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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 24. února 2020

1 Úvod
1.1 Cílem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „OP”) je upravit vztahy založené při
koupi a prodeji zboží založenými mezi 3M Česko, spol. s r.o., se sídlem V Parku 2343/24, 148 00 Praha
4, IČO: 41195698, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
3729 (dále jen „3M”) a určitými osobami, které s ní uzavírají smlouvu (dále jen „Smluvní strana“).
1.2
a) Tyto OP se vztahují na jiné než spotřebitelské smlouvy, s výjimkou, že tyto OP se nevztahují na ty
právní vztahy, které vznikají mezi 3M a distributory 3M.
b) Právní vztah distributora a 3M je upraven samostatnou distribuční smlouvou uzavřenou mezi 3M a
distributorem.
c) Pro účely těchto OP „Zboží“ znamená zboží a/nebo službu, jehož (jejíž) dodání je předmětem smlouvy
uzavřené se Smluvní stranou.
1.3 3M umožní Smluvním stranám před uzavřením jednotlivé smlouvy o koupi a prodeji se seznámit s
obsahem OP na svých internetových stránkách www.3m.cz.
1.4 3M si vyhrazuje právo tyto OP kdykoli jednostranně upravit. Upravený text OP 3M rovněž zveřejní
na svých internetových stránkách www.3m.cz a zajistí tak, aby se s ním Smluvní strany mohly seznámit.
Ode dne zveřejnění platí upravený text OP i pro Smluvní stranu, s výjimkou již uzavřených jednotlivých
kupních smluv.
2. Obchodní podmínky
a) Uzavření individuálních kupních smluv
2.1 Individuální kupní smlouvy jsou uzavírány v souladu s těmito OP. 3M zajistí, aby se Smluvní strana
seznámila s těmito OP na stránce www.3m.cz před uzavřením individuální kupní smlouvy. Podpisem
individuální kupní smlouvy, Smluvní strana potvrzuje, že si tyto OP přečetla, porozuměla jim a
akceptovala OP.
2.2 Jakákoli odchylka od OP může být považována za součást smlouvy pouze za předpokladu, že bude
písemně odsouhlasena 3M.
2.3 Smluvní strana se zavazuje uskutečňovat své objednávky elektronicky (e-mailem nebo
prostřednictvím EDI nebo prostřednictvím 3M systému EOCbCom, EDI nebo e-mailem), a pokud je to
možné, v agregované formě s cílem minimalizovat počet transakcí s 3M. bCom je profesionální webová
stránka patřící 3M, která umožňuje snadný přístup k objednávání a informacím o produktech. Ze strany
3M je to preferovaná platforma pro správu objednávek.
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2.4 Smluvní strana samostatně vyhodnotí vhodnost Zboží a služeb k jejich předpokládanému účelu.
3M neodpovídá za žádné použití Zboží v rozporu se sděleními 3M nebo za chybný či nevhodný výklad
informací a technických údajů uvedených v katalozích, brožurách nebo jiných tiskovinách nebo
informací a technických údajů předaných Smluvní straně jiným způsobem.
2.5 Smluvní strana se zavazuje, že každá objednávka Smluvní strany bude obsahovat alespoň tyto
podstatné náležitosti:
(a) identifikaci 3M a Smluvní strany v rozsahu jména/názvu společnosti, adresy/sídla nebo místa
podnikání a IČ,
(b) specifikace Zboží s číslem a názvem Zboží,
