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1. APLIKACE A DEFINICE 

1.1 Pokud se strany nedohodnou jinak, těmito Všeobecnými 
obchodními podmínkami pro nákup („Všeobecné obchodní 
podmínky“) se řídí všechny Smlouvy mezi Zákazníkem a 
Dodavatelem o nákupu zboží a/nebo poskytování služeb a uplatní 
se s vyloučením všech ostatních obchodních podmínek, na které 
se Dodavatel odkáže nebo je poskytne. Přijetí Objednávky nebo 
jakékoli jiné nabídky či výzvy k uzavření smlouvy ze strany 
Dodavatele s jakýmikoli změnami nebude mít za následek 
uzavření Smlouvy, i když tato změna významně neovlivní původní 
obchodní podmínky.  

1.2 Použijí se také následující definice: 

„Protokol o přijetí” znamená písemné potvrzení, protokol o 
doručení nebo dodací list nebo jiný obdobný dokument podepsaný 
Zákazníkem při dodání Plnění; 

„Smlouva” znamená rámcovou kupní smlouvu nebo jednotlivou 
kupní smlouvu, smlouvu o dílo, smlouvu o obstarání věci nebo 
jakoukoli jinou smlouvu, dohodu nebo ujednání týkající se nákupu 
zboží a/nebo poskytování služeb uzavřenou mezi Zákazníkem a 
Dodavatelem, včetně smluv uzavřených písemným nebo 
implicitním přijetím nabídky nebo Objednávky Zákazníka 
Dodavatelem (např. zahájením dodání Plnění) bez jakýchkoli 
změn či doplňků, která může případně zahrnovat i podmínky 
rámcové smlouvy, v každém případě včetně všech jejich příloh a 
dodatků; 

„Skupina Asahi” znamená jakoukoli společnost, organizační 
jednotku (například pobočku) nebo jiný subjekt kdekoli na světě, 
který je přímou nebo nepřímou dceřinou společností nebo 
dceřiným podnikem společnosti Asahi Group Holdings Ltd. 
(společnost registrovaná v Japonsku, číslo společnosti 0106-01-
036386), včetně Zákazníka; 

„Zásady Asahi” znamená Zásady obchodní etiky Asahi pro 
Dodavatele, protikorupční směrnice Asahi pro Dodavatele a 
jakékoli další zásady nebo interní pravidla nebo předpisy 
Zákazníka sdělené Zákazníkem Dodavateli, které mají být použity 
v souvislosti se Smlouvou; 

„Zákazník” znamená Plzeňský Prazdroj, a.s., právnickou osobu 
založenou podle práva České republiky, se sídlem U Prazdroje 
64/7, 301 00 Plzeň Východní Předměstí, Česká republika, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Plzni, sp. zn. B 227, IČO: 45357366;  

„Duševní vlastnictví” znamená všechna práva duševního 
vlastnictví včetně jakéhokoliv patentu, autorského práva, 
ochranné známky, značky služby nebo obchodního názvu, 
užitného vzoru, průmyslového vzoru, práva k databázi, práva 
souvisejícího s neoprávněným nakládáním s označením, názvu 
domény a všech obdobných nebo rovnocenných práv, ať už 
registrovaných či nikoli, a včetně všech přihlášek (nebo práv k 
podání přihlášky) takových práv, která existují nyní nebo která 
budou v budoucnu existovat v jakékoli jurisdikci, či jejich obnovení 
nebo prodloužení; 

„Plnění” znamená plnění Dodavatele jakéhokoliv druhu sjednané 
mezi Zákazníkem a Dodavatelem, včetně dodání zboží a/nebo 
poskytnutí služeb; 

„Objednávka” znamená dokument vytvořený Zákazníkem a 
použitý k objednání Plnění od Dodavatele; 

„Dodavatel” znamená fyzickou osobu, právnickou osobu nebo 
organizační jednotku (s právní osobností) jednající jako 
podnikatel, která je povinna dodat Zákazníkovi Plnění podle 
podmínek Smlouvy; 

„Skupina Dodavatele” znamená Dodavatele a všechny jeho 
přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti a dceřiné podniky a jeho 
mateřskou společnost a všechny přímé nebo nepřímé dceřiné 
společnosti a dceřiné podniky této mateřské společnosti; 

„Subdodavatel Dodavatele” znamená fyzickou osobu, 
právnickou osobu nebo organizační jednotku (s právní osobností) 
jmenovanou Dodavatelem jako jeho subdodavatel, distributor 
nebo obchodní zástupce k účasti na poskytování Plnění;  

„DPH” znamená (a) pro každý stát v Evropské unii daň, která je 
vybírána členskými státy podle směrnice Rady 2006/112/ES 
Evropské unie a která je v angličtině známá jako „VAT“ (daň z 
přidané hodnoty), a (b) pro každý stát mimo Evropskou unii daň, 
jakéhokoli názvu, která se počítá podle celého obratu nebo 
prodeje nebo jeho části a která se nejvíce blíží dani z přidané 
hodnoty a zahrnuje, pro státy, kde je to relevantní, daň z obratu 

nebo (případně) daň ze zboží a služeb, v každém případě 
společně s veškerým souvisejícím úrokovým penálem, pokutami 
a poplatky. 

2. KVALITA A SPECIFIKACE 

2.1 Dodavatel musí mít veškerá nezbytná povolení, licence, registrace 
a oprávnění požadovaná příslušnými právními předpisy, aby mohl 
plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a vykonávat svoji 
činnost. Plnění bude připraveno, poskytováno a dodáváno s 
náležitými, řádnými a profesionálními dovednostmi, péčí a 
pečlivostí a plně v souladu se Smlouvou a všemi příslušnými 
právními předpisy, nařízeními, normami a nejlepší oborovou praxí. 

