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1. Účel a oblast působnosti 

1.1. Účelem těchto globálních nákupních podmínek (dále jen „globální podmínky“) je vymezit 
obecné podmínky, kterými se bude řídit nákup Produktů a/nebo Služeb (viz níže uvedené 
definice) společností Atos a/nebo Přidruženými společnostmi společnosti Atos pro (i) vlastní 
potřebu společnosti Atos a/nebo jejích přidružených společností; (ii) pro použití společností Atos 
a/nebo jejími přidruženými společnostmi k poskytování řízených služeb Zákazníkům společnosti 
Atos nebo (iii) pro účely dalšího prodeje Produktů a/nebo Služeb společností Atos (dle jejího 
uvážení) přímo nebo nepřímo Zákazníkům společnosti Atos, včetně začlenění do jakýchkoli 
produktů nebo služeb nabízených společností Atos Zákazníkům společnosti Atos (dále jen 
„Účel“). 

2. Definice 

2.1. Následující pojmy mají níže uvedený význam, pokud jsou v těchto globálních podmínkách 
psány velkými písmeny. Užití množného čísla pojmu, jenž je zde vymezen v jednotném čísle, je 
pouhým gramatickým vyjádřením množného čísla příslušného vymezeného pojmu a naopak. 

Převzetí – znamená písemné schválení hlavní kontaktní osobou, kterou společnost Atos určila 
nebo která je vzhledem ke své roli za takovou osobu Zákazníkem/Dodavatelem společnosti Atos 
důvodně považována, nebo zaměstnancem společnosti Atos v rozsahu jím obvykle 
vykonávaných činností. 

Dodatek – znamená změny této Smlouvy provedené formou písemného dodatku  
ke globálním podmínkám podepsaného a řádně vyhotoveného oběma Smluvními stranami. 

Přidružená společnost společnosti Atos – označuje všechny právnické osoby, ve kterých nyní 
nebo v budoucnu společnost Atos, Société Européenne, zapsaná v obchodním rejstříku v 
Pontoise pod číslem B 323 623 603, přímo nebo nepřímo vlastní nejméně padesát procent (50 
%) nominální hodnoty vydaného základního kapitálu nebo nejméně padesát procent (50 %) 
hlasovacích práv na valných hromadách nebo má právo jmenovat většinu členů statutárního 
orgánu nebo jinak řídit činnost takové právnické osoby. 

Smlouva – má význam stanovený v článku 3.1.  

Atos – znamená Přidruženou společnost společnosti Atos uvedenou v Objednávce. 

Zákazník společnosti Atos – znamená stávajícího nebo potenciálního zákazníka společnosti 
Atos, který využívá služeb poskytovaných společností Atos za použití Produktů a/nebo Služeb 
nebo si od společnosti Atos zakoupí Produkty a/nebo Služby. 

Výstupy – znamenají výstupy zahrnující například zprávy, specifikace, modely, prototypy, 
výkresy, specifický vývoj, dokumentaci, přípravné práce, studie, nástroje a metodiky, vývojové 
moduly IT, programy, rozhraní, konfigurace, diagramy, grafy, mapy, datové modely, výpočetní 
metody, charty kvality, algoritmy, architekturu, veškerý vyvinutý počítačový kód, dokumentaci 
kódu a související zdrojové soubory, které mohou být jak v elektronické, tak v listinné podobě,  
a další informace a/nebo materiály vyvinuté, poskytnuté Dodavatelem a vyplývající ze Služeb 
objednaných společností Atos. 

Datum dodání – znamená termín nebo termíny, kdy mají být Produkty a/nebo Služby poskytnuty 
nebo dodány, jak je uvedeno v Objednávce, Dohodě o zvláštních podmínkách nebo ve Smlouvě 
o poskytování služeb. 
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Dokumentace – znamená uživatelské příručky, popis Produktů nebo Služeb a další 
dokumentaci, kterou Dodavatel obvykle poskytuje svým zákazníkům k Produktům a/nebo 
Službám. 

Rovnocenné produkty – znamenají podobné produkty poskytované za více či méně podobných 
podmínek v závislosti na rozsahu, povaze, výkonu, funkcích, objemu a/nebo doby trvání. 

Právní předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu,– znamenají platné 
vnitrostátní a mezinárodní zákony a právní předpisy týkající se korupce, praní špinavých peněz, 
financování terorismu, podvodů a daňových úniků, lidských práv, hospodářské soutěže, kontroly 
vývozu, vnitrostátních a mezinárodních sankcí v souvislosti s plněním Smlouvy. 

Práva k duševnímu vlastnictví – znamenají autorská práva, patenty, ochranné známky, práva  
k průmyslovým vzorům, práva k topografii polovodičových výrobků, práva na výpis informací  
z databází, práva k důvěrným informacím nebo obchodnímu tajemství a veškerá další podobná 
práva kdekoli na světě, ať už jsou či nejsou registrována nebo mohou či nemohou být 
registrována, včetně přihlášek za účelem registrace takových práv. 

Smluvní strany – znamenají společnost Atos a Dodavatele a Smluvní strana znamená jednoho  
z nich. 

Cena – znamená cenu uvedenou v Objednávce. 

Produkty – znamenají předměty, včetně hardwaru, Softwaru nebo zařízení, uvedené  
v Objednávce, Dohodě o zvláštních podmínkách nebo Smlouvě o poskytování služeb a/nebo 
Výstupy vyplývající z objednaných Služeb, které má Dodavatel v souladu se Smlouvou vyrobit 
a/nebo poskytnout. 

Objednávka – znamená objednávku na dodávku Produktů a/nebo Služeb výslovně označenou 
jako „objednávka“, která je odkazem začleněna do Smlouvy a vystavena Dodavateli příslušnou 
Přidruženou společností společnosti Atos. 

Bezpečnostní požadavky – znamenají požadavky na ochranu zdraví, bezpečnost, požární 
ochranu a ochranu životního prostředí, vyplývající z právních předpisů nebo jinak stanovené, 
včetně těch stanovených v předepsaných postupech, pokynech a zásadách. 

Služby – znamenají služby, včetně Podpůrných služeb, které má Dodavatel v souladu se 
Smlouvou poskytovat (včetně případného zařízení/materiálu poskytovaného Dodavatelem při 
poskytování Služeb). 

Smlouva o poskytování služeb – znamená dokument uzavřený společností Atos  
a Dodavatelem ohledně Služeb, včetně úrovně poskytovaných služeb. 

Software – znamená počítačový kód v binární nebo okem čitelné podobě. 

Zvláštní podmínky – znamená podmínky, které mění nebo doplňují tyto nákupní podmínky  
a které jsou uvedené v Objednávce a/nebo přiložené k Objednávce; a/nebo sjednané ve zvláštní 
smlouvě (dále jen „Dohoda o zvláštních podmínkách“). 

Podpůrné služby – znamenají služby údržby hardwaru nebo podpory softwaru blíže popsané  
v Objednávce, Dohodě o zvláštních podmínkách nebo Smlouvě o poskytování služeb, popřípadě 
v této Smlouvě. 

Dodavatel – je právnická osoba (případně obdobná organizace) nebo fyzická osoba uvedená  
v Objednávce a odpovědná za poskytování Produktů a/nebo Služeb v souladu se Smlouvou, 
včetně jejích případných vedoucích pracovníků, zaměstnanců, subdodavatelů a/nebo zástupců, 
kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na plnění Smlouvy. 

Ochranné známky – znamenají mimo jiné všechna loga, slova, věty, obrázky, 3D modely, 
piktogramy, hologramy nebo zvuky, které jsou přihlášeny a/nebo registrovány jako Ochranná 
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známka v souladu s právními předpisy o duševním vlastnictví platnými v zemi, v níž je podána 
přihláška. Pro ujasnění se uvádí, že Ochrannými známkami nejsou zeměpisná označení a názvy 
domén, název společnosti nebo patronymum. 

3. Smluvní dokumenty 

3.1. Smlouvu tvoří následující smluvní dokumenty seřazené sestupně podle priority: 

a) Objednávka, 

b) případná Dohoda o zvláštních podmínkách, 

c) případná Smlouva o poskytování služeb, 

d) tyto globální podmínky. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že mezi společností Atos a Dodavatelem může být sjednána 
Dohoda o zvláštních podmínkách pro určitý projekt nebo určitou obchodní příležitost, zejména  
v případě zadávacího řízení na veřejnou zakázku, která upravuje povinnosti společnosti Atos vůči 
Zákazníkovi společnosti Atos. Na každé Dohodě o zvláštních podmínkách se musí společně 
dohodnout obě Smluvní strany. Dodavatel nemá povinnost podmínky Dohody o zvláštních 
podmínkách přijmout a není odpovědný za nepřijetí takové Dohody o zvláštních podmínkách. 
Strany se však dohodly jednat o příslušných podmínkách zákazníka v dobré víře. Případná 
Dohoda o zvláštních podmínkách uzavřená mezi Smluvními stranami před ukončením této 
Smlouvy zůstává v platnosti, pokud jde o takovou Dohodu o zvláštních podmínkách. 

3.3. V případě nejasností a/nebo rozporu mezi podmínkami výše uvedených smluvních 
dokumentů mají přednost podmínky dokumentu s vyšší právní silou. 

3.4. Společnost Atos může tyto globální podmínky kdykoli aktualizovat, upravit nebo zrušit. Není-
li vzájemně písemně dohodnuto jinak, platí aktualizované nebo upravené znění globálních 
podmínek pro každou novou nabídku a/nebo Objednávku, nikoli však pro ty, které již byly zadány 
před vydáním nových globálních podmínek. Příslušné globální podmínky jsou dostupné na 
webových stránkách společnosti Atos a/nebo na žádost Dodavatele. 

3.5. Těmito podmínkami se řídí každá Objednávka zadaná společností Atos. Převzetím 
Objednávky nebo poskytnutím Produktů a/nebo Služeb přijímá Dodavatel tyto globální podmínky 
v plném rozsahu. Jakékoliv všeobecné obchodní podmínky (či obdobné podmínky) Dodavatele 
jsou z tohoto smluvního vztahu výslovně vyloučeny (a to i v nabídce předložené Dodavatelem). 
Jestliže některá strana již splnila určité povinnosti vyplývající z tohoto dokumentu, pak se takové 
povinnosti považují ve všech ohledech za splněné v souladu s ustanoveními smlouvy. Případné 
odchylky od ustanovení Smlouvy nebo doplnění takových ustanovení platí pouze v případě, že s 
nimi společnost Atos výslovně písemně souhlasila. 

4. Doba platnosti 

4.1. Doba platnosti Smlouvy je stanovena ve Smlouvě o poskytování služeb, v Dohodě  
o zvláštních podmínkách nebo v Objednávce. 