(c) množství Zboží, (i) množství nesmí být menší než minimální množství, jež může být objednáno
v jedné objednávce, tj. minimální objednací množství uvedené v ceníku, a (ii) musí to být
množství představující násobek plných multipacků nebo jiných minimálních jednotek
stanovených 3M,
(d) místo dodání.
2.6 Nebude-li objednávka obsahovat kterékoli z náležitostí uvedených v tomto ustanovení, nebude k ní
přihlíženo. 3M tímto konstatuje, že bez výše uvedených náležitostí objednávky nebude individuální
smlouva o koupi a prodeji uzavřena.
2.7 3M zašle výslovné potvrzení objednávky Smluvní straně elektronicky (emailem nebo
prostřednictvím EDI nebo 3M systémem bCom) bezodkladně, avšak nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne
doručení objednávky.
2.8. Nepotvrzení přijetí objednávky ke zpracování během výše uvedené lhůty znamená, že individuální
smlouva o koupi a prodeji nebyla uzavřena.
2.9 Smluvní strana nese plnou odpovědnost za jakoukoli chybu v objednávce. Objednávka zadaná
Smluvní stranou dle výše uvedeného odstavce 2.3, nemůže být zrušena a je pro Smluvní stranu závazná,
nebude-li mezi 3M a Smluvní stranou dohodnuto jinak.
b) Dodací lhůta
2.10 3M vynaloží veškeré přiměřené úsilí, jež je v rámci obchodní činnosti možné, aby 3M mohla splnit
objednávky Smluvní strany v co nejkratším termínu. Smluvní strana však bere na vědomí, že zajištění
nezbytných souhlasů orgánů může mít vliv na dodržení termínů dodání. 3M má právo plnit objednávky
i před uplynutím dodací lhůty. 3M bude Smluvní stranu informovat o termínu dodání písemně předem,
avšak 3M má právo se jednostranně odchýlit od termínu dodání i od termínu vyrozumění.
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3M vynaloží úsilí k tomu, aby objednané Zboží dodala Smluvní straně včas, avšak 3M neodpovídá za
žádné prodlení způsobené okolnostmi, které nemůže 3M ovlivnit.
2.11 Pokud Smluvní strana nepřijme nabízené plnění a nepřevezme Zboží v uvedeném termínu, má 3M
právo požadovat od Smluvní strany náhradu odůvodněných dodatečných nákladů, které vzniknou v
důsledku uvedeného jednání smluvní strany („skladné“).
V případě prodlení při převzetí ze strany Smluvní strany je 3M povinna Zboží přiměřeně zajistit; v
takovém případě 3M označí Zboží určené ke splnění objednávky nebo je oddělí od ostatního zboží pro
Smluvní stranu, přičemž nebezpečí škody přejde na Smluvní stranu.
c) Způsob, místo a doba plnění 3M
2.12 Doba uskutečnění zdanitelného plnění je den, kdy Zboží opouští sklad/prostory 3M. Doba plnění
je stejná jako datum fakturace.
2.13 3M zajistí, aby Zboží včetně jeho balení nemělo v okamžiku předání Smluvní straně žádné vady.
3M předá Zboží včetně obalu, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2.14 3M předá dodávané Zboží, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, v potvrzeném místě
dodání a umožní držení Zboží Smluvní straně.
Po předání Zboží přechází nebezpečí škody a související náklady (např. vykládka) na Smluvní stranu.

