VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB
Philip Morris ČR a.s.
1.

Definice
Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, IČ 148 03 534,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627,
bude dále uváděna jen jako "PM ČR". Smluvní partner pro dodávku zboží a/nebo služeb
bude dále uváděn jen jako "dodavatel".
Tyto všeobecné smluvní podmínky pro nákup zboží a služeb mají přednost před
všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele. Převzetí zboží nebo služeb ze strany
PM ČR neznamená přijetí všeobecných obchodních podmínek dodavatele, ledaže se
smluvní strany dohodnu písemně jinak

2.

Doprava

2.1. Dodavatel je povinen z hlediska nákladů a času zvolit pro PM ČR nejvýhodnější způsob
dopravy, a to tak, aby PM ČR nevznikaly žádné škody ani škody na zboží či třetím osobám.
2.2. Pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, nebezpečí škody na zboží vyplývající
z jeho dopravy ponese dodavatel. PM ČR hradí balné a poštovné pouze tehdy, pokud to
bylo smluvními stranami předem dohodnuto v písemné formě
2.3. Dodavatel je povinen předat PM ČR současně s dodávkou zboží dodací list a ostatní
doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží, a to včetně prohlášení o shodě. Na dodacím
listě bude uvedeno: číslo objednávky, brutto a netto hmotnost, jména a adresy kontaktních
osob dodavatele a PM ČR, místo určení a datum odeslání dodávky, číslo položky
v katalogu dodavatele (pokud je relevantní), popis položky, cena za jednotku zboží,
informace o balení, specifikace a množství dodávky a v případě částečné dodávky také
množství, které zbývá ještě dodat.
2.4. Dodávka se považuje za splněnou odevzdáním zboží PM ČR při splnění podmínek
uvedených v bodě 7.1; k odevzdání zboží dochází písemným potvrzením jeho převzetí na
dodacím listě. Odevzdáním zboží přechází na PM ČR vlastnické právo a nebezpečí škody
na zboží.
2.5. Pokud se dodávka zboží uskutečňuje prostřednictvím dopravce, zboží se považuje za
dodané až jeho převzetím ze strany PM ČR způsobem uvedeným v bodě 2.4.
2.6. S předchozím písemným souhlasem PM ČR může k zajištění dohodnutého plnění použít
dodavatel subdodavatele. V takovém případě se na subdodavatele přiměřeně vztahují tyto
všeobecné smluvní podmínky pro nákup zboží a služeb.
3.

Termín dodání

3.1. Smluvně dohodnutý termín dodání je určen konkrétním datem. Jestliže dodavatel zjistí, že
termín dodání nelze dodržet, okamžitě sdělí PM ČR telefonicky a následně písemně příčiny
a pravděpodobnou délku zdržení. Jestliže je zdržení způsobeno vyšší mocí, dodavatel je
povinen o tom PM ČR předložit odpovídající důkaz.
3.2. Nedodá-li dodavatel zboží nebo službu řádně a včas a toto porušení neodstraní ani v
dodatečné lhůtě dohodnuté s PM ČR, je PM ČR oprávněn od smlouvy odstoupit.
3.3. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží nebo služby je PM ČR oprávněn fakturovat
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny zboží nebo služby za každý den prodlení,
nebylo-li dohodnuto jinak. PM ČR je oprávněn si smluvní pokutu jednostranně započíst vůči

jakékoli pohledávce dodavatele. Dohodnutí dodatečné lhůty k nápravě uvedené v bodě 3.2
s PM ČR nemá vliv na povinnost dodavatele zaplatit smluvní pokutu ve výšce podle tohoto
bodu.
4.

Platební podmínky

4.1. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, faktura dodavatele je splatná za 60 dní od data
dodaní faktury nebo za 60 dní od data dodání zboží/poskytnutí služby podle toho, které z
těchto dat nastane později. Kupní cena za zboží nebo službu se považuje za uhrazenou
dnem odepsání finančních prostředků z účtu PMČR,
4.2. V případě prodlení PM ČR se zaplacením ceny zboží nebo služby je Dodavatel oprávněn
fakturovat úroky z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4.3. Faktura musí obsahovat všechny údaje požadované obecně závaznými právními předpisy,
zejména daňovými a účetními, dále pak číslo objednávky vystavené PM ČR. Nebude-li
faktura obsahovat požadované údaje nebo bude-li v nesprávné výši, bude vrácena
dodavateli k doplnění. Dodavatel bere na vědomí, že v tomto případě nemá nárok na úrok z
prodlení dle bodu 4.2.
4.4. Při jakékoliv změně identifikačních údajů a svého bankovního účtu je toto dodavatel
povinen neprodleně oznámit PMČR písemnou formou. Pokud v důsledku nesplnění této
povinnosti dojde k nedodržení dohodnuté splatnosti, nebude dodavatel oprávněn uplatňovat
úrok z prodlení dle bodu 4.2.
4.5. Všechny faktury dodavatele se doručují na dresu centra správy faktur PM ČR: PMI Service
Center Europe Sp. z o.o.
P.O.Box 78
30-969 Krakow 28
Poland
5.

