VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro dodavatele, subdodavatele, zhotovitele a podzhotovitele společnosti SECURITY TECHNOLOGIES a.s.
verze 2/2017, platnost od 15.11.2017, zveřejněny na www.security.cz
Tento dokument tvoří nedílnou součást každé uzavřené subdodavatelské smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy, objednávky apod., uzavřené
mezi:
SECURITY TECHNOLOGIES a.s., se sídlem Komprdova 20, 615 00 Brno, IČO: 44015542, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, spisová značka B7394 (dále “Objednatel“, popř. “SECURITY“) a externím dodavatelem, subdodavatelem a Zhotovitelem (dále jen
“Zhotovitel“, popř. “třetí strana“)

1

Obecná ustanovení

1.1

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností SECURITY
TECHNOLOGIES a.s., která je zpravidla v postavení dodavatele při výkonu své podnikatelské činnosti a třetími subjekty, a to na
základě smlouvy o dílo, v níž došlo k odkazu na tyto VOP (dále jen jako „SoD“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené SoD.
Uzavřením SoD třetí strana stvrzuje, že se s uvedenými VOP seznámila, jejich obsahu rozumí a s jejich obsahem souhlasí.
Odchylná písemná ujednání, uvedená v SoD nebo jejich přílohách mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Pokud však není
v SoD nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení VOP není SoD nebo
jejich přílohou vyloučena nebo jinak modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran tyto VOP.
Pro účely těchto VOP se rozumí Smlouvou o dílo i smlouva kupní, smlouva o poskytnutí služeb atp., a to i přestože byla uzavřena
např. formou objednávky a potvrzením objednávky. SoD je uzavřená a platná i v případě akceptace objednávky zaslané pouze
e-mailovou formou.
Závazná objednávka musí obsahovat identifikaci Objednatele a Zhotovitele, předmět díla, požadovaný termín předání díla a cenu.
Zhotovitel potvrdí uzavření smluvního vztahu akceptací objednávky. Zhotovitelem potvrzená závazná objednávka je smluvními
stranami považována za platnou smlouvu o dílo.
Na základě uzavřené SoD provede Zhotovitel pro Objednatele smluvně specifikovanou činnost, resp. zhotoví pro Objednatele dílo,
a to ve sjednaném rozsahu, termínu a za sjednanou cenu. Bude-li na základě závazné objednávky následně v písemné podobě
uzavřena smlouva o dílo, pozbývá dnem uzavření smlouvy o dílo závazná objednávka platnosti a strany jsou vázány uzavřenou
smlouvou o dílo.
Právní vztahy, vznikající ze SoD, uzavřené mezi společností SECURITY TECHNOLOGIES a.s. a Zhotovitelem se řídí českým právem.
Smluvní partneři – právnické osoby se prokazují výpisem z OR, fyzické osoby výpisem z ŽR. Je-li smluvní partner v postavení
Zhotovitele, je povinen předložit doklad opravňující jej k podnikání v oboru, který má být předmětem jeho závazku.
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Předmět a rozsah díla

2.1

Předmět plnění (dále jen „Dílo“) je specifikován v SoD uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem, resp. v závazné objednávce
Objednatele potvrzené Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení a montáži Díla využívat všech dostupných znalostí k tomu,
aby zhotovené Dílo plnilo sjednanou funkci v plném rozsahu. Při provádění Díla je Zhotovitel vázán pokyny Objednatele, jinak
provádí dílo po odborné stránce samostatně; vychází z výrobních či technologických postupů, popř. konstrukčních řešení, která jsou
obvyklá v době provádění Díla pro Objednatele. Zhotovitel musí dílo provést v souladu s technickými normami a obecně závaznými
právními předpisy.
Zhotovitel může pověřit provedením Díla jinou osobu, jestliže ze SoD nebo z povahy Díla nevyplývá něco jiného. Při provádění Díla
jinou osobou má Zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané ve SoD, jinak v době přiměřené s přihlédnutím
k povaze Díla. Objednatel je povinen poskytnout součinnost ke splnění závazku Zhotovitele, dílo v souladu se SoD a článkem 7 těchto
VOP převzít a uhradit Zhotoviteli smluvní cenu za dodané dílo.
Zhotovitel je vzhledem ke své odborné způsobilosti povinen upozornit Objednatele na nevhodné a neúplné informace týkající se
předmětu Díla specifikovaného v dokumentech, které mu byly Objednatelem předány za účelem zhotovení Díla, jestliže mohl
Zhotovitel tuto nevhodnost či neúplnost zjistit při vynaložení odborné péče, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu od zjištění
nevhodnosti či neúplnosti těchto informací.
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Cena a platební podmínky