4.2. Povinnosti, které mají ze své podstaty platit i po skončení Smlouvy, např. závazky týkající se 
zachování mlčenlivosti, odpovědnosti a práv k duševnímu vlastnictví, zůstávají plně platné i po 
uplynutí platnosti nebo ukončení Smlouvy. 
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5. Objednávky 

5.1. Dodavatel není v žádném případě oprávněn požadovat použití svých standardních 
objednávkových formulářů. 

5.2. Produkty nesmí být dodány a Služby nesmí být Dodavatelem poskytnuty před vystavením 
nebo bez vystavení Objednávky. Společnost Atos nemá vůči Dodavateli žádné závazky ani 
odpovědnost za Produkty a/nebo Služby poskytnuté jinak než na základě řádně schválené 
Objednávky. 

5.3. Dodavatel na každé faktuře a v každém sdělení týkajícím se Objednávky uvede číslo 
Objednávky společnosti Atos. 

5.4. Dodavatel použije případně poskytnuté potvrzení Objednávky od společnosti Atos. 

6. Dodání Produktů a Služeb 

6.1. Dodavatel se zavazuje dodat Produkty a/nebo Služby v den, který je Datem dodání. Včasné 
plnění je podstatnou podmínkou Smlouvy a Dodavatel bude společnost Atos neprodleně 
informovat o jakémkoli pravděpodobném prodlení takového plnění. Aniž jsou dotčena ostatní 
práva společnosti Atos a aniž by měl Dodavatel právo na náhradu, vyhrazuje si společnost Atos 
právo zrušit celou Smlouvu nebo (podle svého uvážení) neprovedenou část Smlouvy, pokud 
některý z Produktů a/nebo Služeb, které mají být dodány podle Smlouvy, není dodán v den, jenž 
je Datem dodání. 

6.2. Dodavatel dodá Produkty a/nebo Služby v běžné pracovní době společnosti Atos (pokud není 
předem dohodnuto jinak) na místo uvedené v Objednávce nebo jinde ve Smlouvě. Není-li  
v Objednávce uvedena dodací adresa, Dodavatel písemně požádá společnost Atos o její určení. 

6.3. Není-li výslovně dohodnuto jinak, dodání Produktů proběhne s dodáním clo placeno (DDP)  
v souladu s podmínkami Incoterms 2021. Dílčí dodávky nejsou bez předchozího písemného 
souhlasu společnosti Atos povoleny. Pro ujasnění a vyloučení pochybností se uvádí, že „dílčími 
dodávkami“ se rozumí dodání Produktů zakoupených na základě jedné Objednávky (i)  
v několika různých termínech nebo (ii) na různé adresy. 

6.4. Dodavatel nese riziko ztráty, zničení či poškození Produktů až do úplného dodání a Převzetí. 

7. Převzetí  

7.1. Pokud společnost Atos při dodání, vyzvednutí nebo následně zjistí, že některé Produkty 
neodpovídají Smlouvě, může společnost Atos všechny takové Produkty nebo jejich část přijmout 
nebo odmítnout a v případě, že je odmítne, může, aniž by byly dotčeny jakékoli jiné nápravné 
prostředky, které má společnost Atos k dispozici podle této Smlouvy nebo ze zákona, Produkty 
(pokud je to možné) vrátit Dodavateli na jeho riziko a náklady a neprodleně získat zpět veškeré 
částky zaplacené za odmítnutou část. 

7.2. Podepsané potvrzení o dodání se považuje pouze za potvrzení o obdržení Produktů. 

7.3. Na případném částečném Převzetí se musí společnost Atos a Dodavatel výslovně 
dohodnout. Používání Produktů nebo Služeb se nepovažuje za Převzetí. Převzetím dodávky  
a převedením vlastnického práva není dotčeno právo společnosti Atos na odmítnutí nebo jiné 
uplatnění nápravných prostředků vyplývajících z této Smlouvy. 
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8. Používání – další prodej 

8.1. Produkty a/nebo Služby jsou (i) určeny pro vlastní potřebu společnosti Atos a/nebo jejích 
přidružených společností; (ii) pro použití společností Atos a/nebo jejími přidruženými 
společnostmi za účelem poskytování řízených služeb Zákazníkům společnosti Atos a/nebo (iii) 
pro účely dalšího prodeje společností Atos (dle jejího uvážení) přímo nebo nepřímo Zákazníkům 
společnosti Atos. Produkty a/nebo Služby mohou být začleněny do jakýchkoli produktů nebo 
služeb nabízených společností Atos Zákazníkům společnosti Atos. Dodavatel se zavazuje, že 
nebude od společnosti Atos za takové používání nebo další prodej požadovat žádné licenční 
poplatky ani jiné další náhrady, a prohlašuje a zaručuje, že společnost Atos bude schopna na 
Zákazníka společnosti Atos převést řádná vlastnická práva. Společnost Atos je  
v každém případě oprávněna uživatelská práva vztahující se k Produktům a/nebo Službám 
dodaným Dodavatelem postoupit Přidružené společnosti společnosti Atos a/nebo 
subdodavatelům společnosti Atos. Kromě toho je společnost Atos oprávněna tyto Produkty 
a/nebo Služby používat při poskytování služeb Zákazníkům společnosti Atos a převést Produkty 
a/nebo Služby (mimo jiné včetně licencí) na Zákazníky společnosti Atos (nebo na poskytovatele 
služeb určené Zákazníky společnosti Atos) v případě, že je smlouva mezi společností Atos  
a Zákazníkem společnosti Atos z jakéhokoli důvodu (zcela nebo částečně) ukončena. 

9. Cena 

9.1. Za obdržené Produkty poskytnuté v souladu se smlouvou a na základě platné faktury 
vystavené v souladu s níže uvedeným článkem 11.1. zaplatí společnost Atos Dodavateli 
uvedenou Cenu bez DPH (přičemž případná DPH se stanoví podle příslušné sazby). 

9.2. Cena zahrnuje mimo jiné balné, pojištění, dodání, instalaci, uvedení do provozu a veškeré 
náklady vynaložené Dodavatelem. 

9.3. Společnost Atos může Objednávku vždy změnit, pokud požaduje méně či více Služeb.  
V takovém případě se odpovídajícím způsobem změní dohodnutá Cena a další náklady nebo 
úspory nákladů, není-li výslovně dohodnuto jinak. Práce nad stanovený rámec Služeb jsou 
povoleny a fakturovány pouze v případě, že společnost Atos uvedené schválí vystavením 
samostatné Objednávky. 

10. Fakturace a platby 

10.1. Objednávání a fakturace probíhá prostřednictvím služeb pro správu online poskytovaných 
sítí Ariba. To vyžaduje, aby se Dodavatel přímo zaregistroval jako člen sítě Ariba, a mohl tak 
využívat její služby. Dodavatel prohlašuje, že tento požadavek splní. Dodavatel prohlašuje, že 
souhlasí s tím, že toto členství je nezbytným předpokladem pro účast v jakémkoli zadávacím 
řízení a pro uzavření příslušné smlouvy se společností Atos, neboť umožňuje vystavování 
objednávek a řádné zpracování faktur za účelem jejich úhrady. Splnění podmínky členství v síti 
Ariba a dodržování souvisejících procesů nezakládá ani nemá zakládat právně závazný smluvní 
závazek vůči společnosti Atos ani jinou formu vztahu se společností Atos. 

10.2. a nebo Dodavatel bude zasílat faktury elektronicky na e-mailovou adresu: cz-invoices.it-

solutions@atos.net 

10.3. Dodavatel předloží společnosti Atos na adrese uvedené v Objednávce platnou fakturu na 
celou Cenu nebo její část, s odkazem na příslušnou Dohodu o zvláštních podmínkách, Smlouvu 
o poskytování služeb a/nebo číslo Objednávky a s uvedením jména kontaktní osoby ve 
společnosti Atos. 

mailto:cz-invoices.it-solutions@atos.net
mailto:cz-invoices.it-solutions@atos.net
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10.4. Každá faktura musí splňovat příslušné daňové požadavky (např. obsahovat identifikační 
číslo pro účely DPH). 

10.5. Dodavatel bude vždy fakturovat ve stejné měně, která je uvedena v Objednávce společnosti 
Atos. Není-li v Objednávce uvedeno jinak, není Dodavatel oprávněn předložit společnosti Atos 
fakturu, pokud nedodal veškeré Produkty a/nebo Služby a společnost Atos tyto Produkty a/nebo 
Služby nepřijala v souladu se Smlouvou. 

10.6. Společnost Atos zaplatí za Produkty a/nebo Služby do šedesáti (60) dnů od data vystavení 
faktury nebo v maximální lhůtě splatnosti povolené příslušnými právními předpisy, je-li taková 
lhůta kratší, a v souladu s příslušnou Objednávkou. 

10.7. Platba se nepovažuje za Převzetí Produktů a/nebo Služeb společností Atos. Aniž jsou 
dotčena práva nebo nápravné prostředky, které mohou mít podle této Smlouvy nebo ze zákona, 
má společnost Atos nebo její přidružené společnosti právo zpochybnit jakýkoli poplatek obsažený 
ve faktuře nebo jakékoli fakturované Služby, které nebyly vůbec nebo zčásti poskytnuty  
v souladu se Smlouvou, Dohodou o zvláštních podmínkách nebo Smlouvou o poskytování 
služeb. V případě takového sporu má společnost Atos právo neprovést platbu sporné částky, 
která by jinak byla v souladu s touto Smlouvou splatná, aniž by jí byl za tuto neuhrazenou spornou 
částku účtován úrok z prodlení. Zaplacení faktury nevylučuje ani neovlivňuje právo společnosti 
Atos zpochybnit jakoukoli naúčtovanou částku. Po oznámení takového sporu Dodavatel buď 
předloží společnosti Atos uspokojivý důkaz o sporné částce, nebo takovou částku upraví nebo 
nebude fakturovat. 

10.8. Aniž by byla dotčena práva nebo nápravné prostředky, které mohou mít, vyhrazují si 
společnost Atos a Přidružené společnosti společnosti Atos právo započíst jakoukoli částku 
dlužnou v určitém okamžiku Dodavatelem proti jakékoli částce splatné společností Atos nebo 
Přidruženými společnostmi společnosti Atos Dodavateli podle této Smlouvy. 

10.9. Jestliže společnost Atos nezaplatí včas fakturu, která není sporná a splňuje příslušné 
požadavky, jediným a výlučným prostředkem nápravy Dodavatele za prodlení s platbou je úrok  
z prodlení účtovaný z dlužných a upomínaných částek ve výši aktuální zákonné roční úrokové 
sazby. 

11. Daň 

11.1. Na každou fakturu bude uplatněna DPH v příslušné sazbě stanovené zemí, v níž je 
prováděna fakturace, v době podpisu Smlouvy. 

