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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

společnosti MND Drilling & Services a. s. 

I. Preambule 
Tyto Všeobecné nákupní obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) obsahují podmínky 
uzavření a plnění smluv o dílo, smluv kupních, smluv o poskytnutí služeb a jiných 
obdobných smluv, uzavíraných společností MND Drilling & Services a.s. s jejím smluvním 
partnerem. Jsou vydány za účelem zjednodušení obchodního styku a s cílem zabezpečit co 
nejpřesnější vymezení práv a povinností smluvních stran. Jsou použitelné pro smlouvy 
uzavírané zjednodušeným způsobem na základě objednávky a jejího potvrzení (dále jen 
„Smlouva“). Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

II.   Definice pojmů 
1. DPH: Daň z přidané hodnoty; její aplikace se řídí příslušnými platnými právními 

předpisy použitelného práva. 
2. MND DS: Společnost MND Drilling & Services a.s., zapsaná u Krajského soudu v Brně 

oddíl B, vložka 2843, se sídlem Lužice, Velkomoravská 900/405, PSČ: 696 18, IČ: 
25547631, vystupující jako objednatel, kupující, příjemce služby či jiného obdobného 
plnění. 

3. Občanský zákoník: Zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění. 
4. Předávací protokol: Dokument potvrzující předání a převzetí plnění ze Smlouvy 

(dodání zboží, předání díla, poskytnutí služby atp.) potvrzený zástupcem MND DS, tj. 
dodací list, zápis o předání díla apod. 

5.   Předmět smlouvy: Dílo, zboží, služba či jiné obdobné plnění, které je na základě 
Smlouvy dodáváno. 

6.   Smlouva: Souhlasný projev vůle stran vedoucí ke vzniku vzájemných práv a 
povinností; pro účely těchto Podmínek se jedná o smlouvu uzavřenou 
zjednodušeným způsobem na základě akceptace objednávky.  

7. Smluvní cena: Celková cena za Předmět smlouvy v souladu se Smlouvou, vyjma DPH 
nebo dalších daní a poplatků. 

8. Smluvní dokumentace: Poptávka, cenová nabídka, obchodní nabídka, objednávka, 
design, výkresová dokumentace apod., pokud na ně bylo ve Smlouvě odkázáno. 
Smluvní dokumentace tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

9. Smluvní partner: Zhotovitel, prodávající, poskytovatel služeb či jiného obdobného 
plnění, s nímž je uzavírána nebo byla uzavřena Smlouva. 

III.    Závaznost Podmínek 
Tyto Podmínky jsou závazné pro smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o 
poskytování služeb a jiné obdobné smlouvy, pokud je ve Smlouvě na Podmínky 
výslovně odkázáno.  

IV. Uzavírání Smluv 
1. Jednotlivé Smlouvy jsou uzavírány na základě objednávek (dále jen „návrh na uzavření 

smlouvy“). Návrh na uzavření smlouvy musí být opatřen podpisem osoby oprávněné 
jednat jménem osoby předkládající návrh na uzavření Smlouvy.  

2. Aby se jednalo o účinný návrh na uzavření smlouvy, musí text obsahovat minimálně: 

a) označení a co nejpřesnější specifikaci Předmětu smlouvy, včetně případné 
dokumentace, 

b) údaj o Smluvní ceně bez DPH; DPH, pokud je aplikováno, 
c) místo, čas/perioda a způsob plnění/dodávky nebo pevný datum plnění, 
d) text: „Právní vztahy touto objednávkou (Smlouvou) výslovně neupravené se řídí 

Všeobecnými nákupními obchodními podmínkami společnosti MND Drilling & 
Services a. s., platnými a účinnými ke dni uzavření Smlouvy. Všeobecné nákupní 
obchodní podmínky společnosti MND Drilling & Services a. s. jsou zveřejněny na 
webových stránkách společnosti. Smluvní strany prohlašují, že se s nimi před 
uzavřením Smlouvy řádně a pečlivě seznámily a s jejich obsahem a použitím pro 
smluvní vztah souhlasí“.  

3. Návrh na uzavření smlouvy by měl dále obsahovat:  

a) osoby oprávněné k předání a převzetí Předmětu smlouvy, 

b) označení země určení Předmětu smlouvy 

c) identifikaci hlavního odběratele a projektu (včetně poskytovaných služeb), je-li 
MND DS v pozici subdodavatele vůči hlavnímu odběrateli, 

d) případně další údaje dále uvedené v těchto Podmínkách.   

