Příloha č. 1
VOP Dostavba EMO 34

ŠKODA JS a.s.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ‐ NÁKUP
PROJEKT DOSTAVBA EMO 34
1. Úvodní ustanovení
1.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky – nákup Projekt JEMO 3,4 (VOP) stanovují pravidla pro
nákup zboží a služeb, které ŠKODA JS a.s. nakupuje u svých Dodavatelů pro realizaci dodávek pro
Projekt dostavby Jaderné elektrárny Mochovce 3,4 (Projekt JEMO 3,4).
1.2.
VOP a podmínky v nich obsažené se vztahují na všechny Dodávky Dodavatelů pro ŠKODA JS
a.s. pro Projekt JEMO 3,4, bez ohledu na to, zda závazkový vztah vznikl na základě písemně
uzavřené smlouvy, nebo na základě potvrzené objednávky (bez výhrad) zaslané poštou nebo
elektronickými způsoby. Obsah těchto VOP může být měněn dohodou stran obsaženou
v písemné smlouvě nebo v potvrzené objednávce. V případě konfliktu nebo nesouladu mezi
ustanovením v základním dokumentu (smlouvě nebo potvrzené objednávce) a těmito VOP mají
přednost ustanovení obsažená v základním dokumentu.
1.3.
Tyto VOP se stávají pro strany závazné okamžikem uzavření písemné smlouvy nebo
potvrzením objednávky pro realizaci Dodávek pro Projekt JEMO 3,4, za předpokladu, že
v písemné smlouvě nebo v potvrzené objednávce je uveden odkaz na tyto VOP. Podepsáním
smlouvy nebo potvrzením objednávky Dodavatel uznává existenci VOP a zavazuje se jimi řídit.
V případě, že Dodavatel potvrdí smlouvu nebo objednávku s výhradami, které mění smlouvu
nebo objednávku ŠKODA JS a.s. nebo VOP, tyto výhrady nejsou pro ŠKODA JS a.s. závazné vyjma
případů a v rozsahu, ve kterém ŠKODA JS a.s. následně takové změny písemně akceptuje.
1.4. Definované pojmy:
Dodavatel – smluvní partner ŠKODA JS a.s., který poskytuje Dodávky ŠKODA JS a.s. pro Projekt
JEMO 3,4
Dodávka – se rozumí souhrn věcí, prací a služeb, včetně souvisejících dodávek a poskytnutí
užívacích práv, know how a licencí dodaných Dodavatelem na základě smlouvy/objednávky;
JEMO 3,4 – znamená dostavovaný blok č. 3 a blok č. 4 Jaderné elektrárny Mochovce, Slovenská
republika;
Materiál ‐ znamená stavební a montážní materiál (jiný než je Provozní zařízení), který se má stát
nebo je součástí Bloku 3 a Bloku 4.
Montážní zařízení – jsou zařízení, přístroje a pomůcky nutné k realizaci Dodávek pro montážní,
kontrolní a jiné účely, která však netvoří součást Dodávek;
Pracoviště – znamená prostor na Staveništi poskytnutý ŠKODA JS a.s., kde Dodavatel realizuje
Dodávky;
Projekt – znamená dostavbu JEMO 3,4 realizovanou Zákazníkem;
Provozní zařízení ‐ znamená veškeré stroje, zařízení, PS, přístroje a jiné podobné zboží, včetně
komponent, které budou nebo jsou částí Díla nebo jsou částí PS nebo DPS.
Zákazník – znamená provozovatel JEMO 3,4, společnost Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12,
827 36 Bratislava, IČ 35 829 052
Užívací práva – znamená know how, engineering, projekty, výpočty, výkresy, software, licenční a
jakákoliv jiná práva potřebná k užívání Dodávek Zákazníkem při užití JEMO 3,4.
Staveniště – znamená oblast JE Mochovce a jejího okolí, kde budou probíhat stavební a montážní
práce během realizace Projektu a kde budou v průběhu realizace Projektu skladovány Předměty.
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2. Rozsah a podmínky Dodávky
2.1.
Dodavatel vykoná Dodávku zboží a služeb řádně a včas v rozsahu, který je uveden
v potvrzené objednávce/písemné smlouvě (dále také jen objednávce/smlouvě) a za podmínek
uvedených v této objednávce/smlouvě a těchto VOP.
2.2.
Dodávka zboží a služeb bude vykonána a splněna Dodavatelem v souladu s dobrou
inženýrskou praxí odpovídající dodávkám pro jadernou energetiku, kvalifikovaným personálem
v souladu s aplikovatelnými zákony, normami a způsobem a v kvalitě uvedené v
objednávce/smlouvě a těchto VOP. Hodnoty uvedené v normách jako doporučené se pro
realizaci Dodávky považují za závazné. Dodavatel je povinen neprodleně informovat ŠKODA JS
a.s. o všech zjištěných rozporech v zadání objednávky/smlouvy a normách.
2.3.
Veškeré Dodávky, které Dodavatel dodá ŠKODA JS a.s. na základě smlouvy/objednávky
budou nové, nepoužité a budou právně způsobilé k použití, nebudou zatíženy žádným právem
třetí osoby.
2.4.
Dodavatel dodá Zboží a Služby v termínech uvedených ve smlouvě/objednávce. Termíny
Dodávky Dodavatele jsou významné s ohledem na celkový harmonogram Projektu JEMO 3,4.
Dodavatel se zavazuje neprodleně, jak zjistí nebo se dozví, že může být ohrožen sjednaný termín
Dodávky, písemně informovat ŠKODA JS a.s. o důvodech ohrožení sjednaného termínu Dodávky,
jakož i o opatřeních, která přijal k nápravě.