11.2. S výjimkou DPH nese a hradí Dodavatel veškeré daně, poplatky a další odvody (dále jen 
„Daně“) uložené Dodavateli v souvislosti s platbami, které mají Přidružené společnosti 
společnosti Atos uhradit Dodavateli podle této Smlouvy. 

12. Záruky a prohlášení 

12.1. Dodavatel se zavazuje, zaručuje a prohlašuje, že: 

• není-li dohodnuto jinak, získá před plněním Smlouvy všechny nezbytné souhlasy, povolení 
a/nebo oprávnění vztahující se k právům třetích stran (včetně práv  
k duševnímu vlastnictví) souvisejícím s Produkty a Službami a potřebné k tomu, aby 
Dodavatel mohl plnit Smlouvu; 

• všechny Produkty jsou bez vad, vhodné pro účel, pro který jsou dodávány, resp. mají 
obvyklou kvalitu, dobrou konstrukci, jsou z vhodného a spolehlivého materiálu a mají 
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přiměřenou pevnost, byly před dodáním otestovány a odpovídají množstvím, kvalitou  
a popisem tomu, co je uvedeno v Objednávce; 

• je způsobilý plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy (což zahrnuje příslušné zkušenosti, 
odbornou přípravu a/nebo kvalifikaci) a bude postupovat s náležitou péčí, dovednostmi  
a pečlivostí, jakou lze rozumně očekávat od způsobilého dodavatele Produktů a Služeb; 

• bude plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy včas a profesionálně; 

• má příslušné licence, povolení a/nebo osvědčení vyžadovaná zákonem při plnění 
Smlouvy; 

• jestliže Dodavatel vykonává činnost v souladu s normou ISO9000 nebo jiným podobným 
akreditačním systémem, Produkty jsou vyráběny a/nebo dodávány v souladu s požadavky 
stanovenými tímto systémem kvality; 

• Dodavatel i Produkty a Služby splňují všechny aktuálně platné příslušné zákony a právní 
předpisy; 

• má právo uzavřít Smlouvu a plnit její podmínky; 

• vůči Dodavateli neexistují ani nehrozí žádné nároky, zástavní práva nebo žaloby, které by 
zasahovaly do práv společnosti Atos vyplývajících ze Smlouvy; 

• Produkty a Služby neporušují žádná práva třetích stran; 

12.2. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že je nanejvýš důležité, aby Produkty a Služby byly 
v přísném souladu se Smlouvou. Dodavatel tímto bere na vědomí, že jakékoli porušení této 
Smlouvy Dodavatelem může společnosti Atos způsobit další ztráty nebo náklady související  
s plněním smluv uzavřených s jejími zákazníky. 

13. Podpora a údržba 

13.1. Dodavatel bude poskytovat Podpůrné služby v souladu s Objednávkou, resp. případnou 
Dohodou o zvláštních podmínkách nebo Smlouvou o poskytování služeb, v níž je uvedeno 
následující: 

• aktiva, u nichž se provádí údržba, a jejich konfigurace; 

• popis služeb údržby objednaných společností Atos nebo Zákazníkem společnosti Atos 
(opravy poruch, aktualizace nebo opravy Softwaru, aktualizace nebo opravy firmwaru 
apod.); 

• úroveň služeb poskytovaných pro Produkty, kterou si společnost Atos nebo Zákazník 
společnosti Atos zvolí, včetně smlouvy o úrovni poskytovaných služeb (SLA)  
a případných souvisejících sankcí. 

13.2. V rámci Podpůrných služeb bude Dodavatel zajišťovat nápravnou a/nebo preventivní 
údržbu aktiv v souladu s postupy uvedenými ve Smlouvě o poskytování služeb nebo v Dohodě  
o zvláštních podmínkách. Dodavatel bude udržovat všechny příslušné databáze aktiv a na 
požádání bude společnosti Atos poskytovat aktualizace. 

13.3. V rámci Podpůrných služeb bude Dodavatel zajišťovat nápravnou softwarovou údržbu, při 
které sjedná nápravu poskytnutou na žádost společnosti Atos nebo aktualizaci aktuální verze 
softwarového Produktu, kterou Dodavatel v souladu s Podpůrnými službami poskytuje svým 
zákazníkům. 

13.4. Podpůrné služby a služby údržby Produktů budou poskytovány po dobu stanovenou ve 
Smlouvě. 
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13.5. Dodavatel bude dodržovat všechny procesy datového centra a bezpečnostní procesy 
zavedené společností Atos nebo jejími zákazníky v podporovaných lokalitách. 

14. Subdodavatelé 

14.1. Dodavatel nesmí v souvislosti s plněním Smlouvy uzavřít subdodavatelskou smlouvu ani 
jinak pověřit plněním jakékoli části Smlouvy jinou společnost bez předchozího písemného 
souhlasu společnosti Atos. Společnost Atos má v každém případě vždy právo znát totožnost 
případného subdodavatele, kterému chce Dodavatel zadat část (části) Smlouvy, a má právo 
odmítnout udělit k tomu svůj souhlas. Jestliže společnost Atos se subdodávkami souhlasí, 
Dodavatel nese odpovědnost za provádění služeb, které zadal subdodavateli, a není zproštěn 
žádných svých závazků nebo povinností vyplývajících ze Smlouvy. Dodavatel odpovídá 
společnosti Atos za jednání, neplnění a nedbalost případného subdodavatele nebo zaměstnanců 
či poradců subdodavatele, jako by se jednalo o jednání, neplnění nebo nedbalost Dodavatele. 
Dodavatel zajistí, aby každý subdodavatel schválený společností Atos byl seznámen se všemi 
podmínkami Smlouvy, které se týkají podílu subdodavatele na jejím plnění. 

15. Důvěrnost informací a osobní údaje 

15.1. Žádná ze Smluvních stran nebude jinak než v rozsahu nezbytném pro účely plnění jejích 
povinností vyplývajících ze Smlouvy používat a/nebo kdykoli během doby platnosti ani po 
ukončení 

15.2. Smlouvy zpřístupňovat jakékoli třetí straně důvěrné informace, které jí byly sděleny nebo 
které má jinak k dispozici na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně Smlouvy, jejího 
předmětu a, údajů zákazníků, přičemž uvedené se nevztahuje na informace, u nichž může 
přijímající strana prokázat, že: 

• jsou nebo se stanou veřejně dostupnými před jejich poskytnutím nebo následně, aniž by 
došlo k porušení této Smlouvy přijímající stranou a/nebo příjemci; nebo 

• byly v době uzavření této Smlouvy přijímající straně nebo příjemcům již dříve známy, aniž 
by se na ně vztahovala povinnost zachovat mlčenlivost a aniž by došlo k porušení jakékoli 
dohody s poskytující stranou; nebo 

• jsou v souladu s právními předpisy obdrženy od třetí strany, aniž by přijímající strana nebo 
příjemce věděli o jakémkoli omezení ohledně jejich používání nebo zpřístupňování; nebo 

• jsou nezávisle vyvinuty přijímající stranou, přičemž přijímající strana může prokázat, že 
takový vývoj byl proveden přijímající stranou nebo jejím jménem bez použití důvěrných 
informací nebo odkazu na ně; nebo 

• jejich zveřejnění nebo použití bez omezení je schváleno na základě předchozího 
písemného souhlasu oprávněného zástupce poskytující strany. 

15.3. Pro zvláštní účely Smlouvy a bez omezení se za „důvěrné informace“ považují následující 
informace: návrhy, koncepty, výkresy, nápady, vynálezy, specifikace, techniky, objevy, modely, 
data, zdrojové kódy, objektové kódy, dokumentace, diagramy, vývojové diagramy, výzkum, vývoj, 
procesy, postupy, know-how, informace o nových produktech nebo nových technologiích, 
marketingové metody a materiály, marketingové plány, časové harmonogramy, strategie a plány 
vývoje (včetně možných obchodních názvů nebo ochranných známek), názvy společnosti Atos  
a další informace týkající se společnosti Atos, cenové politiky a finanční informace, které jsou 
písemně označeny jako důvěrné, jsou sděleny za důvěrných okolností nebo by je rozumně 
uvažující Dodavatel považoval za důvěrné. 
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15.4. Dodavatel zejména nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Atos zveřejnit 
důvěrné informace společnosti Atos ani přistupovat k jakýmkoli datům uloženým na serverech 
nebo paměťových zařízeních. 

15.5. Nehledě na výše uvedené může každá Smluvní strana sdělit informace svým 
zaměstnancům, odborným poradcům, zástupcům a subdodavatelům, avšak pouze podle potřeby 
v rozsahu nezbytně nutném, a pokud tato Smluvní strana zajistí, aby osoba, které jsou tyto 
informace sdělovány, plnila povinnosti vyplývající z tohoto článku, jako by byla stranou Smlouvy. 

15.6. Po ukončení Smlouvy se každá přijímající strana zavazuje veškeré důvěrné informace  
i jejich kopie vrátit poskytující straně nebo je zničit. Přijímající strana o této povinnosti informuje 
své přidružené společnosti a písemně takové zničení nebo vrácení důvěrných informací i jejich 
kopií potvrdí poskytující straně do třiceti (30) kalendářních dnů od obdržení žádosti poskytující 
strany. 

15.7. Tento článek zůstává v platnosti po dobu pěti (5) let od ukončení Smlouvy. 

15.8. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejněním důvěrných informací jinak než v případech 
výslovně povolených touto Smlouvou může vzniknout nenapravitelná újma, pro kterou poškozená 
Smluvní strana nemá odpovídající právní prostředky nápravy. Každá Smluvní strana tudíž může 
kromě jiných dostupných právních prostředků požadovat soudní zákaz porušování nebo 
hrozícího porušení zde uvedených závazků týkajících se zachování mlčenlivosti. 

15.9. Osobní údaje 

15.9.1. Dodavatel bude mít platná administrativní, fyzická a technická opatření na ochranu 
bezpečnosti, důvěrnosti a integrity údajů společnosti Atos a/nebo Zákazníků společnosti Atos  
v souladu s touto Smlouvou. Tato ochranná opatření budou mimo jiné zahrnovat opatření bránící 
přístupu, používání, pozměnění nebo zveřejnění údajů společnosti Atos a/nebo Zákazníků 
společnosti Atos pracovníky Dodavatele nebo schváleného subdodavatele jinak než (a) při plnění 
povinností vyplývajících ze Smlouvy a při prevenci nebo řešení problémů se službou nebo 
technických problémů, (b) v případech stanovených zákonem v souladu s ustanoveními této 
Smlouvy, nebo (c) v případech výslovně písemně povolených společností Atos. 