4. Smlouva je uzavřena bezvýhradnou akceptací návrhu na uzavření smlouvy Smluvním 
partnerem. Akceptace je provedena podpisem návrhu na uzavření smlouvy druhou 
smluvní stranou s uvedením jména a příjmení, názvu subjektu, který je zastupován a u 
právnických osob také uvedením funkce osoby oprávněné k uzavření Smlouvy. 
Akceptací návrhu na uzavření smlouvy Smluvní partner potvrzuje, že se s Podmínkami 
seznámil, a že s nimi souhlasí. Každá Smlouva musí obsahovat datum jejího uzavření.  

5. MND DS vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy y s dodatkem či s odchylkou ve 
smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku nebo s odkazem na jiné obchodní 
podmínky než tyto Podmínky (§ 1751(2) Občanského zákoníku). V případě, že Smluvní 
partner připojí jakékoliv doplnění, výjimky nebo odchylky ať už před nebo během 
podpisu návrhu na uzavření smlouvy, anebo odkáže na jiné obchodní podmínky než 
tyto Podmínky, takový úkon je považován za protinávrh, který vyžaduje akceptaci ze 
strany MND DS. V takovém případě je Smlouva uzavřena jen tehdy, pokud je taková 
změna akceptována ze strany MND DS. 

6. Uzavřením Smlouvy se Smluvní partner zavazuje řádně a včas plnit své závazky ze 
Smlouvy, zejména dodat Předmět smlouvy včetně veškeré dokumentace příslušející 
k Předmětu smlouvy a tam, kde to povaha Předmětu smlouvy připouští, umožnit 

řádně nabýt vlastnické právo v souladu se Smlouvou, a to v místě a čase sjednaném 
Smlouvou a MND DS se zavazuje řádně dodaný Předmět smlouvy převzít v místě a 
čase sjednaném Smlouvou a řádně zaplatit v souladu se Smlouvou.   

7. Smluvní partner uzavřením Smlouvy potvrzuje, že před uzavřením Smlouvy pečlivě 
posoudil rizika z ní vyplývající a tyto akceptuje. Smluvní partner přijímá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu § 1765(2) Občanského zákoníku.   

8. Aplikace §§ 558 (2), 1726, 1728, 1729, 1744, 1757 (2) a (3) a 1950 Občanského 
zákoníku je výslovně vyloučena. 

V.   Způsob platby a fakturace 
1. Pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, dohodnutá Smluvní cena je placena 

níže stanoveným způsobem. 
2. Faktura na zaplacení bude vystavena Smluvním partnerem v souladu s použitelným 

právem. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí předepsaných obecně závaznými 
právními předpisy použitelného práva také registrační číslo Smlouvy MND DS. 
Přílohou faktury je vždy kopie Předávacího protokolu nebo obdobného dokumentu se 
stejnými právními účinky.  

3. Je-li Smluvní partner registrován k dani z přidané hodnoty v České republice, faktura 
musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Je-li Smluvní partner registrován k dani 
z přidané hodnoty v kterémkoli jiném členském státě Evropské unie, musí faktura 
kromě náležitostí v běžném obchodním styku obsahovat také údaj o jeho daňovém 
identifikačním čísle. 

4. Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení faktury společnosti MND DS. Faktura se 
považuje za zaplacenou dnem odepsání platby z účtu MND DS. Platby budou 
realizovány ve prospěch čísla účtu, uvedeného na faktuře. 

5. V případě, že faktura nemá náležitosti podle odst. 2 a 3 tohoto článku, nebo je její 
vystavení či obsah v rozporu se Smlouvou, je MND DS oprávněna takovou fakturu ve 
lhůtě její splatnosti vrátit Smluvnímu partnerovi. V takovém případě běží nová lhůta 
splatnosti faktury od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury MND DS.  

6. Fakturu lze zaslat elektronicky na e-mailovou adresu MND DS: 
fakturace.mndds@mnd.cz. Elektronicky zaslaná faktura musí být v tomto případě 
odeslána z e-mailové adresy Smluvního partnera, označené ve Smlouvě jako „email 
pro elektronické zasílání faktur“. Elektronická faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti faktury dle platných právních předpisů a požadavků Smlouvy. 

7. Převezme-li MND DS Předmět smlouvy jako nekompletní nebo s drobnými vadami a 
nedodělky anebo bez příslušné dokumentace, je oprávněna pozastavit platbu až do 
výše 10 % ze Smluvní ceny (zádržné), a to až do okamžiku odstranění všech vad a 
nedodělků. Podkladem pro uvolnění zádržného bude Protokol o odstranění vad a 
nedodělků, podepsaný oběma smluvními stranami. Zádržné bude uvolněno do 7 dnů 
ode dne podpisu tohoto protokolu. 

