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SDĚLENÍ OBCHODNÍM PARTNERŮM V SOUVISLOSTI S USNESENÍM VLÁDY ČR
Vážení obchodní partneři,
pandemie koronaviru COVID-19, která v posledních dnech postupně kulminuje i v České
republice, ovlivňuje nejen náš osobní život, ale opatření s ní spojená zásadně ovlivňují i
fungování jednotlivých podnikatelských subjektů, naši společnost nevyjímaje.
Pro společnost ELFIS spol. s r.o. měla, má a vždy bude mít bezpečnost našich zaměstnanců a
obchodních partnerů tu nejvyšší prioritu. V této kritické situaci jsme tedy přistoupili k zavedení
opatření, která mohou eliminovat případný dopad na zdraví všech našich spolupracovníků a ve
svém důsledku i na naše obchodní vztahy. Ovšem ani tato níže uvedená opatření nezaručují,
že budeme schopni včas, případně vůbec dostát svým závazkům v případě vyhlášení vládních
opatření, která by zásadně omezila činnost naší společnosti nebo našich obchodních partnerů.
V takových případech (pozdní dodání, zvýšení nákupních cen apod.), v souladu s aktuální
platnou legislativou, nemůžeme převzít odpovědnost za případné problémy, neboť tyto
okolnosti naplňují definici vyšší moci. V tomto smyslu byly doplněny i naše Všeobecné obchodní
podmínky.
„Odpovědnost prodávajícího za prodlení je vyloučena v případech, kdy je prodlení

způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 (tzv.
koronaviru) nebo podobné výjimečné události ohrožující veřejné zdraví. Prodlení prodávajícího
v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a kupujícímu nevzniká jakýkoliv nárok na
náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení."
1. Naši zaměstnanci byli včas informováni o problémech spojených s vycestováním do
rizikových oblastí, resp. s nutnými opatřeními po jejich návratu. Proto většina z nich
svoje dovolené přeplánovala, ostatním je a bude umožněna práce v režimu home
office.
2. V rámci možností zajišťujeme dostupné hygienické prostředky pro všechny naše
zaměstnance.
3. Při přímém kontaktu s obchodním partnerem jsou dodržovány zpřísněná hygienická
opatření
4. Všechny služební cesty do zahraničí byly zrušeny, služební cesty v rámci České
republiky byly omezeny pouze na ty nejnutnější.
5. Byly zrušeny veškeré marketingové akce, školení, workshopy.
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6. Veškeré schůzky se zástupci dodavatelů byly zrušeny, obchodní jednání jsou omezena
výhradně na telefonický nebo elektronický kontakt.
7. Naši externí spolupracovníci a subdodavatelé služeb jsou instruováni, aby dodržovali
výše uvedená pravidla.

Budoucí vývoj opatření směřujících k ochraně obyvatel a eliminaci dopadů pandemie lze za
stávající situace těžko předvídat, nicméně bychom Vás chtěli ubezpečit, že uděláme vše pro to,
abychom v rámci možností dostáli našim obchodním závazkům a neohrozili na zdraví naše ani
Vaše zaměstnance.
Pevně věřím, že tuto nelehkou situaci společně zvládneme a upevníme naše vztahy pro budoucí
spolupráci.
V Praze dne 16.3.2020
Petr Sommer
jednatel společnosti ELFIS spol. s r.o.