2.2 Pokud na základě příslušných právní předpisů nebo dohody mezi 
Dodavatelem a Zákazníkem neplatí delší záruční doba a/nebo 
přísnější podmínky záruky za jakost Dodavatele, Dodavatel zajistí, 
aby Plnění dodané Zákazníkovi při dodání a po dobu 24 měsíců 
po dodání („Záruční doba“):  

(a) zcela odpovídalo podmínkám a specifikacím obsaženým ve 
Smlouvě a příslušným právní předpisům, nařízením a 
normám týkajícím se mimo jiné kvality, bezpečnosti a 
ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a regulace 
reklamy, které mohou dopadat na nákup, dodávky nebo 
využití Plnění; 

(b) nebylo jakkoli poškozené, bylo vhodné, bezpečné a 
připravené pro zamýšlený účel a použití, včetně případného 
použití při výrobě piva a jiných produktů k lidské spotřebě; 

(c) bylo vyrobeno nebo poskytnuto kvalifikovanými pracovníky a, 
v případě zboží, vyrobeno z vhodných vysoce kvalitních 
surovin, a to pouze v tomto případě po Záruční dobu nebo po 
dobu trvání Dodavatelovi povinnosti zabalit, skladovat a/nebo 
přepravovat, podle toho, které z těchto období je kratší, bylo 
Plnění zabaleno, skladováno a přepravováno podle 
požadavků Zákazníka a v souladu s požadavky Smlouvy a 
příslušných právních předpisů. 

2.3 Pokud Dodavatel vstoupí do prostor Zákazníka nebo má přístup k 
infrastruktuře informačních technologií Zákazníka v souvislosti s 
plněním Smlouvy, zajistí, aby všichni zaměstnanci Dodavatele, 
Subdodavatelé Dodavatele a další osoby podílející se na plnění 
Smlouvy jménem Dodavatele dodržovali všechny obecně závazné 
právní předpisy a nařízení, jakož i veškerá příslušná interní 
pravidla a předpisy Zákazníka, mimo jiné včetně těch týkajících se 
bezpečnosti potravin, životního prostředí, hospodaření s 
energiemi, bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožární ochrany a 
informační bezpečnosti. 

2.4 Dodavatel učiní na své náklady odpovídající kontroly a provede 
příslušné postupy kontroly a hodnocení kvality, aby zajistil, že je v 
souladu se Smlouvou. Na Zákazníkovu žádost Dodavatel povolí a 
zajistí, aby každý Subdodavatel Dodavatele umožňoval 
zástupcům Zákazníka kontrolovat provoz a prostory Dodavatele 
a/nebo Subdodavatele Dodavatele, umožnil přístup k příslušným 
osobám, materiálům a zařízení a předložil všechny příslušné 
dokumenty k potvrzení dodržování podmínek Smlouvy 
Dodavatelem a/nebo Subdodavatelem Dodavatele, včetně 
konkrétních povinností Dodavatele a/nebo Subdodavatele 
Dodavatele souvisejících s Plněním. 

3. DODÁNÍ A PŘIJETÍ 
3.1 Dodavatel je povinen dodat Plnění na své vlastní náklady a riziko 

na místo a ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě. Pokud se strany 
nedohodnou jinak, bude Plnění dodáváno na základě DDP 
(Delivery Duty Paid , Incoterms 2020) pro dodávky mimo 
Evropskou unii nebo na základě DAP (Delivery At Place , 
Incoterms 2020) pro dodávky v rámci Evropské unie. 

3.2 Dodavatel je povinen získat veškeré souhlasy, licence, povolení, 
přepravní, dovozní a vývozní a další certifikáty, seznamy obalů, 
výjimky, kontroly, rozhodnutí a jakékoli další dokumenty 
požadované Zákazníkem nebo příslušnými právními předpisy v 
souvislosti s Plněním, zejména v souvislosti s řádným zacházením 
se zbožím a používáním dodávaného zboží a řádným 
poskytováním služeb, a poskytne je Zákazníkovi při dodání Plnění 
nebo kdykoli později, pokud o to Zákazník požádá. 

3.3 Dodavatel dokončí Plnění přesně ve lhůtě a na místě dohodnutém 
mezi stranami. Dodavatel bez odkladu písemně informuje 
Zákazníka o jakémkoli možném nedodržení termínu dodání, aniž 
jsou dotčeny jakékoli důsledky tohoto nedodržení Smlouvy. 
Zákazník je oprávněn dodání odložit. V případě nákupu zboží pak 
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Dodavatel zboží řádně zabalí a samostatně je uskladní, uchová, 
zabezpečí a pojistí, a to vše na své vlastní náklady. 

3.4 Plnění se považuje za dodané podpisem Zákazníka a doručením 
Protokolu o přijetí Dodavateli. Zákazník má právo dostatečně 
zkontrolovat Plnění před tím, než podepíše Protokol o přijetí. 
Provedení nebo neprovedení kontroly Plnění a/nebo podepsání či 
nepodepsání Protokolu o přijetí Zákazníkem nezbaví Dodavatele 
žádné povinnosti ani odpovědnosti (zejména v souvislosti se 
závazky ze záruky za jakost). 

3.5 Zákazník je oprávněn odmítnout převzít Plnění nebo jeho část 
a/nebo podepsat Protokol o přijetí, pokud se dle svého uvážení 
domnívá, že Plnění není v jakémkoliv ohledu v souladu s 
podmínkami Smlouvy. Pokud Zákazník odmítne Plnění nebo jeho 
část, není povinen zaplatit Cenu za odmítnuté Plnění a má nárok 
na všechna práva Zákazníka podle článku 4 těchto Všeobecných 
obchodních podmínek. 

3.6 Vlastnické právo k Plnění přechází na Zákazníka bez jakéhokoli 
zástavního práva nebo zatížení, a to jeho skutečným dodáním, 
podpisem Protokolu o přijetí nebo uhrazením jeho Ceny, podle 
toho, který z těchto okamžiků nastane nejdříve. Nebezpečí ztráty, 
poškození nebo zničení Plnění nese Dodavatel, dokud není 
dodání Plnění dokončeno v souladu s dohodnutými pravidly 
Incoterms 2020 a Protokol o přijetí podepsaný Zákazníkem není 
doručen Dodavateli. Riziko ztráty, poškození nebo zničení 
jakéhokoli Plnění, které bude Dodavateli z jakéhokoli důvodu 
vráceno, např. z důvodu výměny nebo opravy, přechází zpět na 
Dodavatele (za předpokladu, že přešlo na Zákazníka) poté, co 
bude toto Plnění Zákazníkem zpřístupněno k vyzvednutí 
Dodavatelem (zatímco vlastnictví jakéhokoli Plnění, které je ve 
vlastnictví Zákazníka, zůstane v každém případě i nadále v jeho 
vlastnictví). 