Označení
Pokud nebylo dohodnuto smluvními stranami písemně jinak, jakékoli označení, značky,
etikety a štítky budou v českém jazyce.

6.

Přezkoumání a kontrola

6.1. Dodavatel musí PM ČR na požádání informovat o průběhu plnění dodávky zboží a/nebo
služby.
6.2. PM ČR bude mít v kterékoli době právo kontrolovat dodavatele, aby zjistil jeho způsobilost
ke splnění smlouvy a postup při dodávce zboží a služeb. Dodavatel se zavazuje umožnit
PMČR kdykoli v pracovní době návštěvu svých prostor a ponechat mu k nahlédnutí
všechny dokumenty týkající se plnění poskytnutého nebo poskytovaného PMČR.
6.3. Dodavatel se zavazuje umožnit PM ČR provést audit z pohledu životního prostředí.
6.4. Pokud by dodavatel využíval se souhlasem PM ČR služeb subdodavatele, dodavatel je
povinný zabezpečit, aby se práva PMČR vyplývající z bodů 6. 1. až 6. 3. vztahovala i na
tohoto subdodavatele.
7.

Kvalita, bezpečnost a záruka

7.1. S ohledem na znění objednávky se dodávka zboží a/nebo služeb považuje za řádně
uskutečněnou až v okamžiku, kdy budou dodrženy všechny podmínky specifikované v
objednávce a dodávka bude bezpodmínečně obsahovat veškerá ochranná označení,
včetně označení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, životního prostředí a ochrany spotřebitele.
Veškeré součásti a části zboží a/nebo služeb, které nejsou jednotlivě specifikovány, ale
jsou pro provoz a řádné fungování nezbytné, nebo z povahy věci tvoří součást nebo
příslušenství objednaného zboží, budou zahrnuty v celkové ceně.
7.2. Dodavatel odpovídá za splnění dohodnutých požadavků na kvalitu, výkonnost, efektivnost a
ostatní zaručené vlastnosti zboží a/nebo služby. Dodavatel zajistí podmínky pro řádný a
bezpečný provoz objednaného zboží a/nebo služeb v souladu s bezpečnostními a
technickými předpisy platnými v České republice.
Dále dodavatel zajistí, že zboží a/nebo služby, jeho součásti a případné příslušenství budou
bez faktických i právních vad, které by mohly snížit jejich hodnotu nebo použitelnost.
Dodavatel zajistí, že PM ČR bude mít všechna oprávnění vyplývající z práv průmyslového
nebo duševního vlastnictví, která jsou nezbytná k řádnému užívání zboží a/nebo služeb,
jinak odpovídá v plném rozsahu za škodu, která tím PMČR vznikne. Dodavatel zajistí, že
PMČR bude mít všechna oprávnění vyplývající z práv průmyslového a duševního
vlastnictví, která jsou potřebná k řádnému užívání zboží a/nebo služeb.
7.3. Dodavatel nese všechny náklady související s vadami, které budou zjištěny na zboží
a/nebo službě, včetně nákladů na případnou likvidaci a přepravu. Kromě toho bude PM ČR
rovněž oprávněn dle vlastního uvážení odstranit vady na náklady dodavatele nebo
požadovat bezplatné odstranění těchto vad.
7.4. Dodavatel poskytuje záruku v délce nejméně dvaceti čtyř měsíců od data dodání
zboží/poskytnutí služby, pokud není mezi stranami dohodnutá nebo právními předpisy
stanovená delší záruční doba. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní
připojeném vyznačena lhůta k použití věci, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
Ve všech ostatních otázkách týkajících se záruky se použijí příslušné právní předpisy.
7.5. Dodavatel rovněž zaručuje, že zboží (včetně přepravních obalů) a/nebo služby jsou
v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky (zejména pak
ustanoveními týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a
ochrany životního prostředí) a jsou bezpečné.
7.6. Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat interní standardy PM ČR vztahující se na
ochranu osobních údajů, ochranu zdraví při práci, ochranu zdraví, ochranu majetku, požární
ochranu a ochranu životního prostředí, pokud se na toto zboží či služby vztahují a byl s nimi
seznámen.
7.7. Dodavatel tímto bere na vědomí, že PM ČR nebo jeho přidružené osoby jsou výhradními
vlastníky nebo oprávněnými uživateli ochranných známek a zavazuje se, že nebude bez
souhlasu PM ČR užívat označení shodné, zaměnitelné nebo podobné s takovouto
ochrannou známkou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná
známky zapsána, nebo je užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami, zejména
umísťovat je na výrobky nebo jejich obaly, nabízet či uvádět na trh výrobky takto označené,
nebo je skladovat za tímto účelem, dovážet nebo vyvážet výrobky s tímto označením, či
užívat toto označení v obchodní firmě, korespondenci či reklamě.
7.8. Dodavatel prohlašuje, že jeho finanční a ekonomické poměry jsou stabilní a nehrozí mu
likvidace, úpadek nebo že na jeho majetek bude prohlášen konkurz či povoleno vyrovnání
nebo dojde k jiným opatřením či úkonům směřujícím k jeho oddlužení podle příslušných