8. Smluvní partner nemá nárok na zálohu ze Smluvní ceny, pokud není výslovně 
sjednána ve Smlouvě. 

VI. Kvalita plnění 
1. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Předmět smlouvy v souladu s podmínkami 

stanovenými ve Smlouvě. Smluvní partner je povinen postupovat při plnění svých 
povinností s nejvyšší řádnou a odbornou péčí. Předmět smlouvy musí být způsobilý 
k účelu, který byl uveden ve Smlouvě nebo který byl Smluvnímu partnerovi znám, 
případně obvyklému účelu. Není-li ve Smlouvě obsažena bližší specifikace, musí 
Předmět smlouvy vyhovovat obecným požadavkům a kvalitě, které jsou kladeny na 
plnění této či podobné specifikace. 

2. Smluvní partner se zavazuje dodat/realizovat Předmět smlouvy v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy použitelného práva, platnými technickými normami a 
rozhodnutími vydanými veřejnoprávními orgány, které se vztahují k Předmětu 
smlouvy, a které jsou platné nebo použitelné v České republice, Evropské unii a/nebo 
v zemi určení Předmětu smlouvy, přičemž MND DS je oprávněna kdykoliv kontrolovat 
tyto povinnosti. Smluvní partner je současně povinen dodat MND DS prohlášení o 
shodě. 

VII. Dodací podmínky, balení, předání a převzetí Předmětu smlouvy 
1. Pokud nebude ve Smlouvě sjednáno jinak, bude Předmět smlouvy dodán podle 

dodací parity DDP sklad MND DS v Lužicích, Velkomoravská 900/405, PSČ 696 18 
INCOTERMS® 2020. Smluvní partner je povinen zajistit dopravu Předmětu smlouvy do 
místa plnění na svoje náklady. Způsob přepravy je Smluvní partner povinen zvolit 
vhodně s ohledem na charakter Předmětu smlouvy. Uzavřením Smlouvy smluvní 
stany deklarují, že jsou si plně vědomy významu všech vykládacích doložek dle 
INCOTERMS® 2020, včetně všech práv a povinností, které stranám z jejich obsahu 
vyplývají. 

2. MND DS není povinna přijmout částečné či neúplné plnění Smlouvy, zejména není 
povinna přijmout dodávku, která nebude dodána ve sjednaném množství a kvalitě 
nebo se kterou nejsou dodány požadované doklady.  

3. V případě uzavření smlouvy o dílo je povinnost Smluvního partnera provést dílo 
splněna dokončením díla v souladu se Smlouvou a předáním kompletního díla jako 
celku včetně dokladů vztahujících se k dílu. Ustanovení § 2605 občanského zákoníku 
zůstává nedotčeno. MND DS je oprávněna (nikoliv však povinna) převzít dílo jako 
nekompletní anebo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání řádnému užívání díla; pro tyto účely, vyhodnocení významnosti vad je 
výhradním právem na straně MND DS. 

4. V případě kupní smlouvy se předmět kupní smlouvy považuje za řádně dodaný pouze 
tehdy, je-li dodán v souladu se Smlouvou, ve sjednaném množství, kvalitě, místě 
dodání, ve lhůtě a dále, jsou-li spolu s ním předány veškeré doklady a dokumentace, 
které jsou třeba k jeho běžnému užívání. Ustanovení § 2093 Občanského zákoníku se 
neaplikuje. 
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5. Kromě povinností uvedených v odst. 3 a 4 je podmínkou předání a převzetí Předmětu 

smlouvy také úspěšné provedení dohodnutých kontrol a zkoušek.  
6. Smluvní partner se zavazuje dodat Předmět smlouvy opatřený obalem vhodným pro 

přepravu, manipulaci (včetně nakládky a vykládky) a skladování daného typu plnění. 
7. O předání a převzetí Předmětu smlouvy smluvní strany sepíší Předávací protokol, 

který bude podepsán zástupci obou smluvních stran anebo bude minimálně vystaven 
dodací list anebo jiný obdobný dokument, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami, a tyto dokumenty musí obsahovat nejméně tyto náležitosti: 
a) Přesná specifikace předávaného Předmětu smlouvy v takovém rozsahu, aby 

nebyla možná jakákoliv chyba v identifikaci,  
b) seznam všech dokladů a dokumentace předávaných s Předmětem smlouvy, 
c) datum předání/převzetí Předmětu smlouvy, 

d) identifikace (plně vypsané jméno a příjmení, včetně pozice) a podpisy zástupců 
realizujících předání/převzetí jménem smluvních stran,  

e) v případě, že Předmět smlouvy nebude dodán v souladu se Smlouvou, zjištěné 
vady a nedodělky budou uvedeny do Protokolu o předání spolu s termínem a 
způsobem jejich odstranění. 

8. V případě plnění Předmětu smlouvy na pracovišti MND DS je Smluvní partner 
povinen dodržovat a respektovat Bezpečnostní pokyny a informace pro zaměstnance 
cizích zaměstnavatelů provádějící práce na pracovištích společnosti MND Drilling & 
Services a.s., v aktuálním znění (dostupným ke dni dodání Předmětu smlouvy na 
webových stránkách MND DS), a které v takovém případě jsou nedílnou součástí 
Smlouvy.   