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

4.1 Pokud se Zákazník domnívá, že Plnění není v jakémkoliv ohledu 
zcela v souladu s podmínkami Smlouvy kdykoli během Záruční 
doby, má právo podle svého uvážení a bez ohledu na to, zda 
takové nedodržení Smlouvy o Plnění (tj. jeho vada) představuje 
podstatné nebo nepodstatné porušení povinností Dodavatele 
podle Smlouvy, uplatnit kterýkoliv z následujících nároků: 

(a) bezplatné odstranění vad nejpozději do 5 kalendářních dnů 
ode dne, kdy Zákazník Dodavatele o vadách informoval, 
nebo v jiné lhůtě dohodnuté se Zákazníkem; 

(b) dodání nového bezvadného (tj. plně v souladu se Smlouvou) 
Plnění Dodavatelem bez zbytečného odkladu v náhradním 
čase a / nebo místě, pokud je tak Zákazníkem specifikováno; 

(c) přiměřená sleva z původní Ceny za vadné Plnění; 

(d) získání Plnění od jiného dodavatele, za předpokladu, že 
veškeré související náklady (včetně jakéhokoli zvýšení ceny) 
ponese Dodavatel; 

(e) ukončení Smlouvy, jak je uvedeno v odst. 10.2 níže. 

4.2 V případě odst. 4.1 (a) a (b) výše začíná nová Záruční doba 24 
měsíců pro nové nebo opravené Plnění dnem dodání a opravy 
(nová 24 měsíční Záruční doba se vztahuje na celé takto ovlivněné 
Plnění, i když výměnu nebo opravu vyžadovala pouze jeho část). 

4.3 Ustanoveními tohoto článku 4 nejsou dotčena žádná další práva 
Zákazníka podle Smlouvy a příslušných právních předpisů. 

5. CENA, PLATBA A FAKTURACE  

5.1 Cena za Plnění („Cena“) bude stanovena na základě dohody mezi 
stranami, případně v souladu s písemně dohodnutým ceníkem 
Dodavatele. Cena je fixní a může být změněna pouze písemnou 
dohodou obou stran. V případě, že je Dodavatel povinen zvýšit 
cenu na základě ustanovení kogentního právního předpisu, je 
Zákazník oprávněn Smlouvu s okamžitou účinností vypovědět.  

5.2 Není-li písemně výslovně dohodnuto jinak, bude Cena zahrnovat 
veškeré cestovní výdaje, náklady na ubytování, náklady na 
přepravu, čas strávený přepravou, náklady na balení, náklady na 
certifikáty a dovozní cla, jakož i veškeré další náklady, výdaje, cla 
nebo poplatky vzniklé Dodavateli (a Subdodavatelům Dodavatele) 
v souvislosti s Plněním. 

5.3 Cena nezahrnuje DPH, která bude účtována ve výši stanovené 
podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5.4 Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za Plnění až po podpisu a 
doručení Protokolu o přijetí Dodavateli Zákazníkem. Každá faktura 
musí splňovat veškeré požadavky na účetní a daňové doklady 
stanovené příslušnými právními předpisy a musí vždy uvádět číslo 
příslušné Objednávky Zákazníka a číslo Protokolu o přijetí (pokud 

takové číslo existuje). Každá faktura bude doručena elektronicky, 
nejlépe ve formě neupravitelného, čitelného pdf, pouze na 
následující e-mailovou adresu: faktury@asahibeer.cz. Při 
odeslání e-mailem může každý e-mail obsahovat více příloh ve 
formátu pdf, zatímco každá příloha ve formátu pdf nemůže 
obsahovat více než jednu fakturu (s podpůrnými doklady). 

5.5 Každá faktura bude zaplacena ve lhůtě dohodnuté mezi stranami 
a uvedené v Objednávce. Lhůta se počítá ode dne, kdy Zákazník 
obdrží správnou a nespornou fakturu vystavenou a doručenou v 
souladu s bodem 5.4 výše. Pokud faktura nesplňuje požadavky 
stanovené ve Smlouvě, je Zákazník oprávněn ji vrátit Dodavateli, 
doba splatnosti vrácené faktury bude přerušena a nová lhůta 
splatnosti začne běžet nejdříve doručením faktury zcela splňující 
dohodnuté požadavky. V případě vadného Plnění má Zákazník 
právo zadržet platbu, i když je požadována z jiných právních 
důvodů, dokud nebude zcela poskytnuto splatné Plnění. Pokud 
Zákazník obdrží fakturu vystavenou zcela v souladu se Smlouvou 
a nebude zaplacena do příslušného data splatnosti, Dodavatel 
poskytne Zákazníkovi písemné oznámení o této skutečnosti a 
Zákazníkovi bude poskytnuta dodatečná lhůta třiceti (30) dní pro 
platbu.  

5.6 Cena bude zaplacena v měně uvedené na faktuře převodem na 
bankovní účet Dodavatele uvedený Dodavatelem ve Smlouvě 
nebo později písemně (nejpozději před vystavením faktury se 
změněným číslem bankovního účtu Zákazníkovi). Cena se 
považuje za zaplacenou po jejím odepsání z účtu Zákazníka. 

5.7 Úhrada Ceny nebo její části se nepovažuje za potvrzení 
Zákazníka, že Plnění bylo řádně provedeno a dodáno, a 
nezbavuje Dodavatele žádných povinností nebo odpovědnosti 
(zejména pokud jde o jeho závazky ze záruky za jakost).  

