Všeobecné obchodní podmínky pro nákup práce a služeb
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Služby, které má dodavatel poskytnout

1.1 Dodavatel poskytne společnosti Fujitsu Technology Solutions
s.r.o. („společnost Fujitsu") práce a/nebo služby popisované ve
smlouvě („služby") v souladu s následujícími rámcovými
podmínkami.

společnost Fujitsu o skutečnostech a změnách skutečností,
které by mohly zavdat příčinu k jakékoli domněnce o
nezákonném samostatném podnikání či neoprávněném
krátkodobém zaměstnání dodavatele.
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1.2 Veškeré všeobecné obchodní podmínky dodavatele neplatí, i
když nebudou výslovně odmítnuty. Veškeré vedlejší dohody,
doplnění či dodatky těchto rámcových podmínek musejí být
vyhotoveny v písemné formě, jinak nebudou platné.
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Zajištění kvality
Pro zajištění kvality procesů a služeb se dodavatel zavazuje
provozovat systém řízení jakosti ve společnosti dodavatele,
který je buď certifikovaný (např. ISO 9000 a další), nebo
považovaný za ekvivalentní společností Fujitsu. Společnost
Fujitsu je oprávněna provádět prověrky kvality dodavatele.

Spolupráce mezi smluvními stranami

Změny služeb

2.1 Dodavatel není oprávněn právně zastupovat společnost Fujitsu.
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2.2 Před prováděním služeb jmenuje dodavatel i společnost Fujitsu
kontaktní osobu. Veškerá komunikace s ohledem na smlouvu
bude probíhat výhradně mezi kontaktními osobami. Společnost
Fujitsu bude předem písemně informována o případné změně
kontaktní osoby dodavatele.

4.1 Společnost Fujitsu má právo kdykoli si vyžádat změny služeb.
Pokud změna takové služby ovlivní základní smluvní
ustanovení (např. náhrady, termíny, data), dodavatel může
podat námitku ke změně bezprostředním písemným
informováním společnosti Fujitsu o této námitce. Pokud není
podána bezprostřední písemná námitka nebo pokud dodavatel
změnu implementuje, změna bude považována za přijatou.

2.3 Společnost Fujitsu poskytne dodavateli bezplatně veškeré
informace, které jsou podle názoru společnosti Fujitsu nezbytné
pro vykonávání služeb, a předloží příslušné dokumenty.
Veškeré informace a dokumenty budou poskytovány v
kvalitě/stavu, který má k dispozici společnost Fujitsu. Pokud
dodavatel nepovažuje informace za dostatečné, informuje o tom
bezprostředně společnost Fujitsu písemnou formou. Společnost
Fujitsu poskytne další spolupráci v rozsahu písemně sjednaném
ve smlouvě.
2.4 Dodavatel umožní společnosti Fujitsu nahlížet do průběhu
poskytovaných služeb. Společnost Fujitsu má právo kdykoli
zkontrolovat průběh služeb kontrolou příslušných dokumentů.
Na žádost společnosti Fujitsu dodavatel dokumenty objasní.
2.5 Dodavatel zajistí pečlivé a odborné poskytování služeb a rovněž
existenci všech dovedností a kvalifikace nutných k poskytování
služeb. Na žádost společnosti Fujitsu dodavatel prokáže
náležitou kvalifikaci k poskytování služeb. Za účelem dosažení
co nejlepších výsledků dodavatel během poskytování služeb
využije nejmodernější vědu a technologie. Přitom dodavatel
použije/uplatní metody/procesy dohodnuté se společností
Fujitsu a použije vlastní pracovní vybavení.
2.6 Dodavatel má podnikatelskou svobodu, ale splní požadavky
související se službami požadované společností Fujitsu pro
účely smlouvy. Společnost Fujitsu však nebude oprávněna
vydávat přímé pokyny personálu dodavatele, který se podílí na
provádění služeb. Dodavatel a jeho zaměstnanci nejsou v
žádném ohledu v zaměstnaneckém poměru se společností
Fujitsu, jak je definován v pracovním právu, daňovém právu a
právu v oblasti sociálního zabezpečení. Dodavatel je plně a
výhradně odpovědný za včasné plnění svých závazků podle
platných nařízení zákonů o sociálním zabezpečení a daňových
zákonů nebo s ohledem na jiné odvody. Dodavatel chrání,
zbavuje zodpovědnosti a kryje společnost Fujitsu před
veškerými právními následky vyplývajícími z porušení takových
nařízení, pokud za taková porušení není odpovědný dodavatel.
Dodavatel zajistí, aby zaměstnanci, kteří se podílejí na
poskytování služeb, byli spolehliví a prověření a rovněž zajistí,
že zaměstnanci dodavatele nebudou začleněni do obchodní
činnosti společnosti Fujitsu.
2.7 Dodavatel v zásadě provádí služby ve vlastních prostorách.
Pokud dodavatel poskytuje služby mimo vlastní prostory podle
smlouvy, musejí být dodržovány náležité bezpečnostní předpisy,
předpisy pro úrazovou prevenci a vnitřní předpisy příslušného
místa.
2.8 Dodavatel bezprostředně a bez vyžádání písemně informuje