15.9.2. Jestliže Dodavatel za společnost Atos při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 
zpracovává osobní údaje (ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679, 
dále jen „GDPR“), Smluvní strany uzavřou dohodu o zpracování osobních údajů společnosti Atos 
(dále jen „dohoda o zpracování osobních údajů“) vymezující podmínky pro zpracování takových 
údajů. Dodavatel nebude žádné osobní údaje za společnost Atos zpracovávat bez podepsání 
dohody o zpracování osobních údajů. 

15.9.3. Po uplynutí nebo ukončení Smlouvy (bez ohledu na důvod ukončení) přestane Dodavatel 
osobní údaje ihned zpracovávat a v souladu s pokyny společnosti Atos takové údaje vhodným 
způsobem dohodnutým se společností Atos vrátí a/nebo veškeré osobní údaje vymaže, zničí 
nebo jinak odstraní ze všech svých systémů do dvou (2) týdnů od ukončení nebo uplynutí 
platnosti Smlouvy a předloží prohlášení potvrzující, že k takovému vymazání, zničení nebo 
odstranění došlo. 

16. Odpovědnost 

16.1. Dodavatel odpovídá společnosti Atos a Přidruženým společnostem společnosti Atos za 
škody způsobené plněním nebo neplněním Dodavatele v souladu s touto Smlouvou. 

16.2. S výjimkou náhrady škody za zranění osob, smrt nebo porušení povinností týkajících se 
osobních údajů a za případné jiné nároky, které nelze podle místních právních předpisů 
vztahujících se na Smlouvu nebo příslušnou Objednávku vyloučit: 
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1. celková souhrnná odpovědnost společnosti Atos ani Přidružených společností společnosti 
Atos nepřesáhne celkovou částku, kterou společnost Atos v souhrnu zaplatila za 
posledních dvanáct (12) měsíců předcházejících poslední objednávce  
a včetně poslední objednávky, a 

2. společnost Atos, její mateřská společnost ani Přidružené společnosti společnosti Atos 
nenesou odpovědnost za následné, nepřímé, zvláštní nebo vedlejší škody, jako je náhrada 
ušlého zisku, neúspěch v podnikání nebo ztráta zakázek, které vznikly  
v důsledku používání Produktů, a to bez ohledu na to, zda byla dotyčná strana na možnost 
takových škod upozorněna. 

16.3. Pro ujasnění se uvádí, že Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Atos a její 
jednotlivé přidružené společnosti nejsou společně a nerozdílně odpovědné. 

17. Pojištění 

17.1. Aniž jsou dotčeny jeho závazky vůči společnosti Atos nebo Přidruženým společnostem 
společnosti Atos, Dodavatel si u renomované pojišťovny na vlastní náklady pořídí a bude udržovat 
v platnosti po dobu platnosti Smlouvy a následně po dobu tří (3) let od ukončení nebo uplynutí 
platnosti této Smlouvy dostatečné pojištění, aby byly odpovídajícím způsobem chráněny 
příslušné zájmy Smluvních stran, včetně závazků Dodavatele a jeho povinností týkajících se 
náhrady škody, případné konkrétní pojištění uvedené ve zvláštní dohodě nebo rozpisu práce  
a případná další pojištění vyžadovaná příslušnými právními předpisy (společně dále jen 
„pojištění“). 

17.2. Na požádání Dodavatel kdykoli předloží společnosti Atos osvědčení o pojištění s údaji  
o pojistném krytí, přičemž nedodržení těchto požadavků týkajících se pojištění nezbavuje 
Dodavatele ani jeho přidružené společnosti jejich odpovědnosti a povinností vyplývajících  
z tohoto článku, avšak společnost Atos je v takovém případě oprávněna jakoukoli Objednávku 
ukončit bez odpovědnosti vůči Dodavateli. 

17.3. Povinnost Dodavatele mít požadované pojištění stanovená v tomto článku nikterak 
neomezuje povinnosti nebo odpovědnost Dodavatele a jeho přidružených společností stanovené 
v jiné části této Smlouvy. 

17.4. Dodavatel se nedopustí jednání ani nečinnosti, které by pojistitele opravňovaly k tomu 
odmítnout vyplatit pojistné plnění z uvedeného pojištění, ani (pokud je to rozumně v jeho moci) 
nedovolí, aby se v souvislosti s ním stalo cokoli, co by k tomu pojistitele opravňovalo. 

18. Bezpečnost, přístup a kontrola 

18.1. Společnost Atos v případě potřeby a za podmínek, které si přeje stanovit, poskytne 
Dodavateli po předchozí dohodě přístup do areálu společnosti Atos a do obecných zařízení 
společnosti Atos (například stravovacích a hygienických zařízení) v areálu společnosti Atos, který 
může Dodavatel důvodně vyžadovat při plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy. 
Společnost Atos však může odmítnout vstup do svých prostor jakékoli osobě, kterou  
z jakéhokoli důvodu považuje v dobré víře za nepřijatelnou, nebo může takovou osobu ze svých 
prostor vykázat. 

18.2. Dodavatel na požádání poskytne společnosti Atos přístup do svého areálu nebo do jiných 
prostor, který může společnost Atos důvodně vyžadovat za účelem kontroly Produktů, zařízení 
společnosti Atos nebo materiálů, které mají být společnosti Atos poskytnuty na základě Smlouvy, 
nebo z jiných důvodů souvisejících s plněním Smlouvy. 
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18.3. Každá strana bude dodržovat přiměřené bezpečnostní předpisy a normy, předepsané 
postupy a jiná pravidla a předpisy, které platí v areálu druhé strany a s nimiž byla seznámena,  
a zajistí, aby je dodržovali její zaměstnanci a zástupci. 

19. Zařízení a materiál 

19.1. Dodavatel odpovídá za péči, kontrolu, bezpečnost a údržbu veškerého materiálu  
a zařízení, které používá nebo poskytuje při poskytování Služeb v souladu s touto Smlouvou. 
Společnost Atos může poskytnout prostor pro uskladnění takového zařízení a materiálu, ale nemá 
povinnost takový prostor poskytnout. Dodavatel zajistí, aby každý takový prostor pro uskladnění 
byl vhodný pro zamýšlený účel a byl používán vhodným, pečlivým a bezpečným způsobem. 
Veškeré takové použití je na vlastní riziko a náklady Dodavatele a s výjimkou odpovědnosti, 
kterou ze zákona nelze omezit, za ně společnost Atos nenese žádnou odpovědnost. Společnost 
Atos si vyhrazuje právo po předchozím oznámení požadovat navrácení úložného prostoru. 

19.2. Dodavatel nesmí používat žádné zařízení ani materiály společnosti Atos bez předchozího 
souhlasu společnosti Atos a v příslušných případech odpovídá za péči, kontrolu, bezpečnost  
a údržbu těchto materiálů a zařízení, které používá. Pokud je takové použití povoleno, Dodavatel 
musí: 

• dodržovat podmínky používání nebo případné bezpečnostní požadavky uvedené  
v bezpečnostních předpisech společnosti Atos dostupných na webových stránkách 
společnosti Atos a/nebo na žádost Dodavatele; a 

• omezit přístup k softwaru a údajům společnosti Atos pouze na ty zaměstnance  
a zástupce Dodavatele, kteří takový přístup potřebují při dodávání Produktů a/nebo 
poskytování Služeb. 

20. Práva k duševnímu vlastnictví, vlastnické právo, 
licence, svobodný software, podmíněná smlouva 

20.1. Vlastnické právo k Produktům a Službám přechází na společnost Atos okamžikem dodání 
bez jakýchkoli zástavních práv, břemen a jiných negativních práv. 

20.2.  Dodavatel tímto prohlašuje a zaručuje, že je vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví 
vztahujících se k Produktům a Službám, a je tedy oprávněn poskytnout společnosti Atos licenci 
v souladu s níže uvedeným, mimo jiné v souvislosti s uvedeným Účelem. Dodavatel dále 
zaručuje, že má právo udělovat podlicence k právům k duševnímu vlastnictví třetích stran 
obsaženým v Produktech a Službách a že společnost Atos nemusí od třetí strany získat žádnou 
zvláštní licenci za účelem používání nebo převodu Produktů a Služeb v souladu s touto 
Smlouvou. 

20.3. Je-li k tomu, aby společnost Atos mohla dosáhnout uvedeného Účelu, nevyhnutelně 
zapotřebí získat práva k duševnímu vlastnictví třetích stran, včetně Softwaru třetích stran, 
Dodavatel pro společnost Atos takovou licenci získá, zajistí udělení licence, poskytne záruky  
a splní povinnosti související s udržováním licence v platnosti, jak stanoví vlastník/správce těchto 
práv k duševnímu vlastnictví třetích stran a Softwaru třetích stran. 

20.4. Dodavatel rovněž zaručuje, že společnost Atos bude moci s Produkty nakládat mimo jiné  
v souladu s Účelem. 

20.5.  Společnost Atos vlastní veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k Výstupům  
a Dodavatel se tímto zavazuje, že tato práva bezprostředně po jejich vytvoření plně  
a neodvolatelně postoupí společnosti Atos. Tato práva k duševnímu vlastnictví se převádějí na 
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společnost Atos pro všechny země a po celou dobu jejich platnosti. Tato převedená práva 
zahrnují veškerá autorská majetková práva, zejména právo reprodukovat, znázorňovat, 
upravovat, přizpůsobovat, zlepšovat, opravovat, uspořádat, překládat, vytvářet odvozená díla, 
používat a šířit pro komerční účely nebo pro interní účely. Výše uvedená práva zahrnují veškeré 
úpravy, upgrady, vylepšení nebo změny Výstupů, které společnost Atos provede nebo nechá 
provést třetími stranami. Společnost Atos může tato práva jako celek nebo zčásti postoupit třetí 
straně podle svého výběru. 

20.6. Dodavatel uděluje společnosti Atos časově neomezenou, nevýhradní, převoditelnou, 
celosvětovou licenci ke svým právům k duševnímu vlastnictví (včetně již existujících práv  
k duševnímu vlastnictví Dodavatele) umožňující vyrábět, používat, dovážet, nechat dovážet, 
nabízet k prodeji a pronajímat Produkty nebo Služby, udělovat k Produktům a Službám licenci, 
reprodukovat je nebo s nimi jinak nakládat, včetně práva udělovat podlicence. 

20.7. K Softwaru, jenž je licencován jako Produkt a/nebo jako již existují právo k duševnímu 
vlastnictví v souladu s články 20.6 a 20.7, uděluje Dodavatel společnosti Atos časově 
neomezenou, nevýhradní, převoditelnou, celosvětovou licenci k autorským právům  
a patentům vztahujícím se k Softwaru (pro vyloučení pochybností se uvádí, že v objektovém 
kódu). Dodavatel tímto uděluje společnosti Atos práva na přístup, kopírování, reprodukci, prodej, 
převod a distribuci Produktů a Služeb a poskytování podlicencí k Produktům  
a Službám. 