5.8 Následující ustanovení se použijí, pokud jakákoli platba v 
souvislosti s jakoukoli fakturou za poskytnutí služeb podléhá 
jakékoli srážkové dani podle příslušných právních předpisů:  

(a) Zákazník uhradí Dodavateli dlužnou částku sníženou o  
srážkovou daň a příslušnou srážkovou daň odvede 
příslušnému finančnímu úřadu; 

(b) platba takové čisté částky Dodavateli a srážkové daně 
příslušnému finančnímu úřadu představuje úplné vypořádání 
dlužných částek na základě příslušné faktury; 

(c) na základě písemné žádosti Dodavatele Zákazníkovi a na 
náklady Dodavatele předloží Zákazník veškeré nezbytné 
doklady, které lze přiměřeně požadovat, o platbě příslušné 
srážkové daně; a 

(d) Dodavatel poskytne Zákazníkovi originál (v elektronické a 
tištěné podobě) potvrzení Dodavatele o daňové rezidenci s 
první fakturou v každém kalendářním roce, jakož i jakýkoli 
další dokument vyžadovaný příslušnými daňovými právními 
předpisy pro použití snížené sazby srážkové daně nebo 
osvobození od srážkové daně, pokud existuje. Dodavatel 
bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zákazník (i) může být 
povinen uplatnit plnou sazbu srážkové daně podle 
příslušných právních předpisů, dokud neobdrží dokumenty, 
které mu umožní uplatnit sníženou sazbu srážkové daně 
nebo osvobození od srážkové daně, (ii) má plnou volnost 
rozhodnout, zda přijaté dokumenty jsou dostatečné pro 
uplatnění snížené sazby srážkové daně nebo osvobození od 
srážkové daně. Dokumenty požadované k uplatnění snížené 
sazby srážkové daně nebo osvobození od srážkové daně 
mohou zahrnovat dokumenty potvrzující, že Dodavatel je 
skutečným vlastníkem daných příjmů ve smyslu příslušných 
daňových právních předpisů. 

6. POJIŠTĚNÍ 

6.1 Po celou dobu trvání Smlouvy a, není-li písemně dohodnuto jinak, 
také po celou zbývající Záruční dobu, je Dodavatel povinen na své 
vlastní náklady udržovat (i) veškeré povinné pojištění vyžadované 
příslušnými právními předpisy a (ii) vhodné pojistné krytí proti 
různým typům obchodních rizik, jako je odpovědnost za škodu, na 
minimální úrovni stanovené ve Smlouvě nebo jinak požadované 
Zákazníkem.  

6.2 Před zahájením plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy 
Dodavatel poskytne Zákazníkovi potvrzení o uzavření pojištění 
(pojistka), kopii pojistné smlouvy nebo jiný dokument přijatelný pro 
Zákazníka (podle uvážení Zákazníka), aby prokázal, že existuje 
požadované pojistné krytí proti obchodním rizikům, spolu s 
potvrzením o zaplacení příslušného pojistného. Dodavatel 
neprodleně poskytne Zákazníkovi jakékoli dodatky, obnovení 
nebo změny jakéhokoli takového poskytnutého dokumentu.  
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6.3 Pokud Dodavatel neprovede a nebude udržovat požadované 
pojištění, je Zákazník oprávněn sám si zajistit odpovídající pojistné 
krytí na náklady Dodavatele.  

7. ODPOVĚDNOST A SANKCE 

7.1 Dodavatel odpovídá za veškeré škody, výdaje, závazky a ztráty, 
které vzniknou Zákazníkovi, nebo nároky, které budou uplatněny 
vůči Zákazníkovi, v souvislosti s jakýmkoli plněním či neplněním 
Smlouvy ze strany Dodavatele.  

7.2 V maximálním rozsahu povoleném právním předpisem strany 
souhlasí s vyloučením odpovědnosti Zákazníka za jakékoli škody 
nebo jinou újmu, výdaje a ztráty jakéhokoli druhu, které utrpí 
Dodavatel nebo jakákoli třetí strana v důsledku porušení Smlouvy 
Zákazníkem nebo jinak v souvislosti se Smlouvou. Pro vyloučení 
pochybností se takové vyloučení odpovědnosti netýká vyloučení 
odpovědnosti za škody nebo jinou újmu, výdaje, a ztráty jakéhokoli 
druhu způsobené Zákazníkem úmyslně nebo z důvodu jeho hrubé 
nedbalosti. 

7.3 Pokud je Zákazník v prodlení se zaplacením správné a nesporné 
faktury vystavené a doručené v souladu s odst. 5.4 výše, má 
Dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné 
částky za každý den prodlení.  

7.4 Pokud je Dodavatel v prodlení s (i) dodáním Plnění bez vad, (ii) 
odstraněním vad nebo (iii) dodáním nového Plnění bez vad, jak je 
uvedeno v odst. 4.1 výše, v každém z těchto případů je Dodavatel 
povinen zaplatit Zákazníkovi na vyžádání smluvní pokutu ve výši 
0,5% z Ceny (včetně DPH) příslušného Plnění za každý den 
prodlení. Zákazník má dále nárok na náhradu plné výše škody 
vzniklé v důsledku porušení povinnosti Dodavatele, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta. 

8. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

8.1 Dodavatel tímto uděluje Zákazníkovi a každému členovi Skupiny 
Asahi, po celou dobu trvání příslušných majetkových práv, 
neodvolatelnou, plně splacenou, celosvětovou, 
podlicencovatelnou, postupitelnou a nevýhradní licenci k použití v 
rozsahu vyžadovaném pro neomezené užití Plnění Zákazníkem, 
jak předpokládá Smlouva, veškerého Duševního vlastnictví 
(například materiálů nebo know-how), které se jakýmkoli 
způsobem vztahuje k Plnění. Aniž je omezeno výše uvedené, je-li 
Duševní vlastnictví vytvořeno v rámci Plnění výhradně pro 
Zákazníka, je licence poskytována jako neodvolatelná, plně 
splacená, neomezená (zejména podlicencovatelná, postupitelná a 
celosvětová), výlučná, a to pro všechny způsoby užití po celou 
dobu trvání příslušných majetkových práv, s právem upravovat, 
zpracovávat nebo jinak měnit takové Duševní vlastnictví nebo 
jakoukoli jeho část, nebo jej užívat ve spojení s jinými věcmi 
(včetně jiného duševního vlastnictví, chráněného i 
nechráněného), a to bez povinnosti Zákazníka užívat celé takové 
Duševní vlastnictví nebo jeho část. 