2.5.
Dodavatel je výlučně odpovědný za provádění všech postupů spojených s realizací Dodávky
týkajících se zejména provádění, kontroly kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany životního
prostředí v rozsahu vymezeném smlouvou/objednávkou, obecně závaznými předpisy a normami.
Dodavatel bude spolupracovat se ŠKODA JS a.s. (vyjma Subdodavatelů) a dalšími Dodavateli při
zajišťování zdraví a bezpečnosti při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí a
nouzového plánování (dále jen „Koordinace zajištění bezpečnosti“). ŠKODA JS a.s. může
koordinovat zajištění bezpečnosti prostřednictvím třetí strany (dále jen „Koordinátor
bezpečnosti“). Hlavní rolí Koordinátora bezpečnosti je dohlížet na koordinaci zajištění
bezpečnosti, pokud na Staveništi pracuje více Dodavatelů. Dodavatel bude dodržovat (a zajistí, že
zaměstnanci Dodavatele dodržují) pokyny Koordinátora bezpečnosti a bude provádět svou
činnost v souladu se Smlouvou, bezpečnostní dokumentací, technickými normami, platnými
zákony týkajícími se bezpečnosti a podmínkami technické bezpečnosti. Bezpečnostní koordinátor
bude informovat Dodavatele o nedostatcích zjištěných během realizace Dodávky prostřednictvím
zápisu do SD. V takovémto případě musí Dodavatel napravit tyto nedostatky v souladu s pokyny
Koordinátora bezpečnosti. Rozsah a forma koordinace zajištění bezpečnosti jsou popsány
v revidovaném plánu organizace výstavby a podmínkách technické bezpečnosti.
2.6.
Dodavatel si obstará, zajistí a bude udržovat všechna povolení, licence a souhlasy, které jsou
nezbytné k realizaci Dodávky a získání takových povolení, licencí a souhlasů doloží ŠKODA JS a.s.
ŠKODA JS a.s. poskytne řádně a včas přiměřenou součinnost Dodavateli při získávání takových
povolení, licencí a souhlasů.
2.7.
Dodavatel má právo provést část Dodávek prostřednictvím subdodavatelů. Dodavatel
předloží v dostatečném předstihu ŠKODA JS a.s. seznam hlavních subdodavatelů k posouzení.
ŠKODA JS a.s. má právo odmítnout jakéhokoliv subdodavatele uvedeného v seznamu
subdodavatelů. Odmítnutí ŠKODA JS a.s. musí obsahovat i důvod takového odmítnutí. V případě
odmítnutí subdodavatele Dodavatel zajistí odpovídající náhradu.
2.8.
Schválení subdodavatele ze strany ŠKODA JS a.s. nezbavuje Dodavatele odpovědnosti vůči
ŠKODA JS a.s. za řádné provedení Dodávky.
2.9.
Dodavatel ani jeho subdodavatelé nebudou provádět žádné zásahy do majetku třetích osob
(zařízení zákazníka, Staveniště, ostatních dodavatelů, subdodavatelů apod.) bez výslovného
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souhlasu ŠKODA JS a.s. a budou při realizaci Dodávek postupovat s odbornou péči a neohrozí
bezpečnost JEMO 3,4 a ostatních subjektů.
2.10.
Jestliže to odpovídá charakteru Dodávky, Dodavatel poskytne ŠKODA JS a.s. k posouzení
seznam náhradních dílů vztahujících se k Dodávce a provozní předpisy a servisní manuály.
Součástí Dodávky budou i všechny potřebné licence a práva obsažená nebo vztahující se
k Dodávce, které jsou nezbytná k použití Dodávky pro Projekt JEMO 3,4. Dodáním Dodávky
získává ŠKODA JS a.s. od Dodavatele nevýlučné a převoditelné právo použít takové licence a
práva pro Projekt JEMO 3,4 a převést je na Zákazníka.
(a)
ŠKODA JS a.s. stanoví konečný seznam náhradních dílů (který se pak stane přílohou
této Smlouvy, dále jen „Náhradní díly“) dostatečně včas, aby zajistil dostupnost
Náhradních dílů pro převzetí Dodávky.
(b)
Dodavatel dodá (DDU Staveniště) všechny Náhradní díly v souladu s příslušnou
Smlouvou
(c)
Dodavatel je povinen poskytnout výměnné díly v dostatečném množství k umožnění
výstavby, zkoušení a spouštění, přičemž Dodavatel je oprávněn použít Náhradní díly
jako výměnné díly před Převzetím Dodávky. Veškeré Dodavatelem takto použité
Náhradní díly musí být Dodavatelem nahrazeny co nejdříve po jejich použití, bez
jakýchkoli nákladů pro ŠKODA JS a.s..
(d)
Zásoby Náhradních dílů při Převzetí Dodávky budou dosahovat minimálně 80 %
zakoupeného množství, ale v žádném případě jich nebude méně než jeden kus. Na
základě žádosti ŠKODA JS a.s. Dodavatel prokáže, že Náhradní díly použité
Dodavatelem jsou objednané.
(e)
Dodavatel se zavazuje, že (i) zajistí dostupnost Náhradních dílů po dobu 10 let po
skončení poslední Záruční doby u součástí Provozního zařízení, které byly vyrobeny
Dodavatelem, a (ii) vyvine maximální úsilí, aby se všichni jeho Subdodavatelé zavázali
k bodu (i) tohoto článku.
2.11.
