního hardwaru nebo Standardního softwaru, náleží společnosti ŠKODA 
nevýhradní, není-li výslovně dohodnuto něco jiného, prostorově a obsahově neomezené užívací právo k předmětu smlouvy, 
které je omezeno na dobu platnosti smlouvy. Společnost ŠKODA smí pořizovat kopie Standardního hardwaru nebo Standardního 
softwaru pro účely archivace a zálohování.  

22.3 Podmínky používání Standardního hardwaru a Standardního softwaru se použijí i pro opravy, nové verze, upgrade, update, 
patch, jakož i pro aktualizovanou dokumentaci.  

22.4 Všechny výsledky plnění smlouvy, zejména data nebo dokumenty v jakékoli formě, které vzniknou v souvislosti s užíváním 
Standardního softwaru a Standardního hardwaru, jsou vlastnictvím společnosti ŠKODA. Společnosti ŠKODA k nim náleží 
veškerá platná nebo budoucí práva na užívání a zhodnocení. Dodavatel není oprávněn používat tyto výsledky plnění nad rámec 
potřebný pro plnění smlouvy.  

22.5 Pokud jsou pro užívání Standardního hardwaru nebo Standardního softwaru potřebné zvláštní přístupové nástroje, přístroje nebo 
speciální licence, poskytne je Dodavatel společnosti ŠKODA v potřebném množství a rozsahu.  

22.6 Společnost ŠKODA je oprávněna do Standardního hardwaru a Standardního softwaru zasahovat, pokud je to nutné k odstranění 
vady a Dodavatel tuto vadu ani v přiměřené dodatečné lhůtě neodstranil. Za tímto účelem je společnost ŠKODA oprávněna 
k dekompilaci Standardního hardwaru a Standardního softwaru. V případě požadavku společnosti ŠKODA je Dodavatel povinen 
poskytnout společnosti ŠKODA všechny údaje a informace potřebné k zajištění kompatibility Standardního hardwaru a 
Standardního softwaru s jiným hardwarem a softwarem.  

22.7 Společnost ŠKODA smí pro zálohování a archivování pořizovat a používat kopie Standardního softwaru, které mu byly dány 
k dispozici. Pokud společnost ŠKODA získala Standardní software na základě online stažení, smí jej uložit na datový nosič a 
náleží jí stejná práva jako při pořízení softwaru na datovém nosiči.  

22.8 Licenční podmínky třetích osob, které platí v souvislosti s Dodávkou, je nutné společnosti ŠKODA poskytnout kompletně již před 
uzavřením smlouvy s nabídkou na Standardní software, jinak platí výhradně ustanovení těchto podmínek EKB-IT a článek 2.6 
zůstává nedotčen. 

23. Záruka výrobce  

V případě poskytnutí záruky ke Standardnímu hardwaru/Standardnímu softwaru ze strany výrobce předá Dodavatel společnosti 
ŠKODA příslušné záruční listiny, aby mohla společnost ŠKODA záruku uplatnit přímo u výrobce nebo prostřednictvím 
Dodavatele. 

24. Testování a zkušební provoz  

24.1 Před předáním Dodávky je Dodavatel povinen zkontrolovat Dodávku, zda má požadované vlastnosti. Následně, na výzvu 
společnosti ŠKODA, poskytne Dodavatel podporu při provádění testovacího a zkušebního provozu. Teprve po potvrzení úspěšně 
dokončeného testovacího a zkušebního provozu ze strany společnosti ŠKODA je možno Dodávku považovat za přijatou.  

24.2 Testovací a zkušební provoz je nutné po jeho dokončení písemně zaprotokolovat, včetně případného výskytu chyb Dodávky. 
Protokol musí podepsat obě smluvní strany. 

24.3 Nemá-li Dodávka požadované vlastnosti, může společnost ŠKODA odmítnout její převzetí. Dodavatel je povinen neprodleně 
odstranit zjištěné nedostatky a bezvadnost Dodávky prokázat v dodatečně stanovené lhůtě. 
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Druhý oddíl: Poskytování servisní podpory uživatelům hardwaru a softwaru  
25. Oblast použití 

Ustanovení tohoto oddílu platí pro poskytování servisní podpory uživatelům hardwaru či softwaru.  
26. Rozsah a předmět plnění smlouvy  

26.1 Dodavatel se zavazuje k poskytování servisní podpory uživatelům hardwaru či softwaru v rozsahu a za podmínek blíže 
specifikovaných v příslušné obchodní smlouvě a těchto EKB-IT. 

26.2 Má-li Dodavatel provádět údržbu IT systému, který je již u společnosti ŠKODA používán, zaznamená případné nedostatky do 
protokolu o převzetí, přičemž označí, které z nedostatků budou odstraněny, a za jakých podmínek, mimo rámec poskytování 
servisní podpory.  

26.3 V rámci poskytování servisní podpory je Dodavatel povinen zajistit trvalou funkčnost hardwaru či softwaru. To zahrnuje také 
případnou výměnu vadných, nebezpečných či jinak nevyhovujících (zastaralých) komponentů.  