8.2 Dodavatel je povinen zajistit, aby Plnění, jeho užití a účel, pro který 
Zákazník Plnění požaduje, neporušovaly žádné Duševní 
vlastnictví jakékoli třetí strany. Dodavatel zejména zajistí veškerá 
práva k majetku třetích stran (včetně Duševního vlastnictví) 
požadovaná pro nerušené užívání Plnění a pro udělení licencí 
podle bodu 8.1 výše. 

8.3 Licenční odměna je zcela zahrnuta v Ceně příslušného Plnění. 
Dodavatel sám odpovídá za úhradu veškerých poplatků, odměny 
a dalších plateb autorům, tvůrcům a držitelům práv podle platných 
právních předpisů a nemá nárok na žádnou náhradu těchto 
nákladů ze strany Zákazníka nebo jiného člena Skupiny Asahi. 
Dodavatel zajistí, aby se autoři, tvůrci a držitelé práv vzdali, v 
maximální míře povolené platnými právními předpisy, všech 
nároků z osobnostních práv, které jim mohou vzniknout v 
souvislosti s jakýmkoli Duševním vlastnictvím, které se jakýmkoli 
způsobem vztahuje k Plnění. 

8.4 Dodavatel na požádání odškodní v plném rozsahu Zákazníka a 
ostatní členy Skupiny Asahi vůči veškerým ztrátám, které jim 
vzniknou a které vyplývají z jakéhokoli tvrzení nebo uplatnění 
nároku z porušení nebo domnělého porušení jakéhokoli 
Duševního vlastnictví v souvislosti s Plněním nebo užitím nebo 
držením Plnění Zákazníkem nebo jiným členem Skupiny Asahi.  

9. DŮVĚRNOST 

9.1 Každá strana bude uchovávat Důvěrné informace druhé strany 
v bezpečí a tajnosti. Žádná ze stran nepoužije Důvěrné informace 
druhé strany k žádnému jinému účelu než k plnění svých 
povinností vyplývajících ze Smlouvy a žádná ze stran je nesdělí 
žádné jiné osobě, s výjimkou:  

(a) v případě Dodavatele jeho zaměstnancům, obchodním 
zástupcům, odborným poradcům a Subdodavatelům 
Dodavatele, jak je nezbytné za účelem plnění povinností 
Dodavatele podle Smlouvy, přičemž Dodavatel zajistí, aby 
tyto osoby dodržovaly zabezpečení a důvěrnost Důvěrných 
informací nejméně v takovém rozsahu jako Dodavatel podle 
Smlouvy; 

(b) v případě Zákazníka a kteréhokoliv člena Skupiny Asahi 
jakémukoli jinému členu Skupiny Asahi, jejich 
zaměstnancům, obchodním zástupcům, odborným 
poradcům a dodavatelům, kteří mohou potřebovat znát 
Důvěrné informace; a 

(c) jak to vyžadují právní předpisy, v souladu s právem soudy, 
správní orgány nebo jiné orgány veřejné moci. 

9.2 Pro tyto účely se za  „Důvěrné informace” považují informace, 
které: 

(a) se týkají podnikání jakéhokoli člena Skupiny Asahi nebo 
Skupiny Dodavatele nebo se týkají obsahu Smlouvy; a  

(b) jsou zpřístupněny jakýmkoli členem Skupiny Asahi nebo 
Skupiny Dodavatele kterémukoli členu druhé skupiny (dále 
jen „Příjemce“); a 

(c) s výjimkou informací, které:  

i) byly v době zpřístupnění veřejně dostupné (ledaže 
zpřístupněné informace byly kompilací těchto veřejně 
dostupných informací ve formě, která nebyla dříve 
známa); 

ii) se stanou veřejně dostupnými poté, co byly 
zpřístupněny, aniž by Příjemce porušil jakoukoli 
povinnost důvěrnosti informací; 

iii) jsou Příjemci poskytnuty třetí stranou, která je  
oprávněna je zpřístupnit a není povinna dodržovat 
žádnou povinnost důvěrnosti informací; 

iv) byly známy (nebo byly nezávisle vytvořeny) Příjemcem 
před jejich přijetím nebo zpřístupněním. 

9.3 Pokud se strany nedohodnou jinak, použije se tento článek 9 nad 
rámec a nebude nahrazovat žádnou dohodu o mlčenlivosti ani jiné 
podobné ujednání, které může být sjednáno mezi Zákazníkem a 
Dodavatelem v souvislosti s plněním Smlouvy.  

9.4 Ukončení Smlouvy nebude mít žádný vliv na povinnost udržovat 
Důvěrné informace druhé strany v bezpečí a tajnosti; tato 
povinnost bude nadále v plné platnosti, dokud Důvěrné informace 
nepřestanou být důvěrné.    

9.5 Dodavatel je povinen vést nebo zajistit vedení úplných a přesných 
záznamů („Záznamy“) o Plnění poskytnutém v souvislosti se 
Smlouvou. Dodavatel udělí a zajistí, aby každý Subdodavatel 
Dodavatele udělil Zákazníkovi a kterémukoli členu Skupiny Asahi, 
jejich auditorům, právním poradcům a dalším oprávněným 
zástupcům právo přístupu na základě upozornění daného 
v přiměřeném předstihu nebo, v případě podezření na podvodnou 
činnost, okamžitě, k Záznamům a ke všem prostorům, 
dokumentům a materiálům Dodavatele nebo Subdodavatele 
Dodavatele týkajícím se plnění Smlouvy a na své náklady 
poskytne veškerou přiměřenou součinnost kdykoli během doby 
trvání Smlouvy nebo kdykoli po jejím skončení za účelem 
provádění kontroly dodržování Smlouvy Dodavatelem nebo 
Subdodavateli Dodavatele. 

10. ZMĚNY A UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Jakákoli změna Smlouvy musí být provedena písemně a musí být 
podepsána oprávněnými zástupci obou stran, přičemž ostatní 
způsoby změny Smlouvy jsou stranami tímto výslovně vyloučeny. 