4.2 Pokud dodavatel podá námitku, poskytne společnosti Fujitsu v
nejkratším možném termínu nabídku ohledně změn (včetně
náhrady, termínů, dat atd.). Společnost Fujitsu může nabídku
dodavatele přijmout nebo odmítnout. Případné přijetí vyžaduje
nové písemné pověření od společnosti Fujitsu.
4.3 Pokud společnost Fujitsu nabídku dodavatele nepřijme nebo
pokud se dodavatel a společnost Fujitsu nemohou na změnách
dohodnout, společnost Fujitsu může požádat o poskytování
původních služeb nebo důvodně odstoupit od smlouvy.
Společnost Fujitsu může požádat o přerušení služeb během
vyjednávání o změnách.
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Dodání a převzetí nebo dokončení služeb

5.1 Služby budou dodávány a převzaty nebo dokončeny v
termínech / sjednaných datech uvedených ve smlouvách.
Dodavatel nese riziko za služby, až do úplného převzetí
společností Fujitsu nebo jejich dokončení.
5.2 Dodavatel písemně uvědomí společnost Fujitsu o dokončení
služeb a o připravenosti dodání/převzetí případného předmětu
plnění a dohodne se se společností Fujitsu na datu a místu
dodání/převzetí. Pokud datum převzetí nebylo dohodnuto,
společnost Fujitsu se pokusí převzít službu v přiměřeném
časovém období, které trvá nejméně čtyři týdny od dodání.
5.3 Pokud jsou během dodání/převzetí zjištěny vady, společnost
Fujitsu o tom informuje dodavatele (jestliže se dodavatel na
převzetí nepodílí). Jakékoli dodání/převzetí služeb s výhradami
nebo odmítnutí dodání/převzetí bude zaznamenáno ve
formulářích „Záznam o dodání a převzetí prací" a/nebo
„Záznam o dokončení služeb". Veškeré vady, které vedou k
výhradám nebo odmítnutí dodání/převzetí, budou zahrnuty do
protokolu.
5.4 Dodavatel tyto vady bezprostředně a bezplatně napraví. Po
nápravě vad bude příslušný předmět plnění dodán znovu a
proběhne nový proces převzetí. Tento proces se bude
opakován až do úspěšného převzetí, nebo dokud společnost
Fujitsu přijetí s konečnou platností neodmítne. Veškeré náklady
a výdaje spojené s opakovaným dodáním a převzetím nese
dodavatel, pokud za opakovaný proces nenese zodpovědnost
společnost Fujitsu.
5.5 Pokud nejsou zjištěny žádné vady, společnost Fujitsu potvrdí
dodavateli úspěšné dodání a převzetí nebo úplné a řádné
poskytnutí služeb na příslušných formulářích. Služby jsou
převzaty nebo dokončeny pouze s tímto potvrzením. Řádným
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dokončením služeb se obvykle rozumí prezentace včetně
prokázání dokončení služeb.

nevýhradní právo používat jakékoli nástroje nebo odborné
znalosti použité dodavatelem k provádění služeb a případná
související práva dodavatele na duševní vlastnictví, a to v
takovém rozsahu, který je nutný pro používání předmětu plnění
ve výše stanoveném rozsahu. Dodavatel uchová v bezpečí
předmět plnění příslušných služeb a případné dodatečné
dokumenty pro společnost Fujitsu až do dodání a na žádost je
společnosti Fujitsu kdykoli vydá.