2.15 Zboží se považuje za dodané Smluvní straně (i) po jeho skutečném převzetí Smluvní stranou nebo
(ii) jeho předložením k převzetí, pokud je Smluvní strana nepřevezme z důvodů, které nelze přičítat 3M.
d) Kontrola Zboží
2.16 Smluvní strana musí bezodkladně zahájit kontrolu množství a jakosti Zboží a je povinna kontrolu
ukončit v co nejkratší době. Obratem po předání Zboží a zjištění vad plnění musí Smluvní strana písemně
vytknout 3M vady v množství nebo jakosti Zboží. Před použitím se Smluvní strana musí přesvědčit o
použitelnosti a vhodnosti Zboží pro konkrétní účel a v případě, že tak neučiní, hradí veškerou škodu a
nese odpovědnost v tomto směru. Jakékoli změny mající vliv na kterékoli Zboží může provádět pouze
3M.

e) Odpovědnost za vady Zboží
2.17 3M prohlašuje, že v době předání Zboží splňuje specifikace 3M ohledně Zboží platné v době
předání a ustanovení právních předpisů a že nemá žádné faktické vady. 3M prohlašuje, že třetí strana
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nemá právo bránit Smluvní straně v nabytí vlastnictví zakoupeného Zboží, ani právo omezovat Smluvní
stranu ve výkonu vlastnických práv k nakoupenému Zboží (právní vady).
Dále 3M odpovídá za skutečnost, že třetí osoba nemá žádné právo k ochranné známce „3M“, jež by
užívání ochranné známky „3M“ bránilo nebo jej omezovalo.
f) Práva z vadného plnění a záruka za jakost
2.18 V případě vadného plnění ze strany 3M vymění 3M jakékoli Zboží, které 3M určí jako vadné, a to
kdykoli po předání Zboží Smluvní straně, bude-li výměna možná, aniž by tím byly poškozeny zájmy
Smluvní strany.
Smluvní strana prohlašuje, že v případě vadného plnění bude přednostně požadovat výměnu Zboží od
3M.
2.19 Smluvní strana může uplatnit nároky z vadného plnění ve lhůtách stanovených v právních
předpisech ve znění účinném v dané době.
3M přebírá záruku za jakost Zboží pouze na základě samostatné dohody.
g) Odpovědnost za újmu
2.20 Smluvní odpovědnost 3M za porušení / neplnění nebo nesprávné plnění konkrétní individuální
kupní smlouvy; nebo odpovědnost 3M za kvalitu plnění dle konkrétní individuální kupní smlouvy je
limitována cenou splatnou ve prospěch 3M podle této individuální kupní smlouvy.
V případě vyšší moci a jiných okolností, jež nemůže 3M ovlivnit (včetně jednání nebo opomenutí jednat
ze strany subdodavatele), jež překáží nebo brání řádnému plnění závazků, je 3M oprávněna v rozsahu
a po dobu takové překážky pozastavit plnění takových závazků zcela nebo odpovídajícím způsobem
prodloužit dobu k jejich plnění, dokud smluvní strany nedospějí k dohodě ohledně nejlepšího možného
řešení věci podle bodu 8.4 těchto OP. 3M nenese odpovědnost za žádnou škodu vzniklou Smluvní straně
v důsledku takového prodlení nebo pozastavení plnění závazků z výše uvedených důvodů nebo
v souvislosti s nimi. K vyloučení jakýchkoli pochybností událost vyšší moci podle těchto OP rovněž
zahrnuje zavedení jakýchkoli regulací omezující dovoz Zboží nebo služeb na území členských států
Evropské unie nebo USA nebo z těchto území.
g) Právo 3M na změnu
2.21 3M si vyhrazuje právo na změnu designu Zboží kdykoliv bez předchozího upozornění Smluvní
strany. Pokud došlo ke změně po zadání objednávky Smluvní stranou, 3M neprodleně informuje
Smluvní stranu o takové změně.
Pokud dojde k takové změně, 3M nebude povinna provést takové změny na již dodaném Zboží Smluvní
straně na základě jejích objednávek.
3M není povinna neustále zpřístupňovat všechno nebo některé Zboží na trhu.
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2.22 Kromě toho má také 3M právo kdykoliv jednostranně změnit a upravit ceny, dodací a platební
podmínky, s výjimkou objednávek, které již byly písemně potvrzeny.
Pokud Smluvní strana ve lhůtě 8 (osmi) kalendářních dnů nevznese námitku v souvislosti se změnou
podmínek, změněné podmínky se považují za přijaté smluvní stranou.
3 Platební podmínky
a) Termín a způsob platby
3.1 Pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, Smluvní strana musí zajistit převod fakturované
částky na takový bankovní účet a v takové měně, jak je uvedeno na faktuře tak, aby zaplacená částka
byla připsána na účet 3M v příslušné lhůtě splatnosti.
3.2 V případě porušení smluvní povinnosti může 3M odmítnout poskytnout vlastní plnění, a to dokud
nedojde ke splnění povinnosti ze strany smluvní strany. 3M může také odepřít dodání během časového
období, ve kterém se Smluvní strana dostane do prodlení se svými plněními nebo pokud je poskytnutí
protislužby ohroženo vzhledem k výraznému zhoršení stavu aktiv Smluvní strany.
3.3 Smluvní strana je oprávněna provést platbu před uplynutím doby splatnosti.
3.4 Smluvní strany se dohodly, že faktura 3M musí být vždy zaplacena Smluvní stranou ve lhůtě
splatnosti; v případě, že by Smluvní strana uplatnila reklamaci Zboží, taková reklamace je řešena
samostatně a následně a nemá vliv na výše uvedenou povinnost uhradit příslušnou fakturu.
b) Prodlení s platbou
3.5 V případě prodlení s úhradou ze strany Smluvní strany je tato povinna uhradit úrok z prodlení ve
výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, pokud je dohoda o výši úroků z prodlení ve
smyslu příslušných právních předpisů přípustná.
3.6 V případě prodlení s úhradou je Smluvní strana povinna uhradit 3M čtyřicet (40) eur na pokrytí
nákladů vzniklých v důsledku vymáhání této pohledávky. Splněním této povinnosti nejsou dotčeny jiné
právní následky prodlení.
c) Elektronická fakturácia
3.7 3M může podle svého vlastního uvážení vystavovat a doručovat faktury v elektronické podobě, a to
na e-mailovou adresu oznámenou Smluvní stranou v potvrzené objednávce.
d) Výhrada vlastníckeho práva
3.8 3M si vyhrazuje veškeré vlastnictví ke Zboží až do úplné úhrady kupní ceny Zboží Smluvní stranou.