VIII. Kontrola Předmětu smlouvy 
1. Průběžná kontrola: MND DS je oprávněna kontrolovat způsob provádění Předmětu 

smlouvy a aktuální stav dokončenosti Předmětu smlouvy. V případě, že MND DS zjistí, 
že Smluvní partner provádí Předmět smlouvy způsobem, který vzbuzuje pochybnosti 
o tom, že Předmět smlouvy bude splněn řádně a včas, je oprávněna požadovat 
poskytnutí jistoty o tom, že bude splněno řádně a včas. Jestliže Smluvní partner 
neposkytne jistotu, je MND DS oprávněna odstoupit od Smlouvy; nárok na náhradu 
škody ani jiné nároky podle Smlouvy, nejsou odstoupením od Smlouvy dotčeny. 

2. Kontrola při převzetí: Osoby oprávněné k předání a převzetí Předmětu smlouvy, 
popřípadě jiné ve Smlouvě určené osoby, jsou povinny provést kontrolu Předmětu 
smlouvy v souvislosti s jeho předáním. Předmětem kontroly je soulad Předmětu 
smlouvy se Smlouvou (kvalita, množství, dodržení stanovených postupů, instrukcí, 
technických norem apod.) a zjištění případných vad a nedodělků. 

IX. Přechod vlastnického práva a přechod nebezpečí 
1. Nebezpečí škody a zničení Předmětu smlouvy přechází na MND DS k okamžiku 

předání, tj. podpisu Předávacího protokolu. 
2. Vlastnické právo k Předmětu smlouvy přechází na MND DS k okamžiku a za podmínek, 

které stanoví obecně závazné právní předpisy.  

X. Práva z vadného plnění, záruka za jakost  
1. Smluvní partner odpovídá za to, že Předmět smlouvy má a po celou délku záruční 

doby bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými standardy, 
Smlouvou, popřípadě vlastnosti obvyklé, a dále za to, že je kompletní a je způsobilé 
k použití pro účel vyplývající ze Smlouvy, případně pro účel obvyklý. Záruka za jakost 
se vztahuje na Předmět smlouvy jako celek, na jeho funkčnost, na kvalitu provedení a 
na použité materiály.   

2. Smluvní partner poskytuje MND DS záruku za jakost ve vztahu k Předmětu smlouvy 
v rozsahu a obsahu specifikovaném Smlouvou nebo záručním listem; není-li tak 
stanoveno, poskytuje Smluvní partner záruku za jakost v délce 24 měsíců od podpisu 
Předávacího protokolu. Podmínky uvedené v záručním listě nesmí být méně výhodné 
než podmínky uvedené ve Smlouvě a pokud Smlouva záruční podmínky neupravuje, 
nesmí být záruční podmínky méně výhodné, než stanoví tyto Podmínky. Záruční list 
bude předán nejpozději při předání Předmětu smlouvy.  

3. Záruční doba počíná běžet od okamžiku dodání Předmětu smlouvy na základě 
Předávacího protokolu. V případě, že je Předmětem smlouvy i montáž nebo instalace, 
běží záruční doba od dokončení těchto činností. Zjištěné vady je MND DS povinna 
oznámit Smluvnímu partnerovi bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději 
však do 30 dnů od jejich zjištění, přičemž rozhodným je okamžik odeslání oznámení. 
V případě vad, na které se vztahuje záruka za jakost je MND DS oprávněna uplatnit 
reklamaci do konce záruční doby. V oznámení je MND DS povinna specifikovat 
zjištěnou vadu (popis vady a jejího projevu atp.) a dále uvést, jaký nárok z vady vůči 
Smluvnímu partnerovi uplatňuje a v jaké lhůtě požaduje odstranění vady. Lhůtu 
stanoví MND DS přiměřeně s přihlédnutím k charakteru a rozsahu vady.  

4. Smluvní partner je povinen zahájit odstraňování písemně uplatněné vady ihned (do 
24 hodin) po obdržení oznámení a vadu odstranit bez zbytečných průtahů. Pro tyto 
účely je Smluvní partner povinen zajistit přítomnost svého oprávněného zástupce 
v místě výskytu vady. Nesplní-li tuto povinnost, odpovídá společnosti MND DS za 
škody tím vzniklé. O každé vadě smluvní strany sepíší zápis obsahující údaje o tom, jak 
se vada projevila, jaký je její rozsah, následky, případně způsob a termín jejího 
odstranění. Právo MND DS samostatně určit způsob a termín odstranění vady tím 
není dotčeno.  