5.6 Převzetí není zastoupeno tím, že společnost Fujitsu použije
služby/předmět plnění dodavatele nebo jejich části z důvodu
nutnosti zajištění provozu.
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Znehodnocení a prodlení

6.1 Sjednané termíny nebo data jsou závazné. Pokud má dodavatel
důvod věřit, že nebude moci dodržet termín či datum, informuje
o tom bezprostředně písemně společnost Fujitsu. Aniž jsou
dotčeny jakékoli nároky společnosti Fujitsu, dodavatel vypracuje
opatření, aby dohnal zmeškaný termín, předešel zmeškání
termínu či data nebo aby minimalizoval jakákoli prodlení, a
písemně tato opatření předloží společnosti Fujitsu.
6.2 Pokud je dodavatel nadále zcela nebo částečně v prodlení při
poskytování služeb po uplynutí přiměřené doby odkladu,
společnost Fujitsu může odmítnout dodání/převzetí služeb
neposkytnutých včas a žádat náhradu škod; v tomto případě
dodavatel proplatí společnosti Fujitsu veškeré škody, výdaje a
náklady vzniklé z důvodu obstarání náhradních výkonů od
třetích stran. Jakákoli další zákonná práva a nároky společnosti
Fujitsu z důvodu prodlení zůstávají nedotčena.
6.3 Dodavatel neprodleně písemně informuje společnost Fujitsu,
pokud věří, že je jakýmikoli okolnostmi poškozen, bez ohledu na
jejich povahu, s ohledem na poskytování služeb, nebo pokud
nastanou jakékoli okolnosti, které způsobí změnu pracovního
vytížení na straně dodavatele. Aniž by tím byly dotčeny jakékoli
právní nároky, smluvní strany se poté dohodnou na dalším
postupu. Pokud takové bezprostřední písemné oznámení není
odesláno, dodavatel není oprávněn odvolávat se na příslušné
okolnosti později a zejména nemá právo na úpravu náhrady.
Pokud je za okolnosti, které způsobily poškození, zodpovědná
společnost Fujitsu, smluvní strany se dohodnou na přiměřeném
prodloužení sjednaných termínů.
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Záruka a jiné nároky

7.1 Dodavatel zaručuje, že služby budou poskytovány v souladu se
smluvně sjednanými požadavky na kvalitu a rovněž v souladu s
dohodnutými specifikacemi a návrhy.
7.2 Záruční lhůta se řídí platnými zákonnými ustanoveními. Záruční
lhůta na práce začíná konečným převzetím sjednané služby
poskytnuté dodavatelem.
7.3 Pokud se vyskytnou vady, společnost Fujitsu o tom informuje
dodavatele a požádá o nápravu. Pokud dodavatel není
oprávněn odmítnout nápravu v souladu s platnými zákonnými
ustanoveními, společnost Fujitsu může po uplynutí přiměřené
doby odkladu pro nápravu, stanovené společností Fujitsu,
napravit vadu sama a žádat po dodavateli náhradu příslušných
nákladů. Doba odkladu nebude zapotřebí, pokud je takové
prodloužení pro společnost Fujitsu nepřijatelné z důvodu
zvláštní naléhavosti nebo nedodržení dohodnutých časů odezvy
a nápravy a rovněž v případě zákonných výjimek.
7.4 Záruční lhůta bude prodloužena o období, během kterých
předmět plnění nebylo možno řádně používat z důvodu vady.
7.5 Jakákoli další zákonná práva a nároky společnosti Fujitsu bez
ohledu na právní základ zůstávají nedotčena.
7.6 Dodavatel je povinen obstarat si a udržovat během provádění
služeb a do konce záruční lhůty náležité pojištění obchodní
odpovědnosti. Dodavatel předloží na žádost společnosti Fujitsu
důkaz o pojištění.
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Práva k předmětu plnění