3.1
3.2

Cena Díla je určena dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
Na cenu Díla vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději 15 dní po předání a převzetí Díla. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího
doručení Objednateli, nesjednají-li si strany jinak.
Zhotovitel odpovídá za doručení faktury na adresu provozovny Objednatele. Fakturu lze zaslat elektronicky, tato možnost musí být
předem sjednána.
Pokud Zhotovitel nezajistí doručení bezchybné faktury Objednateli dle bodu 3.3 do 18-tého dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž došlo k předání a převzetí díla (k datu uskutečnění zdanitelného plnění), může být Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve
výši 1.000Kč. Opatření slouží zejména ke včasné evidenci nákladů.
Pro případ, že pro provedení díla bude stanovena doba 3 měsíce a delší, je Zhotovitel oprávněn vystavovat faktury na cenu Díla
měsíčně.
Podkladem pro vystavení příslušné měsíční faktury je Soupis provedených prací a dodávek (dále “SPPD“) vystavený Zhotovitelem k
poslednímu dni kalendářního měsíce a potvrzený zástupcem Objednatele. Zástupce Objednatele je přitom povinen vyjádřit se k SPPD
do 5-ti pracovních dnů, ode dne, kdy mu bude předložen Zhotovitelem. Vystavené faktury jsou daňovým dokladem.
Vystavené faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
Přílohou konečného daňového dokladu bude předávací protokol, součástí předávacího řízení bude předání stavebního deníku.
V případě změny sazby DPH má Zhotovitel právo změnit celkovou cenu v souladu se zákonnou úpravou.

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

1

4

Změna rozsahu a ceny

4.1

Změna v množství nebo jakosti prováděných prací a s tím související změna ceny bude stanovena změnovým listem potvrzeným
Objednatelem i Zhotovitelem. Změnový list bude obsahovat stručný, ale přesný soupis změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a
návrh na zvýšení či snížení ceny. Oběma stranami potvrzený změnový list bude smluvními stranami vnímán jako dodatek ke
smlouvě o dílo. Prováděné změny díla musí být zapisovány i do stavebního deníku a montážních protokolů, pouhé zapsání změny do
stavební dokumentace však není podkladem ke změně ceny díla.
Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností :
a) vícepráce – Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy (ani jejich cena
ve sjednané ceně) a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
b) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl
předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),
c)
méněpráce – Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla (a jejich cena ve sjednané
ceně) a Objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje,
d) při kontrole projektové dokumentace zjistí Zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost, mající vliv na cenu díla.
Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr Zhotovitelem.
Provede-li Zhotovitel výkony a práce nedohodnuté v SoD bez písemné dohody s Objednatelem dle bodu 4.1, nevzniká mu nárok na
jejich zaplacení Objednatelem.
Případné vícepráce a méněpráce budou oceněny v jednotkových cenách odpovídajících původnímu nabídkovému rozpočtu
Zhotovitele. V případě, že nabídkový rozpočet tyto položky neobsahuje, předloží Zhotovitel nacenění víceprací v cenách obvyklých a
Objednatel se k němu vyjádří do 5-ti dnů od prokazatelného předání návrhu.
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Stavební připravenost, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