20.8. Případná další práva mohou být společnosti Atos udělena na základě Objednávky nebo 
jiného smluvního dokumentu. Všechna výše uvedená licenční práva se vztahují na případné 
úpravy, upgrady, vylepšení nebo změny Softwaru, které společnost Atos provede nebo nechá 
provést třetí stranou. 

20.9. Na žádost Dodavatel poskytne společnosti Atos seznam veškerého „svobodného softwaru“ 
obsaženého v Produktech. V souvislosti se Smlouvou se „svobodným softwarem“ rozumí 
software, který příslušný poskytovatel licence poskytuje uživatelům zdarma na základě licence 
nebo jiné dohody s právem takový software upravovat a/nebo šířit, a to včetně těchto licencí: 
obecná veřejná licence GNU (GNU General Public License, GPL) a obecná veřejná licence GNU 
Affero (AGPL). 

20.10. Dodavatel prohlašuje a zaručuje, že Produkty a Služby neobsahují žádný svobodný 
software, který by podle příslušné licence a/nebo osvědčených postupů příslušné komunity (1)  
v případě další distribuce Produktů nebo Služeb vedl k tomu, že společnost Atos zpřístupní třetí 
straně zdrojový kód jakékoli části Produktů nebo Služeb, aniž by na to byla společnost Atos řádně 
písemně upozorněna, (2) v případě další distribuce Softwaru vlastněného a/nebo licencovaného 
ve spojení s Produkty a/nebo Službami vedl ke zpřístupnění zdrojového kódu takového Softwaru 
nebo jeho části třetí straně. 

20.11. V případě problémů popsaných výše může společnost Atos požadovat, aby Dodavatel na 
vlastní náklady provedl příslušné úpravy Produktů a Služeb (například: nahradil určitou součást 
jinou licencí, změnil architekturu určitého softwaru...), a může si vyhradit právo požadovat 
náhradu škody, pokud byla skutečně nucena zdrojový kód Softwaru nebo jeho část zpřístupnit, 
přičemž taková náhrada škody závisí na ekonomické hodnotě Softwaru. 

21. Ochranné známky 

21.1. Každá Smluvní strana zůstává vlastníkem Ochranných známek, které vlastnila před 
uzavřením Smlouvy. Dodavatel uděluje společnosti Atos nevýhradní, celosvětovou, časově 
neomezenou licenci na používání, reprodukci a znázorňování Ochranných známek obsažených  
v Produktech a Službách na jakémkoli médiu a jakýmikoli prostředky ve Francii a v jakékoli jiné 
příslušné zemi. 
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22. Odškodnění 

22.1.  Obecné informace. Dodavatel odškodní společnost Atos, bude ji na své náklady hájit nebo 
na své náklady a podle uvážení společnosti Atos bude společnosti Atos pomáhat při obhajobě  
a zbaví společnost Atos, Přidružené společnosti společnosti Atos, členy statutárních orgánů, 
zaměstnance, zástupce, subdodavatele, zákazníky společnosti Atos a jejich příslušné pojistitele 
odpovědnosti, pokud jde o veškeré ztráty, nároky, škody nebo závazky týkající se společnosti 
Atos a vznesené akcionáři Dodavatele, jeho partnery, společníky, investory (stávajícími, 
dřívějšími i možnými), přidruženými společnostmi, externími auditory, interními auditory, 
konzultanty, vedoucími pracovníky, statutárními orgány, zaměstnanci, zástupci, subdodavateli  
a pojistiteli, prodejci, dodavateli, věřiteli, zákazníky, klienty nebo orgány veřejné správy nebo 
kvazistátními subjekty, které regulují činnost Dodavatele, a související se Službami 
poskytovanými na základě této Smlouvy, a to s výjimkou hrubé nedbalosti nebo jednání 
společnosti Atos, které je podle rozhodnutí soudu úmyslným protiprávním jednáním. 

22.2.  Práva k duševnímu vlastnictví. Dodavatel tímto zaručuje, že Produkty a Služby samostatně 
ani ve spojení s produkty nebo službami společnosti Atos a/nebo Zákazníků společnosti Atos 
neporušují práva k duševnímu vlastnictví třetích stran a že neexistují žádné potenciální, hrozící 
nebo skutečné nároky třetích stran a/nebo jejich zaměstnanců související s právy k duševnímu 
vlastnictví, včetně patentů nebo potenciálních patentů, softwaru chráněného autorskými právy 
nebo jiných druhů práv k duševnímu vlastnictví, na které se vztahuje tato Smlouva nebo o kterých 
rozhoduje soud, správní soud, rozhodčí soud nebo rada či veřejné nebo soukromé instituce 
vykládající nebo uplatňující právo na příslušném území. 

22.3. Dodavatel společnost Atos plně odškodní a zbaví odpovědnosti za veškeré náklady a výdaje 
(včetně nákladů na právní zastoupení) vynaložené společností Atos v souvislosti s touto 
Smlouvou a za veškeré závazky, nároky a požadavky vznesené vůči společnosti Atos  
v souvislosti s touto Smlouvou. Povinnost Dodavatele poskytnout odškodnění zahrnuje  
i náklady, výdaje, závazky, nároky a požadavky vyplývající z porušení práv k duševnímu 
vlastnictví třetích stran Dodavatelem (společně dále jen „nárok související s duševním 
vlastnictvím“). 

22.4. Jestliže Produkty nebo Služby Dodavatele údajně nebo skutečně porušují práva  
k duševnímu vlastnictví třetích stran, společnost Atos může podle vlastního uvážení: 

• rozhodnout, že se bude hájit sama na náklady Dodavatele a s Dodavatelovou pomocí, 
nebo 

• požadovat, aby obhajobu nebo urovnání na vlastní náklady zajistil Dodavatel 

22.5. Je-li shledáno, že Produkt nebo Služba Dodavatele nebo jejich část porušuje práva třetí 
strany, a jejich používání je zakázáno, Dodavatel podle rozhodnutí společnosti Atos a na vlastní 
náklady: 

a) obstará pro společnost Atos licenci nebo právo nadále Produkt, Službu nebo jejich 
příslušnou část používat, 

b) nahradí Produkt, Službu nebo jejich příslušné části Produktem, Službou nebo částmi, které 
taková práva neporušují, 

c) upraví Produkt, Službu nebo jejich část porušující příslušná práva tak, aby k porušování 
práv již nedocházelo. 
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23. Poskytování informací a monitorování plnění 

23.1.  Smluvní strany budou spolupracovat na řádném plnění Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují určit zástupce pro plnění Smlouvy a vzájemně se bez zbytečného prodlení informovat  
o událostech, které mohou mít vliv na řádné plnění Smlouvy. 

23.2.  Na žádost společnosti Atos předloží Dodavatel na vlastní náklady doklad o splnění 
povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy, včetně těch souvisejících s opatřeními 
uvedenými v článku 20.2. 

23.3. Společnost Atos bude oprávněna hodnotit výkon Dodavatele a Dodavatel zavede kontrolní 
měření a poskytne informace potřebné pro toto hodnocení. Kromě toho může společnost Atos ve 
snaze zajistit, aby Výstupy dosahovaly úrovně služeb požadované společností Atos, případně 
stanovit soubor ukazatelů, na jejichž základě je možné výkon Dodavatele hodnotit. 

24. Audit 

24.1. Dodavatel uchová veškeré účetní knihy a doklady související s Produkty a Službami po 
dobu deseti (10) kalendářních let od konce kalendářního roku (není-li příslušným právním 
předpisem stanovena lhůta delší), v němž jsou Produkty dodány a Služby poskytnuty. 

24.2. Společnost Atos a příslušné Přidružené společnosti mohou provést audit nebo provedením 
auditu pověřit nezávislou externí auditorskou organizaci. S výjimkou případů nedodržení článků 
15, 25, 26 a 27, kdy audity nejsou omezeny a budou prováděny bez prodlení, je společnost Atos 
oprávněna v kteroukoli rozumnou dobu, avšak maximálně jednou ročně po dobu platnosti 
Smlouvy a následně po dobu tří (3) let, provádět audit Dodavatele za účelem kontroly plnění 
Smlouvy Dodavatelem, a to v prostorách Dodavatele, přidružených společností nebo 
schválených subdodavatelů Dodavatele, přičemž takový audit oznámí nejméně dva (2) týdny 
předem. Veškeré náklady na takový audit hradí společnost Atos nebo její příslušná Přidružená 
společnost, ledaže jsou zjištěny podstatné nesrovnalosti nebo porušení Smlouvy, přičemž  
v takovém případě výdaje a náklady na audit uhradí společnosti Atos Dodavatel. Audit bude 
prováděn v běžné pracovní době Dodavatele a ve vzájemně dohodnutém čase, který nenaruší 
běžné podnikové procesy Dodavatele ani nepřetržitý výkon jeho činnosti. 

24.3. Dodavatel uloží svým subdodavatelům obdobnou povinnost, aby měl jejich svolení  
k provádění auditů v jejich prostorách. 

24.4. Pro účely tohoto auditu udělí Dodavatel auditorské organizaci právo kontrolovat a kopírovat 
faktury, Objednávky a dodací dokumentaci související s plněním Smlouvy Dodavatelem. 

24.5. Dodavatel, jeho přidružené společnosti a subdodavatelé budou při auditu spolupracovat, 
včas zpřístupní informace důvodně potřebné k provedení auditu a budou určeným 
zaměstnancům nebo auditorům společnosti Atos nebo její příslušné dceřiné společnosti 
poskytovat přiměřenou nezbytnou pomoc. 

25. Požadavky v oblasti lidských práv, bezpečnosti, 
ochrany zdraví, životního prostředí a pracovních 
podmínek 

25.1.  Lidská práva. Dodavatel bude dodržovat všechny právní předpisy vztahující se na jeho 
činnost. Dodavatel by měl v souladu s vnitrostátním právem a praxí podpořit zásady Globálního 
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kompaktu OSN, Všeobecné deklarace lidských práv i Deklarace Mezinárodní organizace práce 
o základních principech a právech při práci z roku 1998. 

25.2. Dodavatel tudíž zajistí, aby produkty nebo služby byly poskytovány způsobem, jenž 
neporušuje lidská práva a základní svobody. 

25.3. Dodavatel nebude využívat dětskou práci, nucenou ani povinnou práci a nebude používání 
takové práce podporovat. 

25.4.  Bezpečnost a ochrana zdraví. Dodavatel bude dodržovat všechny platné relevantní 
požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně doporučení vydaných příslušnými 
výbory a dalších požadavků společnosti Atos, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví  
a které byly Dodavateli písemně oznámeny. Dodavatel bude prosazovat bezpečné a zdravé 
pracovní prostředí. 