Dodavatel je povinen dodat s Dodávkou všechny požadované doklady, dokumenty a
protokoly osvědčující jakost a kompletnosti Dodávky.
3. Cena
3.1.
Cena je stanovena dohodou mezi ŠKODA JS a.s. a Dodavatelem a její výše je uvedena ve
smlouvě/ objednávce. Uvedená cena je stanovena jako cena pevná, která nepodléhá žádným
změnám. Cena zahrnuje zejména všechny daně, cla, licenční poplatky a jiné poplatky, náklady,
likvidaci odpadů, dopravu a jiné výdaje spojené s realizací Dodávky dle smlouvy/objednávky.
Dodavatel nemá nárok na úhradu žádných jiných částek jakéhokoliv druhu, pokud tyto částky
nejsou výslovně specifikovány ve smlouvě/objednávce.
3.2.
Sjednaná cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH). DPH bude aplikována ve výši
odpovídající platné právní úpravě v den vzniku daňové povinnosti.
3.3.
V případě, že cena není stanovena jako cena pevná, ale je stanovena odkazem na schválený
rozpočet nebo zúčtovací sazby, je Dodavatel povinen vést odpovídající evidenci o realizovaných
výkonech a vynaložených nákladech a doložit ŠKODA JS a.s. oprávněnost fakturované ceny.
ŠKODA JS a.s. má právo přezkoumat originální doklady prokazující oprávněnost fakturované ceny.
3.4.
Změna ceny je možná pouze na základě souhlasu stran obsaženého v písemném dodatku ke
smlouvě/objednávce.
4. Platební podmínky
4.1.
Platby za Dodávku budou prováděny ŠKODA JS a.s. bezhotovostními převody na základě
faktur Dodavatele, ke kterým budou přiloženy doklady osvědčující splnění Dodávky (části
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Dodávky). Platby budou uskutečňovány ve výši a v termínech dle platebních milníků dohodnutých
ve smlouvě/objednávce. V případě, že nejsou dohodnuty žádné platební milníky, ŠKODA JS a.s.
uhradí Dodavateli sjednanou cenu po dodání Dodávky. Uhrazení faktury neznamená schválení,
akceptování Dodávky, ani nepotvrzuje řádné a včasné provedení Dodávky ze strany ŠKODA JS a.s.
4.2.
Platby budou prováděny v měně, ve které byla stanovena cena ve smlouvě/objednávce, na
účet v bance uvedený ve smlouvě/objednávce. Strany mohou změnit své bankovní spojení
samostatným písemným oznámením. Taková změna je účinná od data doručení tohoto oznámení
druhé straně. Za oznámení ve smyslu tohoto článku se nepovažuje uvedení změněného
bankovního spojení na faktuře.
4.3.
Právo na zaplacení smluvní ceny nebo její části vzniká Dodavateli řádným splněním jeho
závazků způsobem a v místě plnění v souladu se smlouvou/objednávkou, tj. dnem uskutečnění
(dílčího) zdanitelného plnění v souladu s dohodnutým platebním milníkem a potvrzením
protokolu o splnění dílčího zdanitelného plnění/potvrzením dodacího listu zástupcem ŠKODA JS
a.s.
4.4.
Faktura musí obsahovat označení stran, číslo faktury, číslo smlouvy/objednávky, popis
fakturovaného předmětu plnění, číslo protokolu o splnění (dílčího) zdanitelného plnění /
předávacího protokolu, datum uskutečnění zdanitelného plnění a veškeré další náležitosti podle
příslušných právních předpisů. ŠKODA JS a.s. je oprávněna ve lhůtě splatnosti vrátit fakturu, která
tyto náležitosti neobsahuje nebo která není doložena příslušnými dokumenty osvědčující právo
Dodavatele fakturovat.
4.5.
Faktury budou vystavovány na Organizační složku ŠKODA JS ve Slovenské republice a
doručovány ve dvou (2) vyhotoveních na podatelnu ŠKODA JS a.s., Orlík 266, 316 06 Plzeň, Česká
republika. Dnem doručení faktury je den vyznačený razítkem podatelny a při osobním doručení
den uvedený přejímajícím pracovníkem ŠKODA JS a.s.
4.6.
Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od data jejího obdržení ŠKODA JS a.s.

5. Dodací podmínky
5.1.
Všechny Dodávky je Dodavatel povinen splnit řádně a včas. Dodání zboží a služeb je splněno
převzetím Dodávky, což bude osvědčeno potvrzením protokolu o splnění (dílčího) zdanitelného
plnění/potvrzením dodacího listu zástupcem ŠKODA JS a.s. Dodavatel vyzve ŠKODA JS a.s.
k předání a převzetí Dodávky nebo její části nejméně 5 kalendářních dnů předem.
5.2.
Dodavatel převede na ŠKODA JS a.s. všechna Užívací práva k Dodávkám, jakož i předmětům
duševního vlastnictví nezbytné pro montáž, uvedení do provozu, provoz, údržbu, opravy,
demontáž a odstranění Dodávek v rámci Projektu.
5.3.
K přechodu nebezpečí škody na Dodávce z Dodavatele na ŠKODA JS a.s. dochází dnem
potvrzení předávacího protokolu o převzetí Dodávky ze strany ŠKODA JS a.s. K přechodu
vlastnictví k Dodávce dochází zaplacením nebo dodáním podle toho, která z těchto událostí
nastala dříve.
5.4.