5. Pokud není smluvními stranami sjednáno jinak (i) vady bránící MND DS v řádném 
použití Předmětu smlouvy, musí být plně odstraněny nejpozději do 48 hodin po 
obdržení oznámení o vadách a (ii) ve vztahu k vadám, jejichž odstranění vyžaduje 
asistenci výrobce zařízení nebo dodavatele materiálu či díla, způsob a termín 
odstranění vady bude dohodnut s MND DS, s tím, že Smluvní partner je povinen 
odstranit vadu během 24 hodin po obdržení materiálu nebo instrukce od výrobce  
nebo dodavatele.   

6. Náklady na odstranění vad, přepravu vadného Předmětu smlouvy nebo jeho části (í) 
k opravě, náklady na případné náhradní dodání a nebezpečí škody na přepravovaném 
Předmětu smlouvy či jeho části, nese Smluvní partner. 

7. V případě, že Smluvní partner neodstraní vady ve stanovené či sjednané lhůtě, je 
MND DS oprávněna odstranit vady sama, popřípadě k tomu použít třetí osoby, a to na 
náklady Smluvního partnera. Smluvní partner uhradí náklady na odstranění vad 
společnosti MND DS do 7 dnů od obdržení oznámení o jejich odstranění. MND DS 
v oznámení specifikuje celkovou výší nákladů a přiloží soupis prací provedených 
k odstranění vady. Záruka za jakost tímto není dotčena. 

8. Smluvní partner neodpovídá za vady, na které se vztahuje záruka za jakost, pokud se 
prokáže, že vada byla způsobená nedodržením podmínek údržby, servisu, popřípadě 
nedodržením jiných podmínek vyplývajících ze Smlouvy, pokud Smluvní partner se 
všemi těmito podmínkami společnost MND DS prokazatelně seznámil. 

9. Do odstranění vady nemusí MND DS platit část Smluvní ceny odhadem přiměřeně 
odpovídající jeho právu na slevu.  

10. Sjednáním záruky za jakost nejsou dotčena jakákoli práva MND DS vyplývající z 
odpovědnosti Smluvního partnera za vady dle občanského zákoníku (např. § 2112 
odst. 1 poslední část druhé věty). 

XI. Sankční ujednání 
1. V případě prodlení MND DS s úhradou faktury je Smluvní partner oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. 
2. V případě prodlení Smluvního partnera s předáním Předmětu smlouvy ve sjednaném 

termínu je MND DS oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ze 
Smluvní ceny za každý započatý den prodlení.  

3. V případě, že Smluvní partner nenastoupí k odstraňování vad nebo neodstraní vady 
v termínech dle čl. X. těchto Podmínek, je MND DS oprávněna požadovat smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

4. V případě porušení povinností dle čl. XIII anebo XIV. anebo XV. anebo XVII. těchto 
Podmínek je Smluvní partner povinen zaplatit MND DS smluvní pokutu ve výši 100 
000,-Kč za každé jednotlivé porušení. 

5. V případě jakéhokoliv dalšího porušení některé z povinností Smluvního partnera 
vyplývající ze závazkového vztahu založeného Smlouvou, je MND DS oprávněna 
požadovat po Smluvním partnerovi smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení.  

6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran na náhradu 
případné škody. Smluvní strany sjednávají, že případná škoda bude zaplacena ve 
skutečné výši a zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. 
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. 

7. Smluvní pokuta či úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne odeslání výzvy 
k zaplacení.  

8. MND DS je oprávněna jednostranně započíst smluvní pokutu, k níž je oprávněna 
v souladu se Smlouvou, vůči neuhrazené faktuře. 

XII. Odstoupení od Smlouvy 
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud tak stanoví 

Smlouva nebo tyto Podmínky nebo obecně závazný právní předpis.  
2. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit, pokud druhá Smluvní strana poruší 

Smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení se považuje zejména: 
a) prodlení MND DS s úhradou faktury delší 30 dnů, a neuhradí-li MND DS dlužnou 

částku ani na výzvu Smluvního partnera v dodatečné lhůtě, ne kratší než 15 dnů, 
b) nedodržení termínu dodání/poskytnutí Předmětu smlouvy, 
c) porušení smluvních ujednání dle čl. XVII. těchto Podmínek. 

3. MND DS má možnost odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud je z komunikace mezi 
stranami již před prodlením Smluvního partnera zřejmé, že Smluvní partner svůj 
závazek ze Smlouvy nesplní v dohodnutém termínu.  

4. Je-li Smluvní partner v pozici subdodavatele ve smyslu čl. XVI. těchto Podmínek, je 
MND DS oprávněna od Smlouvy odstoupit, dojde-li k zániku Smlouvy s hlavním 
odběratelem z jakéhokoliv důvodu.  

5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká již vzniklého nároku na zaplacení smluvní pokuty 
nebo jiných ustanovení Smlouvy nebo Podmínek, které svojí povahou mají zavazovat i 
po odstoupení od Smlouvy. 