25.5. Životní prostředí. Dodavatel se zavazuje vynaložit veškerou možnou péči , aby předcházel 
vzniku škod v důsledku znečištění životního prostředí, které je přímo či nepřímo způsobeno 
plněním smlouvy, nebo se zavazuje vynaložit veškerou možnou péči , aby  vzniklé škody zmírnil. 
Dodavatel společnost Atos za takové škody plně odškodní, maximálně však do výše uvedené  
v článku 15. Dodavatel společnost Atos plně odškodní za jakékoli nároky třetích stran nebo 
pokuty, které z takových škod mohou vyplynout. 

25.6. Dodavatel bezplatně odebere veškeré obalové materiály škodlivé pro životní prostředí 
a/nebo nebezpečné odpady a předá je řádným a prokazatelným způsobem akreditovanému 
zpracovateli v souladu s platnými právními předpisy v oblasti životního prostředí. 

25.7. V souladu s předpisy, jimiž se provádí příslušná směrnice (2002/96/ES a/nebo 2012/19/EU), 
využití a recyklaci elektrického a elektronického odpadu z Produktů (dále jen „Odpad“) 
prodávaných na základě této Smlouvy, jenž vznikne v provozovnách společnosti Atos  
v Evropské unii, zajišťuje Dodavatel nebo oficiální prodávající dovozce (pokud není Dodavatelem) 
v zemi nákupu, a to bez ohledu na to, zda je dodáván náhradní produkt. Náklady spojené se 
sběrem, přepravou, využitím a recyklací Odpadu v souladu se směrnicemi  
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních hradí Dodavatel. 

25.8. Požadavky týkající se pracovních podmínek. 

25.8.1. Dodavatel disponuje dostatečným počtem vhodně kvalifikovaných pracovníků potřebných 
k zajištění řádného plnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy. Dodavatel vynaloží 
veškeré přiměřené úsilí, aby zajistil kontinuitu po dobu poskytování Služeb, a nebude své 
pracovníky nahrazovat ani odvolávat, ledaže by takové nahrazení nebo odvolání bylo mimo jeho 
přiměřenou kontrolu. 

25.8.2. Dodavatel nebude ve svých postupech souvisejících se zaměstnáváním schvalovat ani 
podporovat žádná diskriminační opatření. Uvedené mimo jiné zahrnuje diskriminaci na základě 
pohlaví, rasy, věku, sexuální orientace, zdravotního postižení, politického nebo náboženského 
přesvědčení. 

25.8.3. Dodavatel zohlední odůvodněná stanoviska společnosti Atos, která mu mohou být 
sdělena v případě obav ohledně rozsahu, v jakém Dodavatel využívá při poskytování Služeb 
subdodavatele. 

25.8.4. Dodavatel, jakožto jediný zaměstnavatel pracovníků pověřených poskytováním Služeb, 
nese za své zaměstnance odpovědnost na vlastní riziko a na vlastní náklady a zavazuje se plnit 
veškeré povinnosti vyplývající z platných pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se 
sociálního zabezpečení a bezpečnosti práce. Za tímto účelem Dodavatel prohlašuje, že tito 
pracovníci jsou zaměstnáni v souladu s právními předpisy a že společnosti Atos a/nebo 
Zákazníkovi poskytne v případě, že si to příslušný orgán veřejné správy vyžádá, ke kontrole 
odpovídající formuláře a dokumenty. Kromě toho si společnost Atos vyhrazuje právo požadovat 
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od Dodavatele aktuální potvrzení (ne starší než šest (6) měsíců) vydané příslušnou správou 
sociálního zabezpečení nebo orgánem finanční správy, v němž je uvedeno, že Dodavatel plní v 
plném rozsahu své povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení a daní, a podmínit tím, že obdrží 
takové potvrzení (pokud může být podle právních předpisů platných v místě, kde se nachází sídlo 
nebo bydliště Dodavatele, vydáno), jakoukoli platbu, která má být podle této Smlouvy provedena. 

25.8.5. Dodavatel odškodní společnost Atos a zbaví ji odpovědnosti za veškeré nároky, žaloby 
nebo podobné požadavky (soudní nebo mimosoudní) vznesené úřadem práce, správou 
sociálního zabezpečení nebo finančním úřadem a pracovníky Dodavatele a/nebo zaměstnanci 
jeho subdodavatelů. Odškodnění v tomto případě zahrnuje mimo jiné výši trestu, vynaložené 
výdaje, poplatky apod. 

25.8.1. Dodavatel se zavazuje, že svou činností vykonávanou na základě této Smlouvy 
nezpůsobí nepříznivé dopady ani nepřispěje k nepříznivým dopadům, pokud jde o požadavky  
v oblasti lidských práv, bezpečnosti a ochrany zdraví, životního prostředí a pracovních podmínek. 
Dodavatel je dále povinen takové dopady řešit, jestliže nastanou, a písemně společnost Atos bez 
zbytečného odkladu informovat, jakmile se Dodavatel o takových dopadech dozví. 

25.8.2. Případné porušení tohoto článku Dodavatelem se považuje za podstatné porušení 
smlouvy a opravňuje společnost Atos k ukončení Smlouvy. 

25.9. Dodavatel nebude společnosti Atos účtovat náklady na školení těchto pracovníků, včetně 
času potřebného k tomu, aby se tito pracovníci seznámili se zakázkou a činností společnosti Atos 
nebo Zákazníka. Takové školení zahrnuje veškeré potřebné další vzdělávání a průběžné školení 
týkající se požadavků na ochranu údajů, řízení rizik, regulačních požadavků  
a souvisejících zásad. 

26. Etické obchodní praktiky 

26.1. Dodržování zákonů a právních předpisů. 

26.1.1. Každá Smluvní strana prohlašuje a zaručuje druhé straně, že k datu uzavření této 
Smlouvy: 

• plní platné Právní předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu, 

• má interní předpisy, které mají zajistit dodržování nejvyšších standardů čestného  
a etického jednání v souvislosti s výkonem její činnosti, 

• dotyčná Smluvní strana ani žádná osoba jednající jejím jménem nebyla zákonnými, 
regulačními nebo soudními orgány odsouzena pro porušení Právních předpisů  
proti praní špinavých peněz a financování terorismu ani jí v souvislosti s takovým 
porušením nebyly uloženy sankce. 

26.1.2. Smluvní strany se zavazují, že po celou dobu platnosti Smlouvy budou Smlouvu plnit  
v souladu s platnými Právními předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu. 

26.1.3. Dodavatel se zavazuje dodržovat Etický kodex společnosti Atos (dostupný zde)  
a zavazuje se dodržovat závazek týkající se bezúhonnosti obchodních partnerů společnosti Atos 
(dostupný zde). V případě nedostupnosti uvedených odkazů jsou zde zmiňované dokumenty k 
dispozici na vyžádání u pracovníka nákupního oddělení společnosti Atos.  

26.1.4. V případě, že se Dodavatel důvodně domnívá, že byl požádán o provedení činnosti nebo 
účast na činnosti, která je v rozporu s obezřetnou a/nebo etickou obchodní praxí, bude o této 
skutečnosti neprodleně informovat zástupce z oddělení nákupu nebo interního vyšetřování 
společnosti Atos (tzn. Compliance oddělení). 
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26.1.5. V případě, že se společnost Atos důvodně domnívá, že byla požádána o provedení 
činnosti nebo účast na činnosti, která je v rozporu s obezřetnou a/nebo etickou obchodní praxí, 
bude o této skutečnosti neprodleně informovat jednatele nebo ředitele Dodavatele. 

26.2. Etika a dodržování předpisů 
Smluvní strany se zavazují provádět Smlouvu v souladu s platnými zákony a právními předpisy, 
zejména pak Právními předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu. 

Boj proti korupci, úplatkářství a podvodům. 

26.2.1. Dodavatel nebude žádnému zaměstnanci nebo zástupci skupiny Atos nabízet nebo dávat 
žádný dárek ani jakoukoli odměnu jako pobídku k vykonání nebo jako vyrovnání za vykonání 
určitého úkonu nebo naopak zdržení se určitého jednání v souvislosti se získáním nebo plněním 
této nebo jiné smlouvy se skupinou Atos, nebo za zvýhodnění nebo znevýhodnění jakékoli osoby 
v souvislosti s touto nebo jinou smlouvou se skupinou Atos, a nebude souhlasit s tím, aby 
zaměstnancům nebo zástupcům skupiny Atos byly takové dárky nebo odměny dávány (a 
zaručuje, že při uzavření této Smlouvy takový dárek nebo odměnu nenabídl ani neposkytnul a 
nesouhlasil s jejich poskytnutím). 

26.2.2. Dodavatel nebude nabízet, slibovat, dávat, povolovat, požadovat ani přijímat žádné 
neoprávněné peněžní ani jiné výhody v jakékoli souvislosti se smlouvou a přijme přiměřená 
opatření, aby v takovém jednání zabránil subdodavatelům, zástupcům nebo jiným třetím stranám, 
nad nimiž má kontrolu nebo na něž má rozhodující vliv. 

26.2.3. Dodavatel se zavazuje, že bude vždy v souladu se smlouvou a po celou dobu platnosti 
smlouvy i následně dodržovat níže uvedená ustanovení a přijme přiměřená opatření, aby zajistil, 
že jeho subdodavatelé, zástupci nebo jiné třetí strany, nad nimiž má kontrolu nebo na něž má 
rozhodující vliv, budou dodržovat následující ustanovení: 

• Zákaz jakéhokoli korupčního jednání, včetně nabízení, vyžadování, slibování, dávání, 
schvalování nebo přijímání neoprávněných finančních výhod nebo jiného druhu výhod,  
a to vždy a v jakékoli podobě, ve vztahu k veřejné osobě na mezinárodní, národní nebo 
místní úrovni, politické straně, vedoucímu představiteli strany, kandidátovi ucházejícímu 
se o politickou funkci, řediteli, funkcionáři nebo zaměstnanci Smluvní strany, a to bez 
ohledu na to, zda se na takovém jednání podílí přímo nebo nepřímo, popřípadě 
prostřednictvím třetí strany. 

• Tento zákaz se vztahuje na jakékoli jednání za účelem vydírání nebo pokus o vydírání, 
navádění ke zneužívání vlivu nebo legalizaci výnosů z korupčního jednání. 

Přiměřená opatření budou stanovena na základě velikosti dotčeného subjektu a jím provedeného 
mapování korupčních rizik. 

26.3. Dodavatel bude poskytovat Služby a každá Smluvní strana bude svoji činnost vykonávat  
a jednat s druhou Smluvní stranou a třetími stranami v dobré víře, poctivě a eticky. 