Dodavatel zaručuje, že celá Dodávka bude mít vlastnosti požadované smlouvou /
objednávkou a tyto vlastnosti si podrží po celou záruční dobu. Dodavatel na dodané Dodávky ‐
zboží a služby poskytuje záruku za kvalitu, použitý materiál, dílenské provedení, za správnost
konstrukce/projektu, za správnost provedení montáže a za funkci v trvání 24 měsíců od data
uvedení do provozu nebo od data užití Dodávky, ne však více než 48 měsíců od data dodání.
Poskytnutá záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení Dodávek.
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5.5.

Podmínky uplatnění záruky
(a)
Dodavatel nebude zodpovědný za vady, jestliže doloží, že vada je důsledkem toho, že
Provozní zařízení nebylo provozováno v souladu s příslušnými provozními předpisy.
Jakékoli porušení podle tohoto článku ze strany ŠKODA JS a.s. nebo Zákazníka bude
mít vliv na záruku pouze té části Dodávky, které se porušení týkalo.
(b)
Za účelem odstranění záručních vad zajistí ŠKODA JS a.s. u Zákazníka na náklady
Dodavatele:
(i)
veškeré související práce, včetně jakýchkoli služeb, překračující běžné činnosti
v rámci organizace Zákazníka, aby umožnil Dodavateli získat přístup
k provedení opravy nebo k nahrazení vadné části nebo mu umožnil opětovně
provést službu, která nebyla v souladu s požadavky Smlouvy;
(ii)
využití nástrojů aktivních dílen (dílny pro opravu radioaktivně
kontaminovaných komponent) nebo speciálních nástrojů;
(iii)
jakoukoli požadovanou dekontaminaci a ochranu před účinky radioaktivních
materiálů (health physics) v rozsahu nezbytném pro odstranění záruční vady.
To zahrnuje dekontaminaci jakéhokoli zařízení Dodavatele nebo jiných
nástrojů používaných při odstraňování záručních vad. ŠKODA JS a.s. poskytne
dokumentaci prokazující, že komponenty nebo části vrácené Dodavateli
splňují požadavky stanovené pro uvolnění k neomezenému využívání tak, jak
jsou vymezeny v nejpřísnějších z požadavků uvedených v 10CFR20. Jestliže
však Zákazník nebude moci v požadovaném rozsahu zajistit dekontaminaci
zařízení Dodavatele nebo jiných nástrojů, bude vlastnické právo na takové
zařízení nebo nástroje převedeno bezplatně na Zákazníka.
(c)
Odpovědnosti smluvních stran specifikované ve výše uvedeném bodu (b) platí také
v případě vad vzniklých v době mezi zavezením paliva a zahájením běhu příslušné
záruční doby.
Odstranění záručních vad
(a)
Jestliže v průběhu záruční doby dojde k záruční vadě, oznámí to ŠKODA JS a.s.
písemně Dodavateli s využitím Protokolu o vadách co možná nejdříve, avšak
nejpozději do dvaceti pěti (25) dnů od uplynutí příslušné záruční doby. Oznámení
musí obsahovat přiměřeně podrobný popis reklamované záruční vady.
(b)
Dodavatel se zavazuje, že:
(i)
urgentním způsobem, nejpozději však do čtrnácti (14) hodin od takového
oznámení ŠKODA JS a.s. písemně odpoví;
(ii)
odstraní záruční vadu v termínu stanoveném v Limitech a podmínkách, pokud
se aplikují; a
jestliže se bod (ii) neaplikuje, pak odstraní reklamovanou záruční vadu s vynaložením
svého nejlepšího úsilí co možná nejdříve, v každém případě však nejpozději v rámci
termínu stanoveném ŠKODA JS a.s.. Při stanovení takového termínu zohlední ŠKODA
JS a.s. technickou povahu záruční vady, vadnou část nebo technické požadavky pro
odstranění takové záruční vady. ŠKODA JS a.s. může požadovat a Dodavatel dodrží
zvláštní harmonogram pro odstranění záručních vad, jestliže vadu lze opravit pouze
za určitých provozních podmínek (jako je odstávka atd.).
Náklady na odstranění vad
Práce se provede na náklady a nebezpečí Dodavatele, jestliže:
(i)
je důsledkem jakéhokoli omylu, vady nebo chyby v prováděcím projektu,
v projektové dokumentaci nebo v jakékoli jiné dokumentaci, za níž nese
odpovědnost Dodavatel;
(ii)
se vztahuje k Provoznímu zařízení, Materiálům nebo práci na Dodávce, které
nejsou v souladu s touto Smlouvou; nebo
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(iii)

je důsledkem nesprávného provozování nebo údržby, které lze přičíst
záležitosti, za níž nese odpovědnost Dodavatel; nebo
(iv)
Dodavatel neplní své další zákonné povinnosti nebo povinnosti podle
Smlouvy.
Prodloužení Záruční doby
(a)
Automatické prodloužení záruční doby
(i)
ŠKODA JA a.s. má právo na prodloužení záruční doby podle níže uvedených
pravidel, přičemž bude vždy platit to pravidlo, které je pro ŠKODA JS a.s.
výhodnější:
(A)
Záruční doba pro nahrazované komponenty Dodávky bude
prodloužena tak, jako by začala plynout od začátku, a to se stejnou
zárukou, jaká je stanovena pro původní komponenty;
(B)
Záruční doba vztahující se na opravené komponenty Dodávky bude
prodloužena o dobu opravy komponentů; a
(C)
Záruční doba platná na Dodávku (nebo na jakoukoli její část) bude
prodloužena o dobu, během níž nemůže být Dodávka (nebo jakákoli
její část) používána pro svůj účel v důsledku záruční vady, za níž nese
odpovědnost Dodavatel.
