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Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a dodávky služeb PVS 

I. Protikorupční opatření 

1.1 Dodavatel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným 

na http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Dodavatel se zavazuje, že učiní všechna 

opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv 

formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, 

podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   

1.2 Dodavatel se dále zavazuje, že:  

a. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti  

s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo 

jiného,  

b. neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,   

c. úplatek nepřijme, ani se jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti  

s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo 

jiného,  

d. nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či 

uplácení,   

e. neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.  

1.3 Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo 

jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem 

jiné osobě a na kterou není nárok.   

1.4 Dodavatel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné 

protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:  

a. elektronická adresa: compliance@pvs.cz,  

b. sídlo objednatele (Dodavatel je povinen v případě doručování prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: 

„Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).   

1.5 Dodavatel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné 

dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní 

jednání v rámci objednatele.  

1.6 Objednatel se zavazuje, že dodavatel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou 

vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či 

jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.   

1.7 Pokud dodavatel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v těchto podmínkách, může 

objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle smlouvy uzavřené na základě objednávky 

nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku 

jakékoli odpovědnosti vůči dodavateli.   
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1.8 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 

informace týkající se porušení těchto podmínek orgánům činným v trestním řízení, 

regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.   

1.9 Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad 

škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení těchto podmínek. “ 

II. Smluvní pokuty 

2.1 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení Dodavatele se splněním předmětu 

objednávky vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

předmětu objednávky za každý i započatý den prodlení.   

2.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení.  

2.3 Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné 

výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě 

uvedena lhůta delší.  

2.4 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 

povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky ani tím není dotčen ani omezen nárok 

na náhradu vzniklé škody. 

III. Platební podmínky 

3.1 Splatnost jednotlivých plateb dle této objednávky je, nebude-li výslovně dohodnuto jinak, 

stanovena na 30 kalendářních dní od doručení faktury Objednateli. Dodavatel odešle fakturu 

Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury. Faktura, nebude-li 

výslovně dohodnuto jinak, bude doručena elektronicky ve formátu ISDOCX zasílané na 

adresu isdocx@pvs.cz. Stejná lhůta splatnosti je stanovena i pro placení jiných plateb dle této 

objednávky (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 

3.2 Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

o DPH“), avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran 

a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním 

rejstříku včetně spisové značky, označení této objednávky, označení poskytnutého plnění, 

číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, 

na který se má platit, fakturovanou částku [ve struktuře (i) bez DPH, (ii) sazba a vyčíslení 

DPH a (iii) s DPH], číslo objednávky Objednatele, razítko a podpis oprávněné osoby, která 

fakturu vystavila včetně kontaktního telefonu.  

3.3 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně 

uvedené údaje dle této objednávky, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti 

Dodavateli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne 

běžet doručením opravené faktury. Takto lze postupovat i opakovaně. 

3.4 Platby se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. 

Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve 

prospěch účtu příjemce. Dodavatel není oprávněn nárokovat bankovní poplatky nebo jiné 
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náklady vztahující se k převodu poukazovaných částek mezi smluvními stranami na základě 

této objednávky. 

3.5 Objednatel v případě, že Dodavatel bude ke zveřejnění účtu povinen, bude hradit přijaté 

faktury pouze na bankovní účty Dodavatele zveřejněné správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Dodavatel 

nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Dodavateli 

pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Dodavateli až po zveřejnění příslušného účtu 

Dodavatele v registru plátců a identifikovaných osob Dodavatelem. 

3.6 Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této objednávky nerozhodl, že 

Dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „nespolehlivý 

plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem, 

zavazuje se Dodavatel o tomto informovat Objednatele do dvou (2) pracovních dní. Stane-li 

se Dodavatel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Dodavateli pouze základ daně, 

přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Dodavateli až po písemném doložení Dodavatele 

o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. 

3.7 Objednatel neposkytuje Dodavateli na předmět plnění této objednávky jakékoliv zálohy. 

3.8 Dodavatel se zavazuje, že: 

a) bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této objednávky je účtem zveřejněným ve 

smyslu ust. §96 odst. 2 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“), 

b) neprodleně písemně oznámí Objednateli své označení za nespolehlivého plátce ve smyslu 

ust. §106a zákona o DPH, 

c) neprodleně písemně oznámí Objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku. 

3.9 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v případě vzniku ručení podle §109 zákona  

o DPH oprávněn bez souhlasu Dodavatele postupovat podle §109a zákona o DPH s tím, že 

v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany Objednatele se závazek 

Objednatele vůči Dodavateli považuje za splněný, pakliže Objednatel doručí Dodavateli 

písemnou informaci o takovém postupu Objednatele. 
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