6. MND DS si také vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit na základě vlastního 
rozhodnutí, a to bez uvedení důvodu, kdy v takovém případě uhradí Smluvnímu 
partnerovi poměrnou část ceny Předmětu smlouvy odpovídající již dodanému a/nebo 
prokazatelně Smluvním partnerem objednanému zboží a/nebo služeb a rozpracované 
části Předmětu smlouvy ke dni doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy. Smluvní 
partner se zavazuje předat MND DS takto dodané/objednané zboží, služby a/nebo 
rozpracované části Předmětu smlouvy. MND DS se dále v tomto případě zavazuje 
zaplatit odstupné ve výši 5 % ceny Předmětu smlouvy, maximálně však ve výši 
300 000,- Kč.  

XIII. Doložka DPH, stálá provozovna 
1. Ve Smlouvě musí Smluvní partner pravdivě uvést údaj o tom, zda je či není plátcem 

DPH v České republice, nebo zda je osobou registrovanou k DPH v jiném členském 
státě Evropské unie nebo zda je zahraniční osobou ve smyslu platného zákona o DPH 
(tj. že nemá na území Evropské unie sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, 
popřípadě místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje). 

2. V případech, kdy se podle výše uvedeného jedná o osobou registrovanou k DPH 
v jiném členském státě Evropské unie, má se za to, že tato osoba nemá v tuzemsku 
sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.  
V případech, kdy se podle výše uvedeného jedná o zahraniční osobu, je současně 
Smluvní partner povinen uvést daňové identifikační číslo a osvědčení o registraci k 
DPH vydané příslušným správcem daně, pokud mu bylo přiděleno.  
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3. Smluvní partner se uzavřením Smlouvy zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy 

oznámí MND DS bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy nastala, 
změnu v kterémkoliv z výše uvedených údajů. Pro případ porušení povinností dle 
tohoto článku se Smluvní parter zavazuje nahradit peněžní formou škodu, která 
v důsledku porušení těchto povinností MND DS vznikne. 

4. Smluvní partner, pokud je plátcem DPH v České republice, podpisem Smlouvy 
potvrzuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.  Smluvní partner musí MND DS oznámit do 3 
pracovních dnů od právní moci rozhodnutí příslušného finančního úřadu, skutečnost, 
že byl prohlášen nespolehlivým plátcem. Současně v tomto termínu nespolehlivý 
plátce oznámí písemně MND DS číslo bankovního účtu finančního úřadu příslušného 
pro odvod DPH nespolehlivým plátcem.  

5. Smluvní partner, který je zahraniční osobou, podpisem Smlouvy prohlašuje, že nemá 
na území České republiky stálou provozovnu. Zároveň také prohlašuje, že nemá 
uzavřenu žádnou smlouvu, na základě které by ke vzniku stálé provozovny ve smyslu 
uvedených právních předpisů mohlo dojít. Má-li Smluvní partner na území České 
republiky nebo vznikne-li mu na území České republiky stálá provozovna ve smyslu 
uvedených právních předpisů, případně uzavře smlouvu, na jejímž základě by k jejímu 
vzniku mohlo dojít, je povinen tuto skutečnost oznámit MND DS před uzavřením 
příslušné smlouvy, resp. nejpozději do 30 dnů. Poruší-li Smluvní partner tyto své 
povinnosti, zavazuje se uhradit MND DS náklady nebo uhradit případnou škodu, která 
tím MND DS vznikne. 

XIV.  Doložka EMS a BOZP 
1. Smluvní partner (všichni jeho zaměstnanci, subdodavatelé), je povinen po celou dobu 

účinnosti Smlouvy při plnění Předmětu smlouvy kontinuálně zabraňovat úrazům, 
zdravotním rizikům, expozicím nebezpečí, znečištění životního prostředí, poškození 
majetku MND DS nebo třetích stran a poškození dobrého jména MND DS. V této 
souvislosti si MND DS vyhrazuje právo kontroly svými kompetentními zaměstnanci. 

2. Smluvní partner se dále zavazuje postupovat při plnění Předmětu smlouvy v souladu 
s právními předpisy České republiky a/nebo jiného použitelného práva a 
rozhodnutími státních a jiných orgánů, týkajícími se ochrany životního prostředí a 
BOZP, což je MND DS oprávněna kdykoliv kontrolovat bez předchozího upozornění. 
MND DS informuje Smluvního partnera o svých předpisech týkajících se životního 
prostředí a BOZP a také o předpisech hlavního odběratele v těchto oblastech, 
platných v místě plnění Předmětu smlouvy a Smluvní partner se zavazuje tyto 
předpisy dodržovat. 