26.4 Při dodání nových komponentů přecházejí tyto komponenty do vlastnictví společnosti ŠKODA. Dodavatel zlikviduje vyměněné 
hardwarové komponenty a nevratně smaže data, která se na nich nacházejí.  

26.5 V případě poskytování servisní podpory softwaru (Standardní software ve smyslu prvního oddílu Zvláštní části těchto EKB-IT 
nebo Individuální software ve smyslu třetího oddílu Zvláštní části těchto EKB-IT) je Dodavatel povinen udržovat dokumentaci 
softwaru v aktuálním stavu. Za podmínek příslušné smlouvy o poskytování servisní podpory poskytuje Dodavatel kontinuální 
vývoj softwaru (upgrade, nové verze).  

26.6 Provádění servisní podpory je Dodavatel povinen naplánovat tak, aby nedošlo k omezení používání servisovaných IT systémů. 
Je-li nutné provádět servisní podporu během běžné provozní doby servisovaných IT systémů, je nutno dohodnout včas předem 
se společností ŠKODA datum provedení servisní podpory.  

26.7 K užívání výsledků plnění smlouvy Dodavatelem v rámci poskytování servisní podpory získá společnost ŠKODA výhradní, 
neodvolatelné, časově, místně a obsahově neomezené právo, jakož i právo k užívání autorských práv a know-how vytvořených 
na základě nebo v souvislosti s plněním smlouvy. 

27. Vady plnění smlouvy 

27.1 O vadu plnění smlouvy se jedná, pokud nebyly zjištěné nedostatky odstraněny, nebyly odstraněny v potřebném rozsahu nebo 
během dohodnuté lhůty. Nepodstatné vady může Dodavatel odstranit v rámci příštího zákroku servisní podpory, pokud s tím 
společnost ŠKODA vyjádří souhlas.  

27.2 Pokud při předčasném ukončení příslušné obchodní smlouvy z jakéhokoli důvodu nebude společnost ŠKODA moci pověřit 
plněním smlouvy třetí osobu nebo v ní samostatně bez omezení pokračovat, je společnost ŠKODA oprávněna požadovat po 
Dodavateli, aby pokračoval v plnění smlouvy i po termínu jejího ukončení za stejných podmínek, pokud je to nezbytné pro 
zachování funkčnosti příslušného IT systému. To platí do doby, než bude jinak zajištěna funkčnost tohoto systému ze strany 
společnosti ŠKODA nebo třetí osoby, avšak maximálně 6 měsíců po termínu ukončení smlouvy, pokud nebude ujednáno jinak. 
Dodavatel může pokračování ve smlouvě po termínu jejího ukončení odmítnout jen ze závažného důvodu. 

 
Třetí oddíl: Vývoj individuálního softwaru  
28. Oblast použití  

Ustanovení tohoto oddílu platí v případě Dodávky softwaru vyvinutého výlučně pro společnost ŠKODA (dále jen „Individuální 
software“).  

29. Rozsah a předmět plnění smlouvy  

29.1 Dodavatel poskytne společnosti ŠKODA individuální služby v oblasti vytváření konceptů, vývoje a úpravy softwaru. Za součást 
Dodávky Individuálního softwaru je považováno ve smyslu tohoto oddílu EKB-IT vše, co bylo v souvislosti s vývojem a Dodávkou 
Individuálního softwaru pro společnost ŠKODA vytvořeno nebo to, co je nutné k užívání Individuálního softwaru, včetně 
příslušných nástrojů. Jedná se zejména o zprávy o průběhu testů a vývoji, jakož i veškeré podněty, nápady, návrhy, design, 
koncept, vzory, modely, výkresy, CAD datové záznamy, popis výkonů. 

29.2 Součástí Dodávky Individuálního softwaru je také zdrojový kód a kompletní dokumentace v českém nebo alespoň anglickém 
jazyce, která umožní IT odborníkovi instalaci, provoz, péči a další vývoj (včetně změny zdrojového kódu) Individuálního softwaru. 
Pokud nebylo dohodnuto nic jiného, je Dodavatel povinen průběžně nahrávat zdrojové kódy k Individuálnímu softwaru do 
repozitáře, který určí společnost ŠKODA, nejpozději s každou novou verzí Individuálního softwaru (nejpozději v týdenních 
cyklech), a to včetně všech commitů (tj. věcných popisů změn provedených v nové verzi Individuálního softwaru), které 
pracovníci Dodavatele při plnění smlouvy provedli. Commity jsou považovány za nedílnou součást zdrojového kódu. 

29.3 Má-li Dodavatel poskytovat také podporu Individuálního softwaru, pak platí příslušné podmínky druhého oddílu Zvláštní části 
těchto EKB-IT „Poskytování servisní podpory uživatelům hardwaru a softwaru“. 