8.1 Předmět plnění příslušných služeb a rovněž případné další
dokumenty vytvořené během provádění nebo plánování služeb
(dále označované jako „dodatečné dokumenty") se od okamžiku
vytvoření a bez ohledu na fázi jejich dokončení stávají
výhradním majetkem společnosti Fujitsu. Pokud převod majetku
není možný, společnost Fujitsu má výhradní, přenositelné,
neomezené právo na používání, neomezené časově ani místně,
včetně práva používání k jakýmkoli neznámým účelům, práva
na úpravy nebo na zužitkování. Společnost Fujitsu má

8.2 Dodavatel není oprávněn kopírovat, používat nebo
zpřístupňovat předmět plnění příslušných služeb a/nebo
dodatečné dokumenty třetím stranám. Jakékoli další použití
předmětu plnění nebo jeho části dodavatelem vyžaduje
písemný souhlas společnosti Fujitsu.
8.3 Pokud služby obsahují patentovatelné vynálezy nebo nápady,
společnost Fujitsu je oprávněna podle vlastního uvážení a svým
jménem – jestliže je vynálezce určen v souladu s platnými
zákonnými ustanoveními – zaregistrovat, udržovat nebo kdykoli
se zříci práv na duševní vlastnictví v jakékoli zemi. Práva na
duševní vlastnictví vyplývající z takové registrace jsou
majetkem společnosti Fujitsu. Dodavatel se zavazuje zajistit, že
případné vynálezy či nápady v důsledku prací provedených jako
předmět této rámcové smlouvy budou postoupeny společnosti
Fujitsu.
8.4 Pokud zaměstnanci dodavatele a společnost Fujitsu vytvoří
společný vynález, předchozí části platí adekvátně pro podíl
dodavatele na vynálezu.
8.5 Pokud společnost Fujitsu hodlá provést registraci ochranných
známek, jiné registrace nebo jakákoli jiná opatření nutná pro
umožnění právního převodu, dodavatel při tom společnosti
Fujitsu vypomůže v nezbytném rozsahu. Výše uvedený převod
práv bude považován za urovnaný v případě sjednané náhrady
dodavateli.
8.6 8.6 Dodavatel zajistí ve smlouvách se svými zaměstnanci
nebo třetími stranami, že společnost Fujitsu bude mít výhradní a
časově neomezená práva stanovená v této části 8 a že tato
práva nebudou ovlivněna ukončením smluv mezi dodavatelem
a jeho zaměstnanci.
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Práva duševního vlastnictví třetích stran

9.1 Dodavatel zajistí, aby se na jím poskytované služby
nevztahovala žádná práva ani nároky třetích osob. Pokud
služby poskytované dodavatelem porušují práva třetích stran,
dodavatel na vlastní náklady a podle uvážení společnosti Fujitsu:
(i) získá neomezená práva k užívání předmětu plnění; (ii) upraví
předmět plnění tak, aby nebyla práva třetích stran porušována;
nebo (iii) nahradí předmět plnění služeb obdobnou verzí nebo
obdobným postupem, který práva třetích stran neporušuje.
9.2 Pokud třetí strana uplatňuje nároky na kompenzaci používání
vůči společnosti Fujitsu a/nebo jejím zákazníkům v souladu s
právy duševního vlastnictví, která jsou porušována
poskytovanými službami nebo ve spojení s nimi, dodavatel
zabezpečí společnost Fujitsu a/nebo její zákazníky před
případnou odpovědností v tomto ohledu. Dále dodavatel zajistí
odškodnění společnosti Fujitsu, pokud nemůže prokázat
(částečnou) chybu na její straně. Dodavatel nahradí společnosti
Fujitsu veškeré náklady vzniklé ve spojení s případnými
soudními nebo mimosoudními spory (např. poplatky za
právního zástupce, soudní poplatky a poplatky za znalce).
Společnost Fujitsu informuje dodavatele do čtyř týdnů ode dne,
kdy třetí strana takové nároky vznese.
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Cena za plnění