Během účinnosti výše uvedené výhrady nemá Smluvní strana právo zcizovat Zboží, využívat je jako
zástavu (včetně zřízení zástavního práva nebo převodu vlastnictví k zajištění dluhu), ani nakládat se
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Zbožím žádným jiným způsobem (např. nájem, pronájem nebo zapůjčení k užívání) do doby nabytí
vlastnictví, ani příslušné Zboží nezatížit, pokud k tomu nezíská výslovný předchozí souhlas 3M.
Smluvní strana bude rovněž bezodkladně informovat 3M o jakémkoli porušení vlastnických práv 3M ze
strany kterékoli třetí osoby.
Pokud Smluvní strana v průběhu takové výhrady buď zcizí, změní nebo zatíží Zboží, je Smluvní strana
povinna uhradit 3M pokutu, nebude-li stanoveno ze strany 3M jinak. Výše pokuty se rovná kupní ceně
Zboží, které bylo prodáno při porušení tohoto odstavce. Strany výslovně prohlašují, že úhrada smluvní
pokuty nezbavuje Smluvní stranu povinnosti uhradit 3M původní kupní cenu Zboží.
4 Postoupení
4.1 Společnost 3M je oprávněna postoupit individuální kupní smlouvu bez souhlasu Smluvní strany a
může plnit všechny své povinnosti a vykonávat všechna svá práva prostřednictvím své mateřské
společnosti nebo spřízněných společností.
4.2 Individuální kupní smlouva zavazuje Smluvní stranu osobně a bez předchozího písemného souhlasu
3M Smluvní strana nesmí postoupit, převést nebo přesunout žádná práva nebo povinnosti vyplývající z
individuální kupní smlouvy na třetí stranu nebo subdodavatele.
5 Audit v 3M výrobních prostorách
5.1 Audit výrobních prostor 3M Smluvní stranou bude možný pouze na základě zvláštní dohody se
společností 3M. 3M si vyhrazuje právo odmítnout takovou žádost o audit ve výrobních prostorách 3M.
6 Mlčenlivost
6.1 Důvěrné informace jedné smluvní strany obsahují obchodní, finanční a technické informace
sdělované nebo získané druhou Smluvní stranou jako součást objednávky před uzavřením individuální
kupní smlouvy nebo jako součást plnění kupní smlouvy, a to bez ohledu na to, zda jsou sdělovány ústně,
písemně, elektronicky nebo jiným způsobem (dále jen „Důvěrné informace“).
6.2 Důvěrné informace nezahrnují:
-

informace, které jsou veřejně známé nikoli vinou přijímající smluvní strany;

-

informace již známé přijímající smluvní straně nebo jí samostatně vytvořené, aniž by k tomu
byly použity Důvěrné informace; a