(ii)
Dodavatel vypracuje a poskytne ŠKODA JS a.s. protokol podrobně popisující
opravené nebo nahrazené části Dodávky nebo odstranění nedostatků.
(b)
Prodloužení záruční doby na žádost ŠKODA JS a.s.
(i)
Jestliže o to ŠKODA JS a.s. požádá, musí Dodavatel prodloužit příslušnou
záruční dobu o dobu požadovanou ŠKODA JS a.s.. V takovém případě bude
dohodnuta úprava smluvní ceny.
Neodstranění záručních vad
(a)
Jestliže Dodavatel neodstraní záruční vady v dohodnutém termínu, může ŠKODA
JS a.s. (podle svého rozhodnutí):
(i)
provést práci na odstranění záruční vady sama nebo prostřednictvím
třetích osob za předpokladu, že bude jednat s odbornou péčí, přičemž
Dodavatel uhradí ŠKODA JS a.s. náklady vzniklé při odstranění záruční vady.
Dodavatel za takovou práci neponese žádnou odpovědnost; nebo
(ii)
uplatnit smluvní pokutu za předpokladu, že záruční vady způsobí, že Dílo
nesplní požadované výkonové nebo kvalitativní požadavky; nebo
(iii)
v případě, že záruční vada je neopravitelná a připraví ŠKADA JS a.s.
zásadním způsobem o celý užitek z Dodávky nebo z významné části, ukončit
Smlouvu jako celek, nebo její významnou část, u níž nebude možné
dosáhnout její zamýšlený účel (jak vyplývá z technické specifikace). ŠKODA JS
a.s. bude mít potom právo, aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná jeho práva
podle Smlouvy, na náhradu všech finančních částek zaplacených za Dodávku
nebo za její příslušnou část (podle okolností).
(b)
V případě, že ŠKODA JS a.s. uplatní nějakou záruční vadu v souladu se Smlouvou
více než jednou, má právo žádat, aby část Dodávky byla nahrazena novým
komponentem za předpokladu, že ve vztahu ke stávajícím dodávkám platí takovéto
právo ŠKODA JS a.s. pouze tehdy, jestliže je technicky proveditelné.
Přemístění vadné části Dodávky ze Staveniště
Jestliže nebude možné efektivním způsobem odstranit vadu na Staveništi, může Dodavatel,
dá‐li k tomu ŠKODA JS a.s. souhlas, který nesmí bezdůvodně odmítnout, přemístit vadné
nebo poškozené položky Dodávky nebo Provozního zařízení ze Staveniště za účelem jejich
opravy.
Dodatečné zkoušky
(a)
Jestliže práce na odstranění vady může mít vliv na vlastnosti Dodávky, může
ŠKODA JS a.s. požádat o zopakování příslušné zkoušky a o prokázání funkčnosti
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Dodávky (u něhož byla odstraněna vada). Pokud se týká časového harmonogramu
pro provedení takových zkoušek, musí je Dodavatel provést v souladu s požadavky
ŠKODA JS a.s..
(b)
Nebude‐li dohodnuto jinak, budou tyto zkoušky provedeny v souladu
s podmínkami použitými při předchozích zkouškách s tou výjimkou, že budou
provedeny na riziko a náklady Smluvní strany, která nese za náklady na práci na
odstranění vady odpovědnost.
Právo přístupu
ŠKODA JS a.s. zajistí, aby do konce záruční doby a do konce termínu, kdy má Dodavatel
odstranit vady oznámené ŠKODA JS a.s. v průběhu záruční doby, měl Dodavatel nebo jeho
řádně zmocnění zástupci a/nebo třetí strany s příslušným zmocněním právo na přiměřený
přístup k Dodávce, který je potřebný k tomu, aby mohl Dodavatel plnit své povinnosti, pokud
takové právo přístupu není v konfliktu s bezpečnostními, provozními nebo jinými opatřeními
ŠKODA JS a.s. nebo Zákazníka.
Zjišťování příčiny vady Zhotovitelem
Jestliže po převzetí díla o to ŠKODA JS a.s. požádá, musí Dodavatel zjistit příčinu vady
Dodávky. V případě záruční vady:
(i)
která má být odstraněna Dodavatelem, ponese náklady na zjištění Dodavatel;
(ii)
v každém jiném případě ponese náklady na zjištění ŠKODA JS a.s..
Právní vady
(a)
Dodávka má právní vady, jestliže je zatížena právem třetí strany, nebo jestliže má
Dodavatel povinnost vytvořit taková práva třetích stran (např. právo duševního
vlastnictví, zástava atd.).
(b)
ŠKODA JS a.s. musí bez prodlení oznámit takové vady písemně Dodavateli,
jakmile se o uplatnění práva třetí strany dozví.
(c)
Dodavatel musí na své vlastní náklady odstranit veškeré právní vady dodávky a
bez zbytečného prodlení, a to v každém případě do 60 dnů po doručení písemného
oznámení ŠKODA JS a.s. o takové právní vadě.
Oznámení o uplynutí záruční doby a odstranění vad
Pod podmínkou splnění všech povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy vystaví ŠKODA
JS a.s. do 28 pracovních dnů po uplynutí příslušené záruční doby oznámení o uplynutí záruční
doby a odstranění vad ve vztahu k příslušné části Dodávky. Jestliže ŠKODA JS a.s. nesplní tuto
povinnost, bude se mít za to, že oznámení o uplynutí záruční doby a odstranění vad bylo
vystaveno v poslední den výše uvedené doby.
5.6.