3. Pokud ze strany Smluvního partnera dojde k nepříznivému zásahu do životního 
prostředí, je MND DS oprávněna provést veškerá nutná opatření k odstranění 
takového nepříznivého zásahu. Opatření se provádí na náklady Smluvního partnera, 
pokud taková opatření neprovede sám.  MND DS je dále oprávněna od Smlouvy 
s okamžitou účinností odstoupit.  

4. Smluvní partner kompenzuje MND DS jakékoli náklady a odškodní MND DS za jakékoli 
škody (včetně uložených pokut či jiných sankcí), vzniklé MND DS v důsledku toho, že 
Smluvní partner porušil své povinnosti vyplývající z tohoto článku XIV. 

XV. Důvěrnost informací 
1. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje bez ohledu na jejich 

formu, které MND DS poskytne Smluvnímu partnerovi v souvislosti se vzájemným 
obchodním stykem.  

2. Smluvní partner vynaloží veškerou přiměřenou snahu, aby předešel tomu, že důvěrné 
informace budou zveřejněny jakýmkoliv třetím stranám bez předchozího písemného 
souhlasu MND DS a zajistí uzavření dohody o ochraně důvěrných informací ve 
stejném rozsahu se svými subdodavateli a zástupci. Smluvní partner nevydá ani 
nebude souhlasit s vydáním tiskových zpráv nebo oznámení týkajících se Smlouvy 
nebo účasti Smluvního partnera na plnění Smlouvy. Závazek výše uvedený se 
nevztahuje na důvěrné informace, které k datu uzavření Smlouvy:  
a) jsou ve volné a oprávněné dispozici Smluvního partnera, s výjimkou informací 

obdržených Smluvním partnerem během vyjednávání Smlouvy, 
b)  jsou součástí veřejně dostupných informací nebo literatury nebo které se 

následně stanou součástí veřejně dostupných informací či literatury, 
c) byly obdrženy Smluvní stranou od třetí strany, u které je držba předmětných 

informací oprávněná a tato třetí strana není pod závazkem mlčenlivosti ve 
vztahu k předmětným důvěrným informacím. 

3. Povinnosti Smluvního partnera podle článku XV.  Podmínek budou trvat i po zániku 
Smlouvy. 

XVI.  Pozice subdodavatele 
1. V případě, že pomocí Smluvního partnera má MND DS plnit určitou část svého 

závazku vůči třetí osobě (hlavní odběratel), a o této skutečnosti MND DS Smluvního 
partnera informovala (např. vyplývá to z textu Smlouvy, vyjednávání smluvních 
podmínek, emailové komunikace apod.), Smluvní partner si je plně vědom 
významnosti projektu a rozsahu potenciální škody vzniklé MND DS z důvodu 
porušení povinností uvedených ve Smlouvě a/nebo Podmínkách Smluvním 
partnerem, jako subdodavatelem hlavního odběratele pro daný projekt.  

XVII.   Předcházení úplatkářství a korupci, sankční listy 
1. Smluvní partner (všichni jeho zaměstnanci, subdodavatelé), je povinen při plnění 

Předmětu smlouvy předcházet úplatkářství a korupci v souladu se Zásadami 
předcházení korupci platnými v rámci skupiny KKCG (dostupnými na webových 
stránkách MND DS). V této souvislosti se Smluvní partner zejména zavazuje, že 
nebude poskytovat úplatky, přijímat úplatky, navrhovat, žádat, nabízet, 

zprostředkovávat úplatky, ani s nimi jinak nakládat, případně využívat k uvedeným 
jednáním jiné osoby, bude vždy postupovat v souladu se všemi platnými zákony a 
právními i jinými předpisy týkajícími se předcházení korupci a úplatkářství, bude 
postupovat v souladu se Zákonem o úplatkářství z roku 2010 (Velká Británie) a 
Zákonem o předcházení korupčním praktikám v zahraničí z roku 1977 (Spojené státy 
americké), bude udržovat v platnosti takové postupy pro předcházení korupci a 
úplatkářství, jež zabrání jakémukoliv úplatkářskému či korupčnímu jednání a/nebo 
obchodování s vlivem, k němuž by v souvislosti s touto Smlouvou mohlo dojít.  

2. Pokud bude mít Smluvní partner podezření či obavu, že v souvislosti s podnikáním 
MND DS nebo skupiny KKCG dochází k úplatkářství, nebo se o takovém jednání 
dozví, vyrozumí neprodleně MND DS, případně skupinu KKCG na adrese 
compliance@kkcg.com.  