5.1
5.2

Objednatel je povinen zajistit pro zabezpečení splnění závazku Zhotovitele stavební připravenost pro zahájení prací.
Předání staveniště či pracoviště bude potvrzeno Objednatelem i Zhotovitelem ve stavebním deníku. Objednatel je povinen seznámit
pracovníky Zhotovitele s možnými místy a zdroji ohrožení. Seznámení pracovníků Zhotovitele se zásadami BOZP vyplývajícími
z prováděné činnosti Zhotovitele zajistí Zhotovitel.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla
vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovídá za
řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Poruší-li Zhotovitel tyto své povinnosti, vyzve je
Objednatel zápisem ve stavebním deníku k nápravě. Pokud Zhotovitel nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů ode dne zápisu ve
stavebním deníku, je Objednatel oprávněn zajistit úklid staveniště a takto vynaložené náklady si započíst oproti nároku Zhotovitele
na zaplacení ceny díla.
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Stavební deník

6.1

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané
zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků.
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po
dokončení stavby. První kopie zůstává Zhotoviteli, druhou kopii přebírá pověřená osoba Objednatele již při realizaci díla.
Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám
oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, doba jejich přítomnosti na staveništi,
b) nepříznivé klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
c)
popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
e) nasazení mechanizačních prostředků.
Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
a) předání a převzetí staveniště,
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
c)
nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů,
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
f)
zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
g) provádění a výsledky kontrol všech druhů, provádění a výsledky zkoušek a měření,
h) souhlas objednatele se zakrýváním prací,
i)
odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od zadání a SoD,
j)
skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
k) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
l)
předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, dílčí přejímky ukončených prací,
m) odstranění vad a nedodělků.
Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny
čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy
(viz 4.1 Změna rozsahu a ceny).
Stavební deník může být veden zjednodušeně formou pracovních listů (montážních protokolů) jen v případě, že se jedná o dílo, kde
není vedení stavebního deníku nijak vyžadováno a smluvní strany se shodly na zjednodušené formě vedení evidence práce.
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7

Předání Díla

7.1

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo zhotovené v rozsahu a kvalitě dohodnuté ve SoD, bez vad a nedodělků, a to v místě
dohodnutém SoD, jinak v místě provádění díla.
Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli řádné splnění závazku dle SoD, resp. osobně popř. prostřednictvím zmocněné osoby
převzít Dílo, a to po předchozí výzvě Zhotovitele uskutečněné nejméně 3 pracovní dny předem.
Dílo se předává na základě předávacího protokolu (dále jen jako “předávací protokol“). Dílo předává Zhotovitel nebo jím pověřená
osoba. Veškeré případně zjištěné nedostatky a připomínky obou smluvních stran musí být uvedeny do předávacího protokolu,
konkrétně se zpravidla uvádějí do kolonky vady a nedodělky, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Dílo se považuje za
předané podpisem předávacího protokolu Objednatelem.
V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do protokolu uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel
dílo nepřevzal, se opakuje předávací řízení.
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Sankce, odpovědnost za škody

8.1

V případě, že Zhotovitel nepředá zhotovené Dílo Objednateli ve sjednaném termínu, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,25 % ceny Díla za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení Objednatele s úhradou Zhotovitelem vystavovaných faktur, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok
Zhotovitele na náhradu škody.
Objednatel může sankce dále specifikovat v SoD, a to i na základě sankcí jeho smluvního vztahu s investorem.
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo
neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky
Zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění
díla.
Zajištění materiálů a přístrojů, používaných Zhotovitelem proti zneužití a krádeži je povinností Zhotovitele, Objednatel nenese
odpovědnost za případné poškození, ztrátu či krádež těchto materiálů a přístrojů. Totéž platí i pro přístroje a materiály poskytnuté
Objednatelem popřípadě další stranou (investor, podzhotovitel…) po jejich převzetí Zhotovitelem.
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Záruční lhůta, reklamace

9.1

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční
lhůty (záruka za jakost). Záruční doba je dohodou smluvních stran sjednaná v délce 2 let ode dne převzetí Díla.
Není-li sjednáno jinak, musí být vady Díla reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční
doby.
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 3
dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve smluvní lhůtě, může být Objednatelem stanoveno pevné datum, do kterého má být vada
odstraněna. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu do takto oznámeného data a takové odstranění mělo být učiněno na náklady
Zhotovitele, Objednatel může provést tyto práce svépomocí nebo třetí osobou, přiměřeným způsobem a na náklady Zhotovitele s tím,
že Zhotovitel nemá žádnou odpovědnost za tyto práce, a Zhotovitel musí uhradit náklady přiměřeně vynaložené Objednatelem na
odstranění vady.
Záruka se nevztahuje na případy následného poškození Díla způsobeného neodborně provedeným zásahem Objednatele či třetí
osoby, které Objednatel umožnil k Dílu přístup, a na případy způsobené neodvratitelnými událostmi (vyšší mocí).