10.1 V případě jednorázových plateb pokrývá cena za plnění
sjednaná ve smlouvě veškeré služby poskytované dodavatelem
a všechny další náklady. Rozsah úhrad dalších nákladů je
dohodnutý, tyto další náklady jsou přiměřené a ověřitelně
zaúčtované. Dodatečné nároky nejsou přípustné.
10.2 Ceny za
materiálu
záznamu
také pro

plnění za služby účtované formou úhrad
budou fakturovány měsíčně zpětně na
o činnosti podepsaného společností Fujitsu.
všechny dodatečné náklady. Záznamy o

času a
základě
To platí
činnosti
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budou pro každý den činnosti obsahovat přinejmenším
následující podrobnosti: druh činnosti, zahájení a ukončení
činnosti, číslo smlouvy se společností Fujitsu a název projektu.
10.3 Pokud dodavatel musí cestovat z důvodů mimo kontrolu
dodavatele a na základě konkrétní písemné žádosti společnosti
Fujitsu, budou mu proplaceny náklady na cestování a ubytování
podle následujících pokynů:
- Vlak: cestování vlakem ve 2. třídě a na základě předložení
dokladů.
- Letadlo: cestování ekonomickou třídou a na základě
předložení dokladů.
- Platba za vzdálenost: podle platných fiskálních ustanovení a
pokynů bude vyplacena jednorázová sazba za kilometry,
pokud použití vozidla z půjčovny není levnější. (To v zásadě
platí v případě ujetí více než 250 kilometrů denně.)
- Náklady na ubytování: skutečné náklady po předložení
dokladů, až do výše 100 € za noc v jednolůžkovém pokoji.
Dodavatel si pro každou příležitost předem dohodne se
společností Fujitsu cestovní podrobnosti, např. termíny nebo
použití automobilu místo vlaku či letadla. Se zohledněním
nutných časových požadavků by měl být zvolen cenově
nejvýhodnější dopravní prostředek. Po předchozí dohodě se
společností Fujitsu jsou možné odchylky od výše zmíněných
ustanovení.
10.4 Časy přepravy a denní diety v zásadě nebudou hrazeny. Pokud
je ve smlouvě dohodnuto jinak, platí nezdaněné, návratné,
zákonné, jednorázové úhrady příspěvků na stravování. Čas
cesty v důsledku cestování z kanceláře či domova na místo
vykonávání práce se nezapočítává do pracovní doby. Náklady
vzniklé těmito cestami nebudou propláceny.
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Faktury a platby

11.1 Dodavatel vystaví společnosti Fujitsu fakturu na všechny
splatné
částky.
Jednotlivé
položky
výdajů
na
cestování/ubytování a DPH budou na fakturách uvedeny
samostatně. K fakturám budou přiloženy doklady podepsané
společností Fujitsu (např. Záznam o dodání a převzetí prací,
Záznam o činnosti, kopie cestovních účtenek).
11.2 Případné předběžné úhrady budou prováděny v souladu s
plánem potenciálních plateb v příslušné smlouvě.
11.3 Faktury budou autorizovány k platbě do 60 čistých dní po přijetí
celé faktury a všech podkladů k faktuře. Rozhodným faktorem
pro včasnou platbu je přijetí převodního příkazu v platební
instituci společnosti Fujitsu.
11.4 V každém případě konečná faktura bude podmíněna smluvním
převzetím prací a odesláním Záznamu o dodání a převzetí prací
nebo smluvním dokončením služeb a odeslání Záznamu o
dokončení služeb.
11.5 Platby dodavateli nebudou považovány za převzetí služeb
jakožto provedených v souladu s touto smlouvou.
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Subdodávky