3. Smluvní partner zajistí, aby veškeré osoby, které s ním spolupracují, a které 
v souvislosti s touto Smlouvou poskytují služby či zboží, poskytovaly dané služby 
či zboží pouze na základě písemné smlouvy, která každé z příslušných osob uloží 
podmínky ekvivalentní podmínkám, které Smluvnímu partnerovi ukládá tento článek 
(dále jen „příslušné podmínky“). Smluvní partner bude odpovědný za dodržování a 
plnění příslušných podmínek ze strany těchto osob a bude vůči MND DS (resp. 
Skupině KKCG) přímo odpovědný za jakékoli porušení příslušných podmínek ze 
strany těchto osob.  

4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že MND DS (resp. Skupina KKCG) si vyhrazuje 
právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení těchto zásad (či kteroukoli 
jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným 
vyšetřujícím orgánům či jiným třetím stranám, vyhrazuje si právo zahájit 
občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny 
v důsledku porušení tohoto ustanovení, a dále si vyhrazuje právo iniciovat zahájení 
trestního řízení vůči jakékoli osobě, která toto ustanovení poruší. 

5. Smluvní partner uzavřením Smlouvy výslovně prohlašuje, že ani on sám, ani osoba 
skutečného majitele (Ultimate Beneficial Owner), ani klíčoví zaměstnanci nejsou 
uvedeni na Sankčních listech.   

6. Sankčními listy se rozumí Konsolidovaný sankční seznam EU (EU Consolidated 
Sanction List), Sankční seznam USA (US Sanction List), Konsolidovaný seznam 
cílových subjektů Velké Británie (UK Consolidated List of Targets) a Seznam 
nepřípustných právnických osob Světové banky (World Bank List of Ineligible Firms). 

XVIII.   Závěrečná ustanovení 
1. Jakékoli dodatky, změny nebo úpravy této Smlouvy a/nebo Podmínek jsou možné 

pouze písemnou dohodou smluvních stran podepsanou oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. V případě jakéhokoliv rozporu, mají ustanovení Smlouvy přednost 
před ustanoveními Podmínek. 

2. Právní vztahy mezi smluvními stranami, založené Smlouvou nebo s nimi související, 
jakož i otázky jejího zajištění, změn a následků jejího porušení, otázky její platnosti a 
následky její neplatnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a 
účinném znění, s vyloučením použití kolizních norem, které odkazují na aplikaci 
jiného právního řádu. Aplikace Vídeňské úmluvy o Mezinárodní koupi zboží je 
výslovně vyloučena.  

3. Všechny spory vznikající ze Smlouvy jakož i otázky jejich zajištění, změn a následků 
jejich porušení, otázky jejich platnosti a následky jejich neplatnosti, budou 
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 
České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu jedním 
rozhodcem, zvoleným podle pravidel Rozhodčího soudu. Smluvní strany se dohodly, 
že rozhodčí řízení bude probíhat v sudišti Brno. 

4. V případě, že se kterékoli ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek stane 
neplatným, neúčinným, či nicotným, nebude to mít vliv na platnost a účinnost 
ostatních ustanovení uvedených v této Smlouvě nebo Podmínkách. Smluvní strany 
se pro takový případ zavazují neplatné, neúčinné nebo nicotné ustanovení nahradit 
novým, platným a účinným, jehož smysl bude nejlépe odpovídat smyslu a 
ekonomickému účelu původního ustanovení.  

5. Příslušná Smlouva představuje kompletní a úplnou dohodu smluvních stran o 
náležitostech a obsahu Smlouvy a nahrazuje veškerá písemná i ústní jednání, návrhy, 
prohlášení nebo dohody mezi stranami, které byly učiněny před nebo při uzavření 
Smlouvy. Žádná dosavadní nebo budoucí praxe zavedená mezi smluvními stranami 
nebo zvyklost zachovávána obecně či v odvětví, týkajícím se Předmětu smlouvy, na 
které není ve Smlouvě výslovně odkázáno, se nepoužijí a nebudou z nich pro smluvní 
strany dovozovány žádná práva a povinnosti a ani se k nim nebude přihlížet při 
výkladu projevů vůlí smluvních stran. 

6. Přílohy Smlouvy jsou její nedílnou součástí. V případě rozporu mezi zněním hlavního 
textu Smlouvy a její přílohou, má přednost hlavní text Smlouvy.  

7. Žádná ze smluvních stran není oprávněna převádět svá práva a povinnosti ze 
Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 
Výjimkou jsou splatné pohledávky MND DS vůči Smluvnímu partnerovi a převody, 
které MND DS realizuje v rámci koncernu skupiny KKCG, kdy taková postoupení a 
převody lze realizovat i bez souhlasu Smluvního partnera.  

8. Tyto Podmínky nahrazují v plném rozsahu Všeobecné obchodní podmínky 
společnosti MND Drilling & Services a.s. ze dne 1. 1. 2021. 

 
 

V Lužicích, dne 12. 9. 2022 
 
 

Ing. René Kachyňa,  
ředitel společnosti MND Drilling & Services a.s., v. r. 
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