10.2 Kromě dalších případů ukončení (včetně, pro vyloučení  
pochybností, odstoupení) stanovených v příslušných právních 
předpisech a aniž jsou dotčena další práva Zákazníka na ukončení 
Smlouvy stanovená ve Smlouvě, je Zákazník oprávněn vypovědět 
Smlouvu s okamžitou účinností nebo od Smlouvy odstoupit 
písemným oznámením zaslaným Dodavateli, pokud: 

(a)  Dodavatel poruší povinnosti vyplývající ze Smlouvy, 
Zákazník na toto porušení upozorní Dodavatele a Dodavatel 
toto porušení neodčiní v přiměřené lhůtě poskytnuté 
Zákazníkem; 

(b)   se Dodavatel dostane do platební neschopnosti nebo do 
úpadku (úpadek je prohlášen nebo je podán insolvenční 
návrh) nebo bylo ve vztahu k Dodavateli zahájeno jiné 
obdobné řízení; 
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(c)  bylo rozhodnuto o zrušení a/nebo likvidaci Dodavatele nebo 
pokud je jeho podnik z jakéhokoli důvodu (i dočasně) 
uzavřen;  

(d)  dojde ke změně vlastnictví Dodavatele; 

(e)  Dodavatel nebo Subdodavatel Dodavatele poruší Zásady 
Asahi uvedené v bodě 13.1 níže. 

10.3 Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, ukončení Smlouvy 
nebude mít žádný vliv na dobu trvání jakékoli jiné Smlouvy, ať už 
jde o dílčí smlouvu nebo rámcovou smlouvu (i když byla ukončená 
Smlouva uzavřena v rozsahu příslušné rámcové smlouvy nebo i 
když dílčí smlouva spadá do rozsahu ukončené Smlouvy).  

10.4 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy (takové odstoupení 
bude provedeno písemným oznámením o odstoupení doručeným 
Zákazníkovi) pouze v případě, že Zákazník nezaplatí částku 
splatnou na základě platné nesporné faktury, která je v souladu se 
Smlouvou, a do třiceti (30) dnů od obdržení písemného oznámení 
Dodavatele požadujícího zaplacení dlužné částky takovéto 
prodlení neodčiní.  

10.5 Pokud se strany nedohodnou jinak, po ukončení nebo uplynutí 
doby platnosti Smlouvy musí Dodavatel okamžitě vrátit nebo, na 
žádost Zákazníka, zničit veškerý majetek, materiály nebo 
záznamy, které má v držení nebo jsou pod jeho kontrolou, patřící 
Zákazníkovi nebo jakémukoli členu Skupiny Asahi nebo se jich 
týkající, které obdržel v souvislosti se Smlouvou. 

10.6 Ty práva a povinnosti stran podle Smlouvy, u nichž je výslovným 
nebo implicitním záměrem stran, aby vstoupily v platnost nebo 
zůstaly v platnosti po dni ukončení Smlouvy nebo uplynutí doby 
její platnosti, jako jsou práva a povinnosti podle článků 8, 9 a 12 
těchto Všeobecných obchodních podmínek a závazky Dodavatele 
z poskytnuté záruky za jakost, zůstávají v plné platnosti a účinnosti 
i po ukončení Smlouvy nebo uplynutí doby její platnosti. 

11. KOMUNIKACE MEZI STRANAMI 

11.1 Strany spolu budou komunikovat písemně pomocí poštovních 
nebo e-mailových adres určených ve Smlouvě, případně osobně 
prostřednictvím svých kontaktních osob nebo oprávněných 
zástupců. Každá strana může řádným písemným oznámením 
změnit jakýkoli z kontaktních údajů, včetně poštovních nebo e-
mailových adres, na něž odkazuje Smlouva. Dokumenty, které 
mají povahu právního jednání, zejména ty, které se týkají, i 
nepřímo, trvání, účinnosti, změny nebo ukončení Smlouvy, musí 
být doručeny osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou s 
doručenkou nebo elektronicky a musí být podepsány oprávněnými 
zástupci podpisem majícím platnost a účinky vlastnoručního 
podpisu podle příslušných právních předpisů a odst. 11.2 níže. 

11.2 V rozsahu povoleném platnými právními předpisy se dokumenty 
podepsané elektronickým podpisem (včetně podpisu 
prostřednictvím služeb DocuSign nebo elektronicky 
naskenovaných a přenesených verzí vlastnoručního podpisu) 
považují pro všechny účely za dokumenty v písemné formě s 
vlastnoručním podpisem a mají stejnou platnost a účinek, jako 
kdyby byly podepsány ručně.  

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1 Po dobu platnosti Smlouvy a nezbytnou dobu po jejím ukončení si 
strany mohou navzájem poskytovat osobní údaje ve smyslu 
GDPR (např. identifikační a kontaktní údaje zástupců stran nebo 
kontaktních osob; „Osobní údaje“) druhé strany nebo jejích 
zaměstnanců v rozsahu nezbytném k uzavření a udržování 
obchodního vztahu mezi stranami. Každá strana se zavazuje 
zpracovávat Osobní údaje poskytnuté druhou stranou způsobem, 
který minimalizuje riziko ztráty nebo zneužití těchto údajů, a plnit 
své povinnosti vyplývající z obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů („GDPR“) a dalších příslušných právních předpisů 
o ochraně Osobních údajů (GDPR a další právní předpisy o 
ochraně Osobních údajů jako „Právní předpisy o ochraně 
osobních údajů“). 

12.2 Každá strana prohlašuje, že její zaměstnanci a další osoby 
podílející se na plnění Smlouvy jsou obeznámeni se základními 
informacemi definovanými v článcích 13 a 14 GDPR. Zákazník 
poskytuje Dodavateli své Zásady ochrany osobních údajů 
dostupné na následujícím odkazu: www.prazdroj.cz/gdpr.  