26.4. Přiměřená opatření budou stanovena na základě velikosti dotčeného subjektu a jím 
provedeného mapování korupčních rizik. 

Etika 

26.5. Dodavatel bude mít a povede aktuální evidenci a záznamy, které přesně a přiměřeně 
podrobně dokládají, že Dodavatel dodržuje ustanovení uvedená výše v článku 26. 

26.6. Dodavatel kdykoli na přiměřenou žádost společnosti Atos vyhotoví a předloží společnosti 
Atos potvrzení, že Dodavatel výše uvedená ustanovení nadále dodržuje. 

26.7. Dodavatel bude plně spolupracovat v případě, že se společnost Atos rozhodne provést 
audit, jenž má potvrdit splnění výše uvedených ustanovení, a to za předpokladu, že tento audit 
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spočívá v žádosti o informace, kterou vznese společnost Atos nebo třetí strana určená 
společností Atos, a jeho rozsah se omezuje na příslušné informace v jakékoli podobě, relevantní 
pro prokázání souladu Dodavatele s výše uvedenými ustanoveními. Tato povinnost přetrvává po 
dobu pěti (5) let od uplynutí platnosti Smlouvy. 

26.8. V případě možného neplnění Právních předpisů proti praní špinavých peněz a financování 
terorismu nebo článku 26 této Smlouvy, zejména pak v případě zahájení vyšetřování zákonným, 
regulačním nebo soudním orgánem v souvislosti s porušením Právních předpisů proti praní 
špinavých peněz a financování terorismu, nebo v případě události související s dodržováním 
předpisů, která by mohla poškodit dobré jméno některé Smluvní strany, se každá Smluvní strana 
zavazuje bez prodlení informovat druhou Smluvní stranu a poskytnout jí případné informace, 
které si druhá Smluvní strana v této věci odůvodněně vyžádá. 

26.9. Poruší-li Smluvní strana některé z ustanovení uvedených výše v článku 26, druhá Smluvní 
strana může oznámit okamžité pozastavení platnosti Smlouvy. 

26.10. Pokud Smluvní strana, která se dopustila porušení, nezjedná nápravu ke spokojenosti 
druhé Smluvní strany do třiceti (30) dnů od obdržení příslušného oznámení, může druhá Smluvní 
strana okamžitě jednostranně ukončit Smlouvu, aniž by musela za takové ukončení platit pokutu 
nebo odškodnění. 

27. Kontrola vývozu a embargo 

27.1. Smluvní strany berou na vědomí, že na Produkty se vztahují předpisy o kontrole dovozu  
a vývozu a že přeprava a předávání Produktů musí probíhat v souladu se všemi těmito předpisy. 
Smluvní strany nebudou Produkty používat, distribuovat, přepravovat či předávat ani vyvážet (a 
to ani v případě, že jsou součástí jiných produktů) jinak než v souladu s takovými předpisy. 

27.2. Dodavatel je výhradně odpovědný za zajištění případných povolení a zavazuje se předem 
zajistit případná povolení potřebná k dodání nebo zpřístupnění Produktů, zejména pak 
stanovenému konečnému místu dodání Produktu. 

27.3. Dodavatel poskytne společnosti Atos informace o statusu Produktů v souvislosti s kontrolou 
vývozu, včetně čísla klasifikace pro kontrolu vývozu (ECCN), kopie případného vývozního 
povolení nebo informace, na základě které výjimky byly Produkty dodány. Dodavatel se zavazuje 
společnost Atos informovat o případných změnách statusu Produktů v souvislosti  
s kontrolou vývozu. 

27.4. Společnost Atos se zavazuje plně dodržovat příslušné předpisy o kontrole dovozu a vývozu 
až po obdržení těchto informací. Pokud tyto informace nejsou poskytnuty, Produkty se považují 
za produkty, na které se kontrola vývozu nevztahuje. 

27.5. Každá smluvní strana zaručuje, že není osobou na tzv. „černé listině“, což jsou osoby nebo 
subjekty nacházející se nebo se sídlem v zemi nebo zřízené podle práva země nebo ovládané 
vládou nebo státními příslušníky země na seznamech Ministerstva obchodu Spojených států, tj. 
na seznamu nežádoucích osob (Denied Persons List), na seznamu subjektů, pro něž platí 
omezení obchodu (Entity List), nebo na seznamu neověřených osob (Unverified List); nebo na 
seznamu zvlášť určených státních příslušníků a nežádoucích osob (Specially Designated 
Nationals and Blocked Persons) vypracovaném Ministerstvem financí Spojených států; nebo na 
seznamu vyloučených osob (List of Debarred) vypracovaném Ministerstvem zahraničí Spojených 
států, popřípadě na jakémkoli jiném seznamu vydaném vládou v zemi, v níž příslušná strana 
vykonává činnost.    

27.6. Jestliže se Dodavatel během doby platnosti této Smlouvy stane takovou osobou na „černé 
listině“, bude o této skutečnosti ihned informovat společnost Atos a přijme veškerá nezbytná 
opatření k minimalizaci negativních dopadů na obchodní vztah se společností Atos. 
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27.7. Je-li povolení potřebné k provedení dodávky zrušeno nebo odebráno z důvodů na straně 
Dodavatele, Dodavatel ponese odpovědnost a společnost Atos po něm může požadovat náhradu 
vzniklé škody. 

28. Ukončení smlouvy 

28.1. Ukončení smlouvy bez uvedení důvodu 

Společnost Atos může podle svého uvážení kdykoli během doby platnosti Smlouvy tuto Smlouvu 
nebo případný související dokument v plném rozsahu nebo zčásti vypovědět bez uvedení 
důvodu, a to písemnou výpovědí Dodavateli s výpovědní lhůtou v délce třiceti (30) dnů, která 
začíná běžet následujícím dnem po obdržení výpovědi Dodavatelem. 

Společnost Atos může Smlouvu vypovědět na základě písemné výpovědi s výpovědní lhůtou  
v délce třiceti (30) dnů zejména v případě, že v důsledku potřeb souvisejících se strategickým 
rozvojem skupiny Atos jsou Služby poskytované na základě této Smlouvy z hlediska těchto 
rozvojových potřeb nevyhovující nebo nedostatečné. 

28.2. Ukončení z dobrého důvodu 

Každá Smluvní strana je oprávněna Smlouvu předčasně ukončit v případě, že druhá Smluvní 
strana neplní některou ze svých povinností a nezjedná nápravu do jednoho (1) měsíce od zaslání 
příslušného upozornění doporučenou poštou s potvrzením o doručení, přičemž Smluvní strana, 
která neplní své povinnosti, nemá právo vznášet jakékoli nároky, a ukončením Smlouvy není 
dotčena náhrada škody ani jiné odškodnění, na které má poškozená Smluvní strana právní nárok. 

Každou Smlouvu o poskytování služeb, Dohodu o zvláštních podmínkách nebo Objednávku je 
možné vypovědět zvlášť. Ukončením Smlouvy o poskytování služeb, Dohody o zvláštních 
podmínkách ani Objednávky není dotčena platnost jiných Smluv o poskytování služeb, Dohod  
o zvláštních podmínkách nebo Objednávek souvisejících se Smlouvou ani platnost Smlouvy. 

Společnost Atos může Smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty, tj. s ukončením smlouvy dnem 
doručení takové výpovědi,  na základě výpovědi zaslané doporučeně s doručenkou, jestliže se 
Dodavatel a/nebo jeho subdodavatel aktivně angažoval nebo angažuje  
v politických orgánech nebo je pověřen poskytováním služeb, které spadají do oblasti působnosti 
uvedené ve vymezení Služeb, orgánům veřejné správy, klientovi nebo potenciálnímu klientovi 
společnosti Atos, což by představovalo nebo mohlo představovat střet zájmů. 

28.3. Ukončení z důvodu platební neschopnosti 

Pokud to povolují platné právní předpisy, Smluvní strana může tuto Smlouvu vypovědět  
s okamžitou účinností, tj. s ukončením smlouvy dnem doručení takové výpovědi, v případě 
platební neschopnosti druhé Smluvní strany, která je definována jako podání dobrovolného 
návrhu na prohlášení konkurzu (insolvence); podání nedobrovolného návrhu na prohlášení 
konkurzu, jenž není do šedesáti (60) dnů zamítnut; při zániku jedné ze stran v souladu  
s právními předpisy; nebo při obecném převedení majetku ve prospěch věřitelů jedné ze stran. 

28. 4. Po ukončení Smlouvy nemůže společnost Atos vystavovat žádné nové objednávky 

Nedohodnou-li se příslušné Smluvní strany jinak, pak při ukončení Smlouvy podle tohoto článku 
budou související Objednávky dál prováděny až do konce jejich platnosti. 

Při ukončení bez uvedení důvodu podle tohoto článku zaplatí v případě Služeb společnost Atos 
za všechny Služby dodané a přijaté k datu ukončení cenu sjednanou s Dodavatelem  
v příslušné Objednávce. 

Při ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Dodavatel neprodleně dodá společnosti Atos na 
vlastní riziko a náklady veškeré Služby nebo příslušné části Služeb, které společnost Atos  
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v souladu s podmínkami Smlouvy vlastní, a případné zařízení nebo materiál společnosti Atos 
poskytnutý nebo používaný na základě Smlouvy. Dojde-li k porušení předchozí povinnosti, 
společnost Atos má neodvolatelné právo a oprávnění vstoupit do areálu Dodavatele nebo jiných 
prostor za účelem vyzvednutí a odnesení těchto předmětů a vymáhat po Dodavateli související 
náklady. 

Aniž by tím byla omezena práva nebo nápravné prostředky, které má společnost Atos na základě 
této Smlouvy, ze zákona nebo na základě spravedlivého nároku, veškeré povinnosti Dodavatele, 
které ze své podstaty přetrvávají i po uplynutí nebo předčasném ukončení této Smlouvy, včetně 
těch týkajících se důvěrných informací, ochrany osobních údajů, odpovědnosti, záruky, 
odškodnění, rozhodného práva a řešení sporů, zůstávají v platnosti i po uplynutí platnosti nebo 
předčasném ukončení Smlouvy, jsou účinné až do splnění a vztahují se i na právní nástupce  
a nabyvatele Dodavatele. 

Pokud to společnost Atos vyžaduje, pak bude Dodavatel po uplynutí platnosti nebo předčasném 
ukončení Smlouvy pokračovat v poskytování již sjednaných Služeb. 