Místem plnění je sídlo a další prostory Dodavatele a jeho subdodavatelů a Staveniště
organizační složky ŠKODA JS a.s. v lokalitě JEMO 3,4. V případě, že Dodavatel bude plnit Dodávky
na Staveništi, ŠKODA JS a.s. zajistí Dodavateli možnost využívání tohoto Staveniště za podmínek
dohodnutých stranami v protokolu o předání Staveniště. Dodavatel se zavazuje plnit podmínky
přístupu a prací na Staveništi stanovené Zákazníkem.
5.7.
Místem dodání je Staveniště organizační složky ŠKODA JS a.s. v lokalitě Jaderné elektrárny
Mochovce 3,4 (JEMO 3,4).
Odesílací dispozice: ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Montážna správa Mochovce
p. Drgoňa (tel. +421 910 157 981) ‐ EMO34 materiálová vrátnice 3
935 39 MOCHOVCE
5.8.
Zboží a služby (Dodávky) budou dodány za dodací podmínky DDP dle INCOTERMS 2000.
5.9.
Dodavatel umožní ŠKODA JS a.s., nebo jím pověřené osobě, kontrolovat realizaci Dodávky
jak na Staveništi, tak i v prostorách Dodavatele a jeho subdodavatelů. Dodavatel rovněž umožní
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ŠKODA JS a.s., nebo jím pověřené osobě, přístup k měřícím a kontrolním přístrojům a primárním
datům z těchto přístrojů získaným.
5.10.
Veškeré odpady vzniklé činností Dodavatele a v souvislosti s ní zlikviduje Dodavatel
předepsaným způsobem na své náklady. Dodavatel na žádost ŠKODA JS a.s. doloží způsob
likvidace odpadů. Veškeré škody, náklady a pokuty spojené s nesprávným nakládáním s odpady
ze strany Dodavatele nese Dodavatel.
6. Obaly
6.1.
Obal musí zajišťovat ochranu Dodávek před poškozením a ztrátou během přepravy
z výrobního závodu na Staveniště a po dobu skladování na Staveništi.
6.2.
Pokud je obal vratný, musí být jako vratný označen a fakturován samostatnou položkou.
Dodavatel se zavazuje převzít od ŠKODA JS a.s. zpět vratný obal, ve kterém předal ŠKODA JS a.s.
Dodávku, a vyplatit mu za tento vratný obal částku odpovídající částce, kterou za dodaný obal
zaplatil ŠKODA JS a.s.
7. Smluvní pokuty
7.1.
V případě prodlení s Dodávkou uhradí Dodavatel společnosti ŠKODA JS a.s. smluvní pokutu
ve výši 0,1% z celkové kupní ceny smlouvy/objednávky za každý den prodlení.
8. Utajení a patentová práva
8.1.
Všechny výkresy, specifikace a další technická dokumentace předaná ŠKODA JS a.s.
Dodavateli zůstává ve vlastnictví ŠKODA JS a.s. a smí být Dodavatelem využita pouze pro realizaci
Dodávky, nesmí být kopírována, zveřejněna nebo předána jakékoliv třetí straně bez předchozího
písemného souhlasu ŠKODA JS a.s.
8.2.
Dodávka Dodavatele nebude porušovat žádná patentová práva nebo jiná chráněná práva
třetích osob a nebude vykazovat ani jiné právní vady. V případě, že třetí osoba vznese nároky vůči
ŠKODA JS a.s. vyplývající z patentových nebo jiných právních nároků, Dodavatel odškodní ŠKODA
JS a.s. a uhradí veškeré náklady a škody, které ŠKODA JS a.s. v této souvislosti vzniknou.
Dodavatel poskytne součinnost při řešení takových nároků třetích, zejména poskytne doklady
osvědčující bezvadnost jeho Dodávky.
8.3.
Veškerá Dodavatelem dodaná patentová práva, licence nebo jiná chráněná práva třetích
osob je ŠKODA JS a.s. oprávněna postoupit Zákazníkovi za účelem uvádění do provozu, provozu,
údržby a oprav JEMO 3,4, jehož součástí budou Dodávky.
8.4.
ŠKODA JS a.s. je rovněž oprávněna seznámit v nezbytném rozsahu s informacemi, které
obdrží od Dodavatele v souvislosti s realizací Dodávek, své ostatní Dodavatele.
9. Vlastnictví a nebezpečí škody
9.1.
Vlastnictví
(d)
Vlastník je majitelem Staveniště.
(e)
Vlastnictví Provozního zařízení přejde na ŠKODA JS a.s. v tom z následujících
okamžiků, který nastane dříve:
(i)
Provozní zařízení je dodáno na Místo předání Díla; nebo
(ii)
ŠKODA JS a.s. splatil celou cenu za příslušné Provozní zařízení Dodavateli.
(f)
Vlastnictví Materiálu přejde na ŠKODA JS a.s. buď při dodání příslušného Materiálu na
Staveniště, nebo na pracoviště ŠKODA JS a.s., a to vždy po podepsání příslušného
předávacího protokolu Smluvními stranami.
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9.2.

Nebezpečí škody
(g)
Dodavatel nese nebezpečí škody na veškerém Materiálu (včetně technologického
vybavení a materiálu dodaného dalšími Dodavateli) a Provozním zařízení, které jsou
na Staveništi, které Dodavatel převzal od ŠKODA JS a.s..
(h)
Pokud je prováděna práce na Projektu v prostoru Staveniště Dodavatelem a jiným
Dodavatelem (Dodavateli), nese nebezpečí škody v rozsahu stanoveném ve výše
uvedeném článku Dodavatel.