30. Povinnosti Dodavatele  

30.1 Je-li Individuální software poskytován současně se Standardním softwarem nebo je pro vytvoření či zhodnocení Dodávky nutné 
použití již existujících ochranných práv, poskytne Dodavatel společnosti ŠKODA neodvolatelné, nevýhradní, časově a místně 
neomezené, bezplatné, přenositelné a licencovatelné užívací právo na tento Standardní software nebo již existující ochranná 
práva v rozsahu nutném pro užívání Individuálního softwaru, pokud nebude v příslušné obchodní smlouvě ujednáno jinak. 
Dodavatel oznámí před zahájením Dodávky, která z jeho ochranných práv mohou být důležitá pro používání Dodávky.  

30.2 Dodavatel je povinen informovat společnost ŠKODA o postupu při vyvíjení Individuálního softwaru.  
30.3 Dodavatel je povinen Individuální software nainstalovat, integrovat a konfigurovat do systémů společnosti ŠKODA. Zároveň  je 

Dodavatel povinen zaškolit pracovníky společnosti ŠKODA v potřebném rozsahu pro užívání a další vývoj Individuálního 
softwaru. 

31. Práva k duševnímu vlastnictví  

31.1 Společnost ŠKODA získá výhradní, časově, místně a obsahově neomezené právo k užívání veškerých výsledků plnění smlouvy 
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Dodavatelem, jakož i k užívání autorských práv a know-how vytvořených na základě nebo v souvislosti s příslušnou obchodní 
smlouvou v okamžiku jejich vzniku.  

31.2 Toto užívací právo zahrnuje všechny druhy užívání Individuálního softwaru, zejména ukládání, načítání, provádění, zpracování 
dat, zpracování třetí osobou, včetně pevného spojení se službami Dodavatele, právo na rozmnožování a šíření, právo na 
prezentaci a předvádění na veřejnosti, právo na další tržní využití a právo na provádění změn, úprav, překladů, doplnění a 
dalšího vývoje, a to vždy bez uvedení autora. 

31.3 Dodavatel není oprávněn Individuální software užívat pro sebe či udělit licenci třetí osobě, avšak společnost ŠKODA je 
oprávněna převádět výhradní licenci k používání Individuálního softwaru na třetí osoby, do Individuálního softwaru zasahovat a 
měnit jej, a to v nejširším rozsahu přípustném dle právních předpisů a bez jakýchkoliv omezení.  

31.4 Použití licencovaného softwaru 3. strany v rámci Dodávky Individuálního softwaru podléhá písemnému odsouhlasení ze strany 
společnosti ŠKODA. V případě nesouhlasu společnosti ŠKODA s použitím softwaru 3. strany je Dodavatel povinen nalézt 
alternativní software 3. strany či danou funkci vyvinout vlastními silami. 

31.5 Dodavatel odpovídá společnosti ŠKODA za právní bezvadnost práv k Individuálnímu softwaru, tj. za to, že užitím díla podle 
smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů, že případné 
majetkové nároky třetích osob byly vypořádány a společnosti ŠKODA v souvislosti s užitím Individuálního softwaru nemohou 
vzniknout peněžité ani jiné závazky vůči třetím osobám. 

31.6 Poruší-li Dodavatel některou z povinností uvedených v tomto článku, nese odpovědnost za škody a ztráty vzniklé společnosti 
ŠKODA. V případě nároků třetích osob vznesených vůči společnosti ŠKODA je Dodavatel povinen poskytnout veškerou možnou 
součinnost pro obhajobu jejích práv a případné škody vyplývající z těchto nároků nahradit.  

31.7 Pokud při plnění smlouvy vzniknou novinky (zejména vynálezy, návrhy na technická vylepšení, know-how, ale také ostatní 
individuální duševní a tvůrčí výkony), je Dodavatel povinen o tom informovat společnost ŠKODA a předložit všechny podklady 
potřebné pro posouzení novinek. Jen společnost ŠKODA je oprávněna podávat přihlášky k zápisu ochranných práv. Dodavatel 
včas a bez omezení využije nárok na takové novinky vůči svým pracovníkům a podpoří společnost ŠKODA při zajištění 
ochranných práv, zejména dá k dispozici potřebná prohlášení. Pokud se společnost ŠKODA písemně vzdá vůči Dodavateli 
přihlášení k zápisu ochranných práv a udělí příslušné povolení k přihlášení, je Dodavatel oprávněn přihlásit zápis odpovídajících 
ochranných práv na vlastní náklady. Na ochranná práva udělená poté Dodavateli náleží společnosti ŠKODA nevýhradní, 
bezplatné, časově, prostorově a obsahově neomezené a přenositelné užívací právo. Každý zaměstnavatel hradí odměnu za 
vynález pouze svým zaměstnancům. 

31.8 V případě odstoupení od obchodní smlouvy nebo jejím vypovězení zůstává platnost poskytnutých podlicencí nebo přiznaných 
užívacích práv nedotčena.  

32. Platnost 

Tyto Všeobecné nákupní podmínky pro dodávky v oblasti informačních technologií, verze CZE 01/20, vstupují v platnost a 
účinnost dne 1.1.2020. 

 

 

 

 

  