12.3 Pokud Dodavatel v souvislosti se Smlouvou zpracovává Osobní 
údaje jménem Zákazníka podle článku 28 GDPR (kromě 
zpracovávání Osobních údajů potřebných pro uzavření a 
udržování obchodního vztahu se Zákazníkem), uzavře Dodavatel 
samostatnou smlouvu o zpracovávání osobních údajů Zákazníka 
(v angl. Data processing agreement, „DPA“). Dodavatel je povinen 
informovat Zákazníka o nutnosti uzavřít takovou DPA a 

podniknout veškeré kroky nezbytné k uzavření DPA v přiměřené 
době před zahájením zpracovávání Osobních údajů.  

12.4 Pokud Dodavatel zpracovává Osobní údaje, jak je uvedeno v odst. 
12.3 výše, ale mezi stranami není uzavřena samostatná DPA, 
použijí se ustanovení v odst. 12.6 a 12.7 níže. 

12.5 Každá strana bude uchovávat záznamy o všech operacích 
zpracování, za něž odpovídá, které budou obsahovat alespoň 
minimální informace vyžadované Právními předpisy o ochraně 
osobních údajů, a tyto informace na požádání zpřístupní.  

12.6 V rozsahu, v jakém Dodavatel obdrží od Zákazníka jakékoli 
Osobní údaje nebo je zpracovává jménem Zákazníka, Dodavatel:  

(a) bude zpracovávat takové Osobní údaje: (i) pouze pro účely 
stanovené ve Smlouvě nebo jinak výslovně povolené 
Zákazníkem, (ii) pouze v souladu s případnými písemnými 
pokyny Zákazníka (včetně těch stanovených ve Smlouvě) a 
(iii) pouze po dobu trvání Smlouvy, pokud  příslušné právní 
předpisy nevyžadují jinou dobu zpracování (v takovém 
případě Dodavatel informuje Zákazníka o příslušném 
právním požadavku před zpracováním Osobních údajů, 
ledaže právní předpis takové oznámení zakazuje z důležitých 
důvodů veřejného zájmu);  

(b) podnikne přiměřené kroky k zajištění spolehlivosti všech 
svých zaměstnanců, kteří mají přístup k těmto Osobním 
údajům, a zajistí, aby se každý takový zaměstnanec zavázal 
k povinnosti mlčenlivosti při zpracování těchto Osobních 
údajů;  

(c) zavede a bude udržovat technická a organizační opatření a 
postupy k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení těchto 
Osobních údajů, včetně ochrany těchto Osobních údajů před 
rizikem náhodného, protiprávního nebo neoprávněného 
zničení, ztráty, změny, zveřejnění, šíření nebo přístupu;  

(d) nepřevede takové Osobní údaje mimo Evropský 
hospodářský prostor a Spojené království bez předchozího 
písemného souhlasu Zákazníka;  

(e) informuje Zákazníka do 24 hodin, pokud ve vztahu k 
Osobním údajům (zatímco jsou v držení nebo pod kontrolou 
Dodavatele nebo Subdodavatelů Dodavatele) dojde k 
porušení zabezpečení Osobních údajů (jak je definováno v 
článku 4 GDPR) či pokud budou ztracené, zničené, 
poškozené nebo nepoužitelné;  

(f) pověří třetí osobu (včetně jakýchkoliv Subdodavatelů 
Dodavatele) zpracováním těchto Osobních údajů pouze s 
předchozím písemným souhlasem Zákazníka;  

(g) nezpřístupní žádné Osobní údaje žádnému subjektu údajů 
ani třetí straně jinak, než na písemnou žádost Zákazníka 
nebo na základě výslovného ujednání ve Smlouvě;  

(h) na základě pokynu Zákazníka vrátí nebo nenávratně smaže 
všechny Osobní údaje ke dni ukončení Smlouvy nebo 
uplynutí doby její platnosti a nebude tyto Osobní údaje dále 
jakkoliv využívat (s výjimkou případů, kdy příslušné právní 
předpisy vyžadují další uchovávání Osobních údajů 
Dodavatelem a Dodavatel o tom odpovídajícím způsobem 
informuje Zákazníka);  

(i) poskytne Zákazníkovi a jakémukoli regulačnímu orgánu na 
ochranu osobních údajů veškeré informace a součinnost 
potřebnou nebo žádoucí k prokázání nebo zajištění souladu 
s povinnostmi podle tohoto odst. 12 a/nebo Právních 
předpisů o ochraně osobních údajů;   

(j) přijme takové kroky, které lze rozumně požadovat k pomoci 
Zákazníkovi při zajišťování plnění jeho povinností podle 
článků 30 až 36 (včetně) GDPR;  

(k) informuje Zákazníka do dvou (2) pracovních dnů, pokud 
obdrží od subjektu údajů žádost o výkon jeho práv 
vyplývajících z Právních předpisů o ochraně osobních údajů 
ve vztahu k Osobním údajům této osoby, a poskytne 
Zákazníkovi plnou součinnost a pomoc ve vztahu k jakékoli 
žádosti učiněné subjektem údajů podle Právních předpisů o 
ochraně osobních údajů.  

13. ZÁSADY OBCHODNÍ ETIKY 

13.1 Dodavatel se seznámí se Zásadami Asahi a zavazuje se je při 
plnění Smlouvy plně dodržovat. Kopie Zásad obchodní etiky Asahi 
pro Dodavatele a protikorupční směrnice Asahi pro Dodavatele 
jsou k dispozici na www.prazdroj.cz/nas-pribeh/dulezite-listiny. 

www.prazdroj.cz/gdpr
www.prazdroj.cz/nas-pribeh/dulezite-listiny
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14. POSTOUPENÍ  

14.1 Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu 
Zákazníka postoupit ani převést žádná práva nebo povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy. Žádná jiná strana než Dodavatel nebude 
oprávněna vymáhat jakákoli z práv Dodavatele podle této 
Smlouvy.  

14.2 Zákazník je oprávněn kdykoli bez dalšího souhlasu Dodavatele 
postoupit nebo převést jakákoli ze svých práv nebo povinností 
vyplývajících ze Smlouvy na kteréhokoli člena Skupiny Asahi. 