(i)
Pokud Dodavatel přepravuje jakoukoli část Díla nebo Provozního zařízení mimo
Staveniště, nebezpečí škody týkající se příslušné části Díla nebo Provozního zařízení
nese Dodavatel

10. Postoupení práv
10.1.
Žádná ze stran není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze
smlouvy/objednávky bez písemného souhlasu druhé strany. Toto se však nevztahuje:
(i)
na právo Dodavatele postoupit svá práva na úhradu smluvní ceny financující bance
Dodavatele;
(ii)
na právo ŠKODA JS a.s. postoupit svá práva na Zákazníka.
11. Pozastavení prací
ŠKODA JS a.s. je oprávněna písemným sdělením pozastavit práce na realizaci Dodávky.
11.1.
V takovém případě Dodavatel pozastaví práce a vykoná příslušné opatření k ochraně, uskladnění
a zabezpečení rozpracované Dodávky.
11.2.
Dodavatel ve lhůtě 5 dnů od data pozastavení prací předá ŠKODA JS a.s. soupis
rozpracovaných položek s uvedením stavu jejich rozpracovanosti k datu přerušení Dodávek a
přehled opatření, která učinil a bude činit k ochraně Dodávky spolu s náklady spojenými
s přerušením Dodávek a jejich ochranou. Výšku nákladů je Dodavatel povinen doložit.
12. Pojištění
Dodávky musí být pojištěny Dodavatelem proti ztrátám, poškozením a proti všem rizikům
12.1.
(all‐risk) při dopravě, skladování, dodávce, montáži uvádění do provozu. Všechna pojistná plnění
z uzavřených smluv vztahující se k Dodávkám budou vinkulována ve prospěch ŠKODA JS a.s.
Pojištění Dodavatele bude sjednáno a bude trvale udržováno tak, aby krylo Dodavatele a ŠKODA
JS a.s. po celou dobu realizace Dodávek. Dodavatel předloží ŠKODA JS a.s. doklad o pojištění
v přiměřeném předstihu před zahájením příslušné činnosti.
12.2.
Stavebně montážní pojištění bude pojišťovat všechna rizika (all‐risk) s připojištěním výluk –
(i) riziko projektanta konstruktéra, (ii) pojištění škod způsobených stavební nebo montážní
činností zahrnující zničení nebo poškození zařízení, pro které je poskytována Dodávka, (iii)
chybného provedení důsledkem chybně provedené práce nebo vady materiálu, (iv) vnitřně
vzniklé mechanické nebo elektrické poruchy, (v) chybného mazání, nedostatku maziva či chladící
kapaliny. Doba trvání pojištění ‐ do konce záruční doby.
12.3.
Pojištění odpovědnosti za škodu bude pojišťovat škody na zdraví a na majetku třetí strany
včetně ŠKODA JS a.s. s připojištěním výluky (i) na věcech převzatých za účelem provedení
Dodávek a (ii) z vad dodaných Dodávek a připojištěním finančních ztrát. Doba trvání pojištění ‐ do
konce záruční doby.
12.4.
Pojištění přepravy bude pojišťovat všechna rizika (all‐risk) a bude ve výši jedno sto deset
procent (110%) ceny přepravované Dodávky.
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12.5.
Dodavatel odškodní ŠKODA JS a.s. a třetí osoby za veškeré ztráty, nároky, náklady a výdaje
v souvislosti se zraněními jakékoliv osoby nebo škodami na jakémkoliv majetku ŠKODY JS a.s. a
třetí osoby, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním Dodávek.
13. Daně
13.1.
Dodavatel je povinen platit daně a odvody, kterými mohou být zatíženy příjmy Dodavatele a
jeho zaměstnanců v souvislosti s realizací Dodávek, a to jak v zemi sídla Dodavatele, tak i v České
republice a Slovenské republice. Tyto daně a ostatní odvody jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
13.2.
V případě, že jakékoliv částky daní a odvodů Dodavatele vztahující se k Dodávkám budou
zaplaceny/sraženy ŠKODA JS a.s., Dodavatel je povinen bez odkladu uhradit uvedené částky
ŠKODA JS a.s. V takovém případě, ŠKODA JS a.s. předá Dodavateli potvrzení osvědčující úhradu
příslušných daní.
14. Změnové řízení
14.1.
ŠKODA JS a.s. může kdykoliv písemně požádat Dodavatele o změny dokumentace, výkresů a
technického rozsahu Dodávek. Dodavatel ve lhůtě do 5 dnů od obdržení požadavku ŠKODA JS a.s.
předloží ŠKODA JS a.s. k odsouhlasení dokumentaci změny, obsahující dopad změny na technické
řešení, časový plán a cenu Dodávek.
14.2.
V případě změn, které ovlivní cenu, časový plán, garantované hodnoty nebo rozsah Dodávek
potvrdí strany příslušnou změnu ve formě dodatku ke smlouvě/objednávce. V případě ostatních
změn bude změna realizována na základě odsouhlasené dokumentace změny schválené ŠKODA
JS a.s..
14.3.
Dodavatel bude udržovat soupis všech realizovaných změn v dokumentaci Dodávek.
15. Zajištění kvality
15.1.
Dodavatel je povinen umožnit zástupcům ŠKODA JS a.s. možnost provádět kontrolu výroby a
realizace Dodávek u sebe i u subdodavatelů. Dodavatel umožní během zkoušek zástupcům
ŠKODA JS a.s. přístup k měřícím a kontrolním zařízením a pomůckám a poskytne jim aktuálně
měřené hodnoty v průběhu zkoušek a kontrol. Rovněž Dodavatel předloží doklady o způsobilosti
měřících a kontrolních zařízení k provádění kontrol a zkoušek.