-

informace získané od třetí osoby, kdy taková třetí osoba sama neporušila povinnost
mlčenlivosti vůči smluvní straně, která informace poskytuje.
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6.3 Každá smluvní strana zachová naprostou mlčenlivost o všech Důvěrných informacích získaných od
druhé smluvní strany a bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany je nesmí poskytnout
žádné třetí osobě, ani je využívat pro svou vlastní potřebu.
6.4 Smluvní strany se zavazují, že všichni jejich zaměstnanci a subdodavatelé budou ohledně Důvěrných
informací plnit povinnost mlčenlivosti.
6.5 Po dodání Zboží v souladu s příslušnou kupní smlouvou vrátí Smluvní strana 3M veškeré listiny,
které od ní obdržel, a rovněž zničí veškeré kopie nebo reprodukce takových listin, jež si Smluvní strana
pořídila, nejsou-li nezbytné k užívání takového Zboží.
6.6 Povinnost zachovávat mlčenlivost zůstává v platnosti po dobu pěti (5) let ode dne uzavření poslední
kupní smlouvy, která se řídila těmito OP.
6.7 3M má právo kdykoli sdělovat informace o existenci této smlouvy a jejích podmínkách kterékoli třetí
osoby, jež má dle názoru 3M oprávněnou potřebu takové informace znát.
7 Soulad s pravidly obchodování
7.1 Smluvní strana se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy upravující pravidla obchodování a
předpisy, které se týkají jakéhokoli zboží a služeb dodávaných ze strany 3M, včetně platných zákonů a
jiných předpisů USA a místních právních předpisů. Strany se dohodly zejména na následujícím:

7.1.1 Soulad s pravidly dovozu
Pokud je Smluvní strana dovozcem Zboží 3M, zavazuje se dodržovat všechny příslušné celní zákony a
předpisy. 3M neodpovídá za žádné náklady spojené se s prodlením při celním odbavení