15. VYŠŠÍ MOC 

15.1 „Událost vyšší moci“ znamená mimořádnou událost vzniklou po 
uzavření Smlouvy, která je nepředvídatelná, nevyhnutelná a mimo 
kontrolu dotčené strany, včetně (za předpokladu, že jsou splněny 
předchozí podmínky): 

(a) války, výbuchu, činů nebo výhrůžek terorismu, nepokoje, 
občanské neposlušnosti, povstání nebo revoluce, embarga 
na dovoz nebo vývoz,  

(b) požáru, povodně, zemětřesení nebo jiné přírodní katastrofy, 

(c) vládní opatření, které brání dotčené straně v plnění jejích 
povinností. 

Jakékoli technické závady, zpoždění výroby nebo stávky na straně 
Dodavatele nebo jakékoli události ovlivňující Subdodavatele 
Dodavatele nebudou nikdy považovány za Události vyšší moci ve 
vztahu k povinnostem Dodavatele. 

15.2 Žádná strana nenese odpovědnost za to, že řádně neplní své 
smluvní povinnosti z důvodu Události vyšší moci, avšak pouze za 
předpokladu a v rozsahu, v němž neplnící strana a její 
subdodavatelé nezavinili porušení nebo zpoždění, porušení nebo 
zpoždění nebylo způsobeno porušením některého ustanovení 
Smlouvy nebo příslušných právních předpisů neplnící stranou a 
porušení nebo zpoždění nebylo možné předejít bez 
nepřiměřených výdajů neplnící stranou a nelze se mu vyhnout 
neplnící stranou na její náklady s využitím maximálního úsilí a 
nejlepší praxe v odvětví, včetně použití alternativních zdrojů, plánů 
náhradních řešení a/nebo jiných prostředků. Aby mohla požívat 
výhody z předchozí věty tohoto odst. 15.2, strana, které brání v 
řádném plnění jejích povinností Událost vyšší moci, písemně 
informuje druhou stranu, a to nejpozději do 7 dnů od pozdější 
z událostí (i) kdy nastane Událost vyšší moci a (ii) kdy jí Událost 
vyšší moci přestane bránit v takovém oznámení, a předloží důkaz, 
že Událost vyšší moci má rozhodující dopad na plnění jejích 
smluvních povinností. Strana zasažená Událostí vyšší moci 
informuje druhou stranu o skončení Události vyšší moci nejpozději 
do 7 dnů od jejího skončení. Strana, které bylo zabráněno v 
řádném plnění jejich povinností Událostí vyšší moci, se zavazuje 
vyvinout maximální úsilí a nejlepší praxi v odvětví za účelem 
překonání následků způsobených Událostí vyšší moci. Bez ohledu 
na výše uvedené nebude Dodavatel osvobozen od žádných svých 
povinností Událostí vyšší moci, která má dopad na Zákazníka. 

15.3 Pokud jakákoli Událost vyšší moci trvá déle než 60 dní, bude mít 
Zákazník právo jednostranně vypovědět Smlouvu s okamžitou 
účinností.  

16. PRÁVNÍ ŘÁD A JURISDIKCE  

16.1 Smlouva se bude řídit právem České republiky. Uplatňování 
Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je 
vyloučeno. 

16.2 Veškeré nároky, záležitosti nebo spory vyplývající ze Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní podléhají výlučné pravomoci českých soudů 
místně příslušných podle sídla Zákazníka. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Všeobecnými 
obchodními podmínkami a ostatními částmi příslušné Smlouvy, 
podmínky v jiných částech příslušné Smlouvy budou mít přednost.  

17.2 Dodavatel přijímá a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností. 
Pro vyloučení pochybností, Dodavatel nebude oprávněn (na 
základě rozhodnutí soudu ani jinak) k jakékoli změně nebo 
ukončení Smlouvy bez souhlasu Zákazníka, s výjimkou případů 
výslovně uvedených ve Smlouvě. 

17.3 Dodavatel zajistí, aby Subdodavatelé Dodavatele plně dodržovali 
podmínky Smlouvy. Dodavatel sám nese plnou odpovědnost za 
dodání Plnění, včetně veškerých jednání nebo opomenutí 
Subdodavatelů Dodavatele a jeho zaměstnanců.  

17.4 Zákazník není povinen koupit od Dodavatele žádné minimální 
objemy Plnění. Jakékoli předpovědi objemu stanovené ve 
Smlouvě nejsou závazné a mohou být Zákazníkem příležitostně 

jednostranně změněny. Zákazník je oprávněn získávat Plnění 
také od jiných dodavatelů než od Dodavatele.  

17.5 Pokud bude jakékoli ustanovení Smlouvy považováno za 
protiprávní, neplatné nebo jinak nevymahatelné v celém rozsahu 
nebo zčásti, ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a 
účinnosti. Strany budou v dobré víře jednat o změně Smlouvy tak, 
aby byla zcela platná a vymahatelná a aby bylo v co největší 
možné míře dosaženo původních obchodních záměrů stran. 

17.6 Pro vyloučení pochybností, strany se dohodly, že ani Smlouva, ani 
její část nebudou považovány za adhezní smlouvu. 

17.7 Dodavatel potvrzuje, že si přečetl všechny podmínky Smlouvy a 
plně jim porozuměl (včetně těchto Všeobecných obchodních 
podmínek) a výslovně je přijímá. Dodavatel dále potvrzuje, že (i) 
měl možnost vyjednat a ovlivnit každou z podmínek (i když 
Dodavatel nevyužil této možnosti přímo, protože podmínky jsou 
pro něj přijatelné bez jakýchkoli změn), (ii) měl možnost svobodně 
se rozhodnout neuzavřít Smlouvu a (iii) je zavedenou praxí v jeho 
podnikání i v jeho odvětví, že objednávky jsou pro Dodavatele (a 
pro dodavatele obecně) závazné, a to i bez jakéhokoli výslovného 
potvrzení. 

17.8 Odkaz ve Smlouvě na povinnost něco „zajistit“ je odkazem na 
povinnost dosáhnout dohodnutého výsledku, nikoli pouze na 
povinnost „přimluvit se“ za jeho dosažení. 

17.9 Tyto Všeobecné obchodní podmínky ruší předchozí verzi 
všeobecných obchodních podmínek Zákazníka pro nákup. 