12.1 Jakýkoli převod práv a povinností vyplývajících z této smlouvy
dodavatelem vyžaduje předchozí písemné schválení od
společnosti Fujitsu.
12.2 Pokud dodavatel pověří třetí strany prováděním objednaných
služeb (celých nebo jejich části), dodavatel informuje společnost
Fujitsu s dostatečným předstihem a písemně poskytne název
třetí strany. Společnost Fujitsu má právo subdodavatele
odmítnout.
12.3 Pokud společnost subdodavatelskou smlouvu schválí,
dodavatel je povinen dodržovat veškerá nařízení ohledně
pracovních zákonů, zákonů o sociálním pojištění a daňových
zákonů a v případě potřeby poskytne společnosti Fujitsu důkaz
o potenciálně nezbytném pracovním povolení, nebo povolení
předloží (pokud podléhá schválení). Dodavatel chrání, zbavuje
zodpovědnosti a kryje společnost Fujitsu před veškerými
právními následky vyplývajícími z porušení takových nařízení
dodavatelem nebo subdodavateli dodavatele, pokud dodavatel
a/nebo dodavatelův subdodavatel za takové porušení nejsou

odpovědni.
12.4 Dodavatel nařídí třetí straně uzavřít písemnou smlouvu v
souladu s ustanoveními této smlouvy a na vyžádání poskytne
společnosti Fujitsu důkaz o této písemné smlouvě.
13

Důvěrnost, přístup k sítím společnosti Fujitsu

13.1 Dodavatel se zavazuje uchovat v tajnosti veškerá obchodní
nebo firemní tajemství či jiné důvěrné informace, dokumenty a
údaje (bez ohledu na formu), které zaznamená během
spolupráce, a dodavatel je použije výhradně k účelu plnění
smlouvy. Dodavatel s ohledem na utajení použije přinejmenším
stejný standard péče jako pro vlastní důvěrné informace,
prokáže však náležitou obchodní opatrnost.
13.2 Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Fujitsu
dodavatel není oprávněn kopírovat, pozměňovat, reprodukovat
nebo odhalovat třetím stranám jakákoli data, která jsou
dodavateli přístupná, pokud to není zcela nezbytné k
poskytování příslušných služeb dodavatelem a schválené v
popisu služby. Pokud dodavatel uchovává, manipuluje nebo
zpracovává informace či data ve vlastních zařízeních pro
zpracování dat, zajistí, aby k takovým datům či informacím
neměly přístup neoprávněné třetí osoby.
13.3 Přístup udělený dodavateli k vlastním sítím a zařízením pro
zpracování dat společnosti Fujitsu může být rovněž použit
pouze k účelu plnění této smlouvy. V tomto případě dodavatel
dodrží „Pravidla pro obchodní partnery: bezpečná manipulace s
interními informacemi a systémy společnosti Fujitsu obchodními
partnery“.
13.4 Povinnost zachování utajení se nevztahuje na informace a
dokumenty, které: (i) již jsou prokazatelně známy dodavateli a
nepodléhají žádným opatřením pro zachování utajení; (ii) mají
se prokazatelně stát obecně známými, aniž by za to nesl
odpovědnost dodavatel; (iii) již byly sděleny dodavateli třetí
stranou bez porušení jakýchkoli opatření pro zachování utajení;
(iv) byly nezávisle vyvinuty dodavatelem; (v) musejí být předány
orgánům nebo soudům za účelem dodržení zákonných
ustanovení; nebo (vi) byly společností Fujitsu písemně uvolněny
k distribuci třetím stranám.
13.5 Dodavatel uloží písemnou povinnost v souladu s ustanoveními
této části 13 svým zaměstnancům nebo třetím stranám
zapojeným do provádění služeb.
13.6 Pokud je dodavateli poskytnut přístup k vlastním sítím a
zařízením pro zpracování dat společnosti Fujitsu nebo jejích
zákazníků, společnost Fujitsu v případě poruchy sítě a
poskytnutých zařízení pro zpracování dat odpovídá za škody
vzniklé v důsledku jejich použití pouze v zákonem stanoveném
rozsahu.
14