7.1.2 Soulad s pravidly vývozu
Smluvní strana bere na vědomí, že na určité Zboží 3M se vztahují omezení vývozu nebo dovozu, jak to
může vyplývat z omezení vývozu a harmonizovaných celních klasifikací uvedených na fakturách
doprovázejících zásilku. Smluvní strana se zavazuje, že nebude vyvážet, reexportovat ani převádět Zboží
3M, na které se vztahují omezení týkající se vývozu nebo dovozu, bez požadované licence nebo jiného
povolení podle platných předpisů a bude dodržovat podmínky každé vývozní nebo dovozní licence nebo
povolení. 3M neodpovídá za nedodání Zboží z důvodu nemožnosti získat nebo zachovat v platnosti
požadovanou vývozní nebo dovozní licenci nebo povolení ze strany 3M.
7.1.3 Embargo a omezená území
Smluvní strana prohlašuje a zavazuje se, že nebude přímo ani nepřímo prodávat, vyvážet, reexportovat
nebo převádět jakékoliv výrobky, technologie nebo software 3M, pokud by tím porušila jakékoli
uplatňované ekonomické sankce nebo embarga. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto článku
upravujícího soulad s pravidly obchodování se Smluvní strana zavazuje prodávat Zboží v rámci
Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a Ukrajiny.
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7.1.4 Nedovolení koncoví uživatelé
Smluvní strana prohlašuje a zavazuje se, že není Zakázanou stranou definovanou jako kterákoli osoba
uvedená v konsolidované screeningovém seznamu USA, konsolidovaném seznamu Evropské unie osob,
skupin a subjektů podléhajících finančním sankcím EU nebo v jakémkoli jiném obdobném seznamu
zakázaných stran. Smluvní strana se zavazuje, že se nebude přímo ani nepřímo podílet na žádných
transakcích týkajících se zboží, technologií nebo softwaru 3M, které by porušovaly omezení pro
jednotlivce a subjekty uvedené v konsolidovaném screeningovém seznamu USA, konsolidovaném
seznamu Evropské unie, nebo v jakémkoli jiném příslušném seznamu zakázaných stran.
7.1.5 Nedovolené konečné použití
Smluvní strana prohlašuje a zavazuje se, že pokud to není povoleno, nebude přímo ani nepřímo
prodávat, vyvážet, reexportovat ani převádět žádné zboží, technologie nebo software 3M pro použití
při činnostech, které zahrnují vývoj, výrobu, použití nebo skladování jaderných, chemických nebo
biologických zbraní, nechráněných jaderných materiálů, řízených střel, bezpilotních vzdušných
prostředků nebo jaderných pohonů.
7.1.6 Vojenské konečné použití a koneční uživatelé
Smluvní strana prohlašuje a zavazuje se, že pokud to není povoleno, nebude přímo ani nepřímo
prodávat, vyvážet, reexportovat ani převádět zboží, technologie nebo software 3M pro vojenské
konečné použití nebo pro armádních koncové uživatele (včetně národní stráže, národní policie nebo
vládní zpravodajské služby nebo průzkumné služby) v Číně, Iráku, Rusku a Venezuele.
7.1.7 Antibojkot
Bez ohledu na jakékoli jiné dokumenty týkající se transakce (transakcí) žádná smluvní strana nesmí
provést úkony a ani se od ní nesmí požadovat provést úkony, které jsou zakázány nebo sankcionované
podle zákonů Spojených států amerických nebo jiných příslušných zahraničních jurisdikcí, a to zejména
antibojkotových předpisů přijatých americkým ministerstvem pro obchod a finance (US Commerce and
Treasury departments).
7.1.8 Důsledky nesouladu
Smluvní strana souhlasí s tím, že všechna ustanovení tohoto článku 7 o dodržování pravidel
obchodování jsou podstatná a porušení jakéhokoliv prohlášení nebo závazku může mít za následek
okamžité odstoupení od individuální smlouvy o koupi o prodeji (resp. více smluv nebo všech, pokud
jich je více) ze strany 3M. Smluvní strana souhlasí s tím, že bude chránit, bránit, nahradí škodu a zbaví
odpovědnosti 3M a všechny její spřízněné společnosti před a proti všem škodám (včetně škod vzniklých
v souvislosti s vyšetřováním vládními orgány), které jakýmkoliv způsobem vzniknou z porušení
prohlášení a závazků uvedených v tomto článku Soulad s pravidly obchodování. V případě podezření na
porušení Smluvní strana souhlasí, že bude plně spolupracovat při vyšetřování ze strany 3M, a to i
poskytnutím všech relevantních záznamů na žádost 3M.
7.1.9 Rozpor s právními předpisy
Smluvní strana se zavazuje okamžitě informovat 3M, pokud bude schopnost Smluvní strany dodržet
podmínky uvedené v tomto článku o Souladu s pravidly obchodování omezena z důvodu jejich rozporu
s požadavky příslušných právních předpisů EU nebo místních právních předpisů. Smluvní strana bere na
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vědomí, že v každém takovém případě má 3M právo se - podle vlastního uvážení a bez vzniku jakékoli
odpovědnosti - rozhodnout o odmítnutí jakékoliv objednávky nebo provést změny v příslušných
transakcích s cílem zajistit soulad se všemi dotčenými právními předpisy.
8 Ostatní podmínky
8.1 Duševní vlastnictví
8.1.1 Tyto OP nebudou a nemohou za žádných okolností a žádným způsobem znamenat převod
autorských práv, patentů a práv duševního vlastnictví 3M nebo třetí osoby; smluvní strany to souhlasem
s těmito OP výslovně a určitě vylučují.

8.1.2 Smluvní strana Kupující není oprávněna užívat ochrannou známku 3M bez předchozího souhlasu
3M.
8.2 Rozhodné právo, soudy
Jakékoli otázky, nároky, spory nebo soudní řízení týkající se právního vztahu mezi 3M a Smluvní stranou
se řídí právním řádem České republiky s vyloučením použití Úmluvy OSN od smlouvách a mezinárodní
koupi zboží uzavřené ve Vídni 11. dubna 1980.
3M a Smluvní strana vyvinou úsilí k vyřešení jakýchkoli sporů vzniklých z těchto OP přednostně smírnou
cestou.