29. Vyšší moc 

29.1. Jestliže vyšší moc, jež je definována jako jakákoli událost mimo kontrolu jedné ze smluvních 
stran, kterou nebylo možné při uzavírání této Smlouvy rozumně předvídat a jejímž dopadům není 
možné zabránit vhodnými opatřeními, a to s výjimkou jakkoli způsobeného nedostatku 
pracovníků, stávek, nemoci pracovníků, pozdního dodání nebo nevhodnosti materiálu, selhání 
Dodavatele způsobeného třetími stranami a/nebo problémů Dodavatele s likviditou nebo 
solventností, (dále jen „událost vyšší moci“) brání dotčené straně v plnění jejích povinností 
vyplývajících z této Smlouvy, Dodavatel provede veškerá možná opatření, aby zajistil poskytování 
a kontinuitu Služeb a dodávek Produktů. 

29.2. Každá Smluvní strana si vyhrazuje právo odložit termín pro provedení Služeb nebo 
provedení úhrady za Služby, jestliže jí ve výkonu činnosti brání nebo způsobuje prodlení událost 
vyšší moci. 

29.3. Smluvní strana, které událost vyšší moci brání v plnění povinností, bude druhou Smluvní 
stranu bez prodlení informovat, jestliže událost vyšší moci nastane nebo hrozí, a bude ji 
informovat o rozsahu a případném předpokládaném trvání události vyšší moci. 

29.4. Dodavatel bude dodržovat všechny platné zásady a plány kontinuity výkonu činnosti  
a přiměřeně se vynasnaží poskytnout společnosti Atos vhodnou alternativní službu nebo dodávky 
za účelem minimalizace nepříznivých dopadů chybějících Služeb nebo Produktů. 

29.5. Smluvní strana, které událost vyšší moci brání v plnění povinností, se přiměřeně vynasnaží, 
aby co nejdříve začala své povinnosti znovu plnit. 

29.6. Jestliže událost vyšší moci trvá nebo podle důvodných očekávání má trvat po dobu delší 
než třicet (30) dnů, Smluvní strana, která není událostí vyšší moci dotčena, má právo tuto 
Smlouvu s okamžitou účinností vypovědět, tj. s ukončením smlouvy dnem doručení takové 
výpovědi, na základě výpovědi druhé Smluvní straně, a to bez náhrady a bez nutnosti obracet se 
na soud. 

30. Rozhodné právo, příslušnost soudů 

30.1.  Tato Smlouva a její výklad se řídí českým právním řádem. 
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30.2.  Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, Smluvní strany se vynasnaží případné spory nebo 
nároky vyplývající z této Smlouvy nebo Objednávky vyřešit vyjednáváním v dobré víře  
v souladu s následujícím postupem eskalace a lhůtami: 

• account manažeři Smluvních stran – deset (10) dnů; 

• osoby, oprávněné jednat za společnost dle zápisu v OR nebo pověřené na základě plné 
moci – dvacet (20) dnů; 

30.3. Smluvní strany nebudou vznášet žádné nároky na základě údajného porušení povinností 
Smluvní strany, uplatňovat právo na ukončení Smlouvy, podávat výpověď nebo zahajovat jiný 
proces za účelem vyřešení sporu, aniž by se nejprve pokusily věc vyřešit prostřednictvím výše 
uvedeného postupu eskalace. 

30.4.  Tímto článkem nejsou dotčena práva nebo nápravné prostředky smluvních stran 
stanovené právními předpisy, vyplývající z této Smlouvy nebo jinak stanovené, včetně práva 
požadovat soudní zákaz nebo kdykoli zahájit jiné soudní řízení. 

30.5. K řešení případných sporů vyplývajících ze Smlouvy nebo souvisejících se Smlouvou, které 
se nepodaří vyřešit v souladu s ustanovením tohoto článku, jsou výlučně příslušné obecné soudy 
České republiky, a to bez ohledu na případný větší počet žalovaných nebo povahu řízení, včetně 
řízení, do kterých vstupuje třetí strana, řízení bez slyšení druhé strany (ex parte), mimořádného 
nebo zkráceného řízení a řízení o ochranných opatřeních. 

30.6.  Smluvní strany výslovně souhlasí s rizikem nebezpečí změny okolností Smlouvy  
a přijímají toto riziko, zejména pak riziko změny hospodářské situace související s prováděním 
této Smlouvy (zvýšení cen, zvýšení nákladů apod.), která by nadměrně ztížila plnění této 
Smlouvy. 

31. Jednání v dobré víře a propagační sdělení 

31.1. Dodavatel bude vždy jednat v dobré víře, nebude poškozovat dobré jméno společnosti Atos 
a bez předchozího písemného souhlasu společnosti Atos nebude společnost Atos zmiňovat  
v reklamních, propagačních nebo zveřejněných materiálech, ani nebude o společnosti Atos nebo 
jejích záležitostech veřejně hovořit. 

31.2. Veškeré tiskové zprávy nebo jiné informace týkající se uzavření a obsahu Smlouvy, 
případné Smlouvy o poskytování služeb nebo Dohody o zvláštních podmínkách budou 
Dodavatelem zveřejňovány nebo zpřístupňovány třetím stranám pouze s předchozím písemným 
souhlasem společnosti Atos. 

32. Postoupení 

32.1. Částečné nebo úplné postoupení práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy Dodavatelem 
bez předchozího písemného souhlasu společnosti Atos je přísně zakázáno. 

32.2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pro účely tohoto článku se za postoupení považuje  
i případná změna vlastnické struktury nebo skutečného řízení Dodavatele nebo změna skutečné 
kontroly nad Dodavatelem. 

33. Oznámení 

33.1. Není-li ve Smlouvě výslovně písemně uvedeno jinak, oznámení podávaná v souvislosti se 
Smlouvou mohou být doručena osobně nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresy  
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a k rukám osob, které jsou uvedeny v případné Smlouvě o poskytování služeb, Dohodě  
o zvláštních podmínkách nebo Objednávce nebo prostřednictvím datové schránky. 

34. Neuplatnění práva 

34.1. Smluvní strana se vzdává určitého práva pouze v případě, že tak učiní písemně  
v prohlášení, které dotyčná Smluvní strana, jež se takového práva vzdává, podepíše. 

34.2. Skutečnost, že Smluvní strana v jednom nebo ve více případech netrvá na důsledném 
plnění některého z ustanovení této Smlouvy nebo nevyužije některou z možností nebo alternativ 
obsažených v této Smlouvě, nelze vykládat tak, že se dotyčná Smluvní strana vzdává nebo zříká 
takové podmínky, ustanovení, možnosti nebo alternativy do budoucna, a skutečnost, že Smluvní 
strana nevyužije některého nebo některých ze svých práv nebo nápravných prostředků 
vyplývajících z této Smlouvy, neznamená, že vzdává případných předchozích nebo následných 
práv nebo nápravných prostředků vyplývajících ze Smlouvy nebo ze zákona. 

35. Ustanovení o nezakládání partnerství 

35.1. Každá Smluvní strana této Smlouvy je právně a finančně nezávislou právnickou osobou  
a jedná svým jménem a na vlastní odpovědnost. 

35.2. Žádná Smluvní strana tudíž nebude řídit druhou Smluvní stranu ani přijímat jménem nebo 
na účet druhé Smluvní strany závazky, které za žádných okolností nemůže sama plnit. 

35.3. Na základě ustanovení Smlouvy se žádná Smluvní strana nestává zmocněncem druhé 
Smluvní strany ani se ustanoveními této Smlouvy nezakládá partnerství ani společný podnik mezi 
Smluvními stranami. Dodavatel nemá pravomoc společnost Atos v jakékoli věci zavazovat, 
uzavírat jejím jménem smlouvy ani vytvářet závazky, jimiž by společnost Atos byla vázána. 

36. Úplnost dohody 

36.1. Smlouva spolu s příslušnými Smlouvami o poskytování služeb, Dohodou o zvláštních 
podmínkách a objednávkami, přílohami a potenciálními budoucími Dodatky představuje celou 
dohodu ohledně předmětu této Smlouvy a může být měněna pouze Dodatkem podepsaným 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

36.2. Aktuálně uzavřená Smlouva nahrazuje všechny předchozí a současné rozpravy a písemná 
sdělení mezi Smluvními stranami a představuje celou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu 
této Smlouvy. 

37. Oddělitelnost 

37.1. Je-li některé ustanovení této smlouvy v rozporu s rozhodným právem nebo je-li příslušným 
soudem shledáno od samého počátku neplatným, jinak neúčinným nebo neplatným, pak (a) 
takové ustanovení se považuje za přepracované, aby v souladu s platnými právními předpisy co 
nejlépe vyjadřovalo původní záměry Smluvních stran, a (b) zbývající podmínky, ustanovení, 
ujednání a omezení této Smlouvy zůstávají plně platné a účinné. Nehledě na výše uvedené pak 
v případě, že v důsledku uplatnění tohoto odstavce dojde k významnému snížení hodnoty 
Smlouvy, Smlouvy o poskytování služeb nebo Dohody o zvláštních podmínkách pro jednu ze 
stran, dotčená Smluvní strana může Smlouvu, Smlouvu o poskytování služeb nebo Dohodu  
o zvláštních podmínkách vypovědět písemnou výpovědí druhé Smluvní straně. 
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38. Zákaz náboru zaměstnanců druhé smluvní strany 

38.1. Po celou dobu platnosti Smlouvy a následně po dobu dvanácti (12) měsíců od ukončení 
Smlouvy, příslušné Smlouvy o poskytování služeb nebo Dohody o zvláštních podmínkách, 
nebude žádná Smluvní strana provádět nábor osob, které se přímo podílejí nebo podílely na 
poskytování nebo převzetí Služeb (nebo takových osob z Přidružené společnosti společnosti 
Atos), nabízet takovým osobám zaměstnání, najímat je nebo zaměstnávat. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že žádná Smluvní strana nebude s takovou osobou uzavírat smlouvu jako 
s nezávislým dodavatelem ani na základě jiné smlouvy s jiným dodavatelem. 

38.2. Jestliže Smluvní strana ve výše uvedené lhůtě, po kterou je takový nábor zakázán, najme 
takovou osobu, která je zaměstnancem druhé Smluvní strany, nebo provede její nábor, zaplatí 
druhé Smluvní straně pokutu ve výši hrubé mzdy dotyčného zaměstnance za dvanáct (12) 
měsíců. 

38.3. Toto ustanovení nezakazuje nábor osob, které byly osloveny výhradně inzerátem  
v novinách nebo jinou obecnou náborovou kampaní nebo sami Smluvní stranu aktivně oslovily  
s žádostí o zaměstnání. 

39. Změny 

39.1. Případné odchylky od Smlouvy nebo doplnění této Smlouvy platí pouze v případě, že je obě 
strany výslovně písemně přijaly ve formě Dodatku podepsaného oběma stranami. 

40. Jazyk 

40.1. Tyto globální nákupní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a jejich znění v českém 
jazyce má přednost před jejich případnými překlady bez ohledu na účel, pro nějž byl překlad 
pořízen. 

 

 

  

 