9.2
9.3
9.4

9.5

10

Odstoupení od smlouvy

10.1

Objednatel je oprávněn odstoupit od SoD či její části v případě podstatného porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající ze SoD. Za
podstatné porušení povinnosti Zhotovitele se považuje zejména prodlení s dokončením a předáním Díla o více než 30 pracovních dní
po sjednaném termínu, aniž by tyto skutečnosti nastaly v důsledku vyšší moci či prodlení Objednatele, a Zhotovitel nedokončí a
nepředá Objednateli Dílo ani v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté Objednatelem.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi
vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné
přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- Objednatel je v prodlení s úhradou svých závazků vůči Zhotoviteli déle jak 30 pracovních dní,
- je zahájeno insolvenční řízení vůči Objednateli,
- je zahájeno exekuční řízení vůči Objednateli.
Odstoupení od SoD musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od SoD se nedotýká povinnosti
nahradit druhé smluvní straně vzniklou škodu, jakož i smluvní pokutu dle čl. 8 VOP.
Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých závazků ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

10.2

10.3

10.4
10.5
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11

Povinnost mlčenlivosti

11.1

Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti
vyplývajících z SoD, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace.
Obchodním tajemstvím jsou veškeré skutečnosti zejména obchodní povahy související s činností smluvních stran, které mají
skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné,
mají být podle vůle smluvní strany utajeny a jejich utajení je odpovídajícím způsobem zajišťováno.
Smluvní strany jsou povinny seznámit s povinností mlčenlivosti dle této smlouvy všechny své zaměstnance a rovněž případné
subdodavatele a jejich zaměstnance, kteří budou mít přístup k důvěrným informacím nebo do provozoven smluvní strany.
Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně
sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství či důvěrné informace získané při své činnosti od druhé
smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy druhé smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu. Porušením povinnosti
mlčenlivosti není jednání v souladu s touto smlouvou.

11.2
11.3
11.4

12

Závěrečná ustanovení

12.1

Podpisem VOP obě smluvní strany vyjadřují souhlas s jejich uplatněním ve všech následných SoD mezi Objednatelem a Zhotovitelem,
ve kterých bude uveden odkaz na tyto VOP. Se změnou VOP musí vyjádřit obě strany souhlas, do jeho vyjádření platí původní VOP.
V případě, že smluvní strany nedospějí ke smírnému řešení sporů, souhlasí s tím, že všechny spory ze smluvních vztahů bude s
konečnou platností rozhodovat Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště
Brno, podle jeho řádu a pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Nález rozhodčího soudu bude
konečný a vykonatelný.
V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve Smlouvách, jejichž
součástí tyto VOP jsou.
Není-li v konkrétní Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost
za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování
elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou zpětným potvrzením o doručení elektronické pošty druhou stranou.

12.2

12.3
12.4

Datum u VOP je platné k datu uvedenému ve smlouvě nebo objednávce
Za Objednatele:

Za Zhotovitele:
Název firmy: _____________________________________________________
IČO: _____________________________
Sídlo: ______________________________________________________________
Odpovědná osoba: _______________________________________________
Funkce: ___________________________________________________________

__________________________________________________________
Kamil Urbánek
statutární ředitel
SECURITY TECHNOLOGIES, a.s.

__________________________________________________________
Zhotovitel svým podpisem ve smlouvě či akceptací
objednávky stvrzuje, že tyto podmínky převzal,
a plně s nimi souhlasí a respektuje je.

4