V případě jakéhokoli sporu mezi 3M a Smluvní stranou z těchto OP, bude jej rozhodovat výlučně
příslušný soud České republiky.
8.3 Jazyk OP
Tyto OP byly vyhotoveny ve dvojjazyčném znění v českém a anglickém jazyce. V případě jakéhokoli
sporu o výklad je rozhodující znění v českém jazyce.
8.4 Vyšší moc
Dojde-li k jakýmkoli nepředvídatelným okolnostem, které smluvní strany nemohou jakkoli ovlivnit,
např. přírodní katastrofy, válka, blokáda, zákaz vývozu a dovozu, stávky nebo jiné zvláštní okolnosti
(dále jen „vyšší moc“), které by bránily úplnému nebo částečnému plnění smluvních závazků, smluvní
strany vyvinou maximální úsilí k nalezení řešení, které bude v hospodářském smyslu nejblíže plnění
jejich smluvních závazků.

Nemohou-li smluvní strany nalézt řešení do šedesáti (60) dnů od vzniku události vyšší moci, mají právo
smlouvu s okamžitou účinností písemně vypovědět. V takovém případě smluvní strany uhradí své služby
poskytnuté do příslušného data v poměrné výši.
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V případě vady plněné způsobené vyšší moci nebude Smluvní strana oprávněna uplatňovat nároky
plynoucí z porušení smlouvy.
8.5 Neplatnost jakéhokoli ustanovení
Pokud se kterékoli ustanovení těchto OP ukáže neplatným nebo neúčinným, budou taková neplatná
nebo neúčinná ustanovení nahrazena příslušnými zákonnými ustanoveními. Při dodržení kogentních
zákonných ustanovení výše uvedenou neplatností či neúčinností není dotčena platnost či účinnost
ostatních ustanovení OP.
8.6 Ochrana osobních údajů
3M jedná jako správce osobních údajů ve smyslu článku 4, odst. 7 Všeobecného nařízení EU o ochraně
osobních údajů (dále jen „GDPR“) a bude zpracovávat osobní údaje osob zastupujících Smluvní stranu,
jakož i osobní údaje Smluvní strany (je-li fyzickou osobou) v souladu se Zásadami ochrany osobních
údajů 3M umístěnými na https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/ , zejména
pro účely:

(a) uzavření, plnění a vyrovnání na základě kupní smlouvy (zákonný důvod: čl. 6, bod 1, písm. b)
GDPR);
(b) vymáhání možných dluhů (zákonný důvod: čl. 6, bod 1, písm. b) GDPR);
(c) rozvoj a řízení vztahu se Smluvní stranou, což představuje uplatnění oprávněného zájmu 3M
(zákonný důvod: čl. 6, bod 1, písm. f) GDPR);
(d) komunikace se Smluvní stranou, což představuje uplatnění oprávněného zájmu 3M (zákonný
důvod: čl. 6, bod 1, písm. f) GDPR).
3M může sdílet osobní údaje s jinými subjekty v rámci skupiny společností 3M, jakož i s třetími osobami,
s nimiž má sjednáno poskytování služeb včetně subjektů se sídlem ve Spojených státech amerických
nebo jiných zemích mimo Evropskou unii.
Zástupci Smluvní stranykupujícího a Smluvní stranakupující (v případě, že je fyzickou osobou) mají právo
na:
(a) přístup ke svým údajům a jejich opravu,
(b) podání stížnosti u předsedy příslušného dozorového úřadu v případě, že má za to, že
zpracování osobních údajů stěžovatele porušuje GDPR;
(c) námitku vůči zpracování osobních údajů subjektu údajů, který tuto námitku podává, a
požadovat omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů, který omezení požaduje, nebo
výmaz jeho údajů.
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Další informace o tom, jak 3M zpracovává osobní údaje, a o jednotlivých právech jsou uvedeny
v Zásadách
ochrany
osobních
údajů,
jež
jsou
umístěny
na
https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/ .
Otázky ohledně způsobu, kterým 3M zpracovává osobní údaje nebo jak lze uplatnit jednotlivá práva
podle GDPR, lze zasílat na DPO_EU@mmm.com
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