Ochrana informací

14.1 Před zahájením činností dodavatel písemně zaváže své
zaměstnance zapojené do plnění této smlouvy k povinnosti
utajení a na žádost společnosti Fujitsu poskytne důkaz o
dodržování této povinnosti odesláním kopií prohlášení.
14.2 Jestliže dodavatel zpracovává osobní údaje společnosti Fujitsu
nebo některého z jejích zákazníků při plnění smlouvy, dodavatel
jedná výhradně jako zpracovatel údajů. V tomto případě smluvní
strany předem uzavřou příslušnou smlouvu o ochraně údajů
nebo standardní smlouvu podle směrnice EU 95/46/ES.
14.3 V této smlouvě bude společnosti Fujitsu uložena povinnost
provést audit ochrany informací. Tento audit provede
společnost Fujitsu před prvním poskytnutím údajů nebo před
prvním přístupem dodavatele k osobním údajům společnosti
Fujitsu. Do té doby nebudou poskytnuty žádné údaje ani přístup
k nim. Dodavatel bezodkladně splní veškeré pokyny společnosti
Fujitsu ohledně manipulace s osobními údaji a nemá právo
odmítnout
plnění
ani
zadržovací
právo.
Dodavatel
bezprostředně písemně uvědomí společnost Fujitsu o
případných nepříznivých vlivech takových pokynů na plnění této
smlouvy.
14.4 Povinnost utajení a ochrany dat platí beze změny i po ukončení
této smlouvy.
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Vracení dokumentů
Dokumenty a jiné zdroje dodané společností Fujitsu nebo
vytvořené dodavatelem zůstávají majetkem společnosti Fujitsu
nebo vlastníka práv, budou používány pouze k plnění této
smlouvy a nebudou zpřístupněny třetím stranám. Po dokončení
práce nebo vypršení záruční lhůty či následné povinnosti údržby
budou bez vyžádání vráceny společnosti Fujitsu, včetně
případně dodaných nebo vytvořených kopií. Společnost Fujitsu
je oprávněna vyžádat si příslušné prohlášení o úplnosti.
Dodavatel nemá s ohledem na tyto dokumenty žádné
zadržovací právo.

16

Kontrola vývozu

16.1 Služby podléhají celním předpisům a zákonům o kontrole
vývozu České republiky, SRN, Evropské unie (EU) a/nebo USA.
Dodavatel se zavazuje dodržovat tyto zákony a předpisy.
Dodavatel předem poskytne společnosti Fujitsu veškeré
podrobnosti, které společnost Fujitsu potřebuje, aby splnila
zákonná ustanovení, a pro správu základních údajů svých
logistických postupů. Tyto podrobnosti, pokud jsou upotřebitelné,
se vztahují k prohlášením ohledně následujícího: požadavky na
schválení vývozu / zpětného vývozu podle zákonů EU a/nebo
USA o kontrole vývozu, čísla celního sazebníku, původu zboží
(s preferencemi nebo bez).
16.2 Dodavatel se dále zavazuje vydat příslušné dokumenty
(osvědčení o původu nebo prohlášení dodavatele). Dodavatel je
povinen bez vyzvání a neprodleně písemně informovat
společnost Fujitsu o případných změnách těchto podrobností.
16.3 Dodavatel zabezpečí společnost Fujitsu před případnými
škodami způsobenými společností Fujitsu z důvodu zaviněně
zpožděných,
nesprávných
nebo
opomenutých
vývozních/celních podrobností.
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Etické normy
Dodavatel je povinen dodržovat platné zákony. Dodavatel se
zejména aktivně ani pasivně, přímo ani nepřímo, nezapojí do
jakékoli formy korupčního jednání, včetně vydírání a úplatkářství,
do žádného porušování základních lidských práv zaměstnanců
nebo do dětské práce. Dále dodavatel přijme odpovědnost za
zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, bude jednat v souladu
s platnými zákony na ochranu životního prostředí a vyvine
maximální úsilí při propagaci těchto etických norem mezi svými
dodavateli. Jakékoli porušení povinností stanovených v těchto
etických normách představuje materiální porušení smlouvy ze
strany dodavatele.

18

Místní soudní příslušnost a rozhodné právo

18.1 Výhradním místem soudní příslušnosti pro jakékoli spory, ke
kterým dojde ve spojení s touto smlouvou, je Praha, Česká
republika.
18.2 Tato smlouva se řídí českým právem. Konflikt zákonných
ustanovení a úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji
zboží (CISG) ze dne 11. dubna 1980 neplatí.
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