16. Řešení sporů
16.1.
Definice Sporu
Pro účely tohoto článku znamená spor jakýkoli spor, nárok nebo neshodu právní povahy
mezi smluvními stranami související se Smlouvou (včetně jakéhokoli sporu nebo neshody
v souvislosti s existencí, platností, vymahatelností, ukončením nebo zrušením této Smlouvy
nebo jakéhokoli z jejích článků) a jakýkoli spor související s mimosmluvními povinnostmi
z ní plynoucími nebo s ní souvisejícími (dále jen „Spor“).
16.2.
Adjudikace
Smluvní strany se do 90 dnů od podepsání Smlouvy setkají, aby se dohodly na společnosti,
která bude vystupovat jako expert. Smluvní strany uzavřou s takto vybraným expertem
smlouvu, v níž stanoví (kromě jiných záležitostí) pravidla pro adjudikaci.
Jestliže se smluvní strany nebudou schopny dohodnout do 4 měsíců ode dne podpisu
Smlouvy na společnosti, která bude vystupovat jako expert, nebo pokud smluvní strany
neuzavřou do 6 měsíců ode dne uzavření Smlouvy s jmenovaným expertem smlouvu,
nebude se podle tohoto článku postupovat. Smluvní strany souhlasí, že po ustanovení
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experta a uzavření smlouvy mezi expertem a smluvními stranami, bude jakékoli adjudikační
řízení podle Smlouvy vedeno jmenovaným expertem.
Smluvní strana, která zahájila Spor (dále jen „Žalující strana“), doručí druhé smluvní straně
oznámení o Sporu (dále jen „Oznámení o Sporu“). Oznámení o Sporu musí obsahovat
veškeré informace o charakteru a rozsahu Sporu. Adjudikace začne nejpozději do 21 dnů
od data Oznámení o Sporu.
Adjudikace se uskuteční v souladu se smlouvou uzavřenou mezi smluvními stranami a
expertem. Jmenovaný expert bude povinen se řídit postupy uvedenými v takové smlouvě,
avšak bude moci kdykoli navrhnout Smluvním stranám k jejich společnému odsouhlasení
jakékoli alternativní postupy.
Veškeré vyjednávání a diskuze uskutečňované při adjudikačním řízení budou probíhat
důvěrným způsobem a nebude na ně odkazováno při jakýchkoli souběžných nebo
následných řízeních, pokud Smluvní strany neuzavřou právně závaznou dohodu.
Náklady na přípravu a předložení důkazů expertovi ponese každá smluvní strana. Každá ze
smluvních stran ponese rovným dílem případnou pevnou část poplatku za činnost experta.
Smluvní stranu, která ponese náklady na adjudikaci a na služby experta, určí expert.
Žádná smluvní strana nezahájí soudní řízení o jakémkoli sporu týkajícím se této Smlouvy,
dokud se jej nepokusí urovnat s druhou smluvní stranou formou adjudikace, která buď
nebude ukončena, nebo se jí druhá smluvní strana nezúčastní. Každá smluvní strana může
zahájit soudní řízení, jestliže spor nebude urovnán do 90 dnů od předání oznámení.
Soudní řízení
Smluvní strany se dohodly na tom, že případné spory z této Smlouvy budou rozhodovány
v prvním stupni u Krajského soudu v Plzni.

17. Oznámení
17.1.
Dodavatel a ŠKODA JS a.s. si písemně sdělí jméno zástupce/kontaktní osoby, která je
odpovědná za realizaci příslušné smlouvy/objednávky. Případná změna kontaktní osoby bude
provedena písemným sdělením podepsaným oprávněným zástupcem příslušné strany zaslaným
na adresu druhé strany. Změna kontaktní osoby vůči druhé straně je účinná od data doručení
takového písemného sdělení. ŠKODA JS a.s. může požádat o výměnu kontaktní osoby a Dodavatel
kontaktní osobu vymění v případě, že kontaktní osoba porušila obecně závazné předpisy nebo
porušila předpisy a pravidla vztahující se k realizaci Dodávky, se kterými byl Dodavatel seznámen.
17.2.
Zástupce Dodavatele a ŠKODA JS a.s. ustavení dle článku výše nejsou oprávněni měnit a
doplňovat smlouvu/objednávku, pokud výslovně není uvedeno jinak.
17.3.
Dodavatel umožní zástupci ŠKODA JS a.s. přístup ke všem dokumentům a dokumentaci
Dodávek a umožní mu do těchto dokumentů činit příslušné zápisy.
17.4.
Veškerá sdělení zasílají strany na kontaktní adresy uvedené ve sdělení, kterým jmenují své
kontaktní osoby.
18. Prohlášení
18.1.
Uzavření smlouvy/přijetí objednávky, nebo jejich realizace ze strany Dodavatele, není
v rozporu s interními dokumenty Dodavatele a Dodavatel získal všechny potřebné souhlasy
k uzavření smlouvy/přijetí objednávky.
18.2.
Dodavatel bez výslovného písemného souhlasu ŠKODA JS a.s. nebude informovat žádnou
třetí stranu, že získal smlouvu/objednávku od ŠKODA JS a.s., nebo že realizuje Dodávku, která je
částí Projektu JEMO 3,4.
19. Změny
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19.1.
Veškeré změny a doplnění smlouvy/objednávky jsou platné pouze v případě, že byly učiněny
v písemné formě a podepsány oprávněnými zástupci každé ze stran.
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