právních předpisů, nebo které by mohly mít vliv na jeho plnění z případně uzavřené
smlouvy s PM ČR.
8.

Rozhodné právo
Tyto podmínky se řídí právem České republiky s vyloučením ustanovení Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 (č.160/1991 Sb.). Všechny
spory vzniklé z této smlouvy, včetně sporů o její platnost, výklad ukončení nebo zánik,
budou předloženy k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České republice.

9.

Reklama
Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu využít své stávající
obchodní vztahy s PM ČR pro svou reklamu či jiné obchodní účely. V případě porušení této
povinnosti se zavazuje zaplatit PM ČR smluvní pokutu ve výši dle článku 10.

10. Důvěrnost informací
Dodavatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, pověřené třetí strany nebo jiní jeho zástupci
nebudou rozšiřovat údaje o postupech, informacích nebo jiných skutečnostech, které se
vztahují k podnikatelské činnosti PM ČR, o kterých se dozvěděli během spolupráce s PM
ČR nebo po jejím ukončení, pokud PM ČR nezprostí dodavatele povinnosti zachovávat
mlčenlivost. V případě porušení této povinnosti se dodavatel zavazuje zaplatit PM ČR
smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč. Tím nebude dotčena povinnost nahradit PM ČR
veškerou škodu, která jí vznikne porušením této povinnosti.
11. Zákaz poskytovat dary a pohoštění jménem PM ČR
Dodavatel se zavazuje, že nebude poskytovat žádné platby nebo cokoli cenného přímo
nebo nepřímo nebo jinými libovolnými prostředky žádnému představiteli nebo zaměstnanci
orgánů veřejné správy (dále jen "veřejný činitel") a také, že nebude využívat žádné jiné
nezákonné, neetické nebo nevhodné metody v souvislosti s dodávkou zboží nebo služeb
pro PM ČR. V zájmu předejití jakýmkoli pochybnostem, se dodavatel dále zavazuje, že
nebude poskytovat dary nebo politické příspěvky v peněžité nebo nepeněžité podobě
jménem PM ČR nebo některé z jejích přidružených osob a také nebude poskytovat
pohoštění žádným veřejným činitelům jménem PM ČR nebo jejích přidružených osob.
12. Porušení všeobecných smluvních podmínek pro nákup zboží a služeb
PM ČR si vyhrazuje právo okamžitě ukončit spolupráci s dodavatelem, který poruší tyto
všeobecné smluvní podmínky pro nákup zboží a služeb.
13. Souhlas s všeobecnými smluvními podmínkami
Dodavatel PM CR písemně potvrdí, že souhlasí s těmito všeobecnými smluvními
podmínkami. Jakákoliv ustanovení smluv uzavřených mezi dodavatelem a PM ČR mají
přednost před těmito všeobecnými smluvními podmínkami. Tyto všeobecné smluvní
podmínky pro nákup zboží a služeb nabývají účinnost dne 11. 2. 2019 a v plném rozsahu
nahrazují všeobecné podmínky pro nákup zboží a služeb ze dne 1. 1. 2014.
PM ČR si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto všeobecné smluvní podmínky pro nákup zboží a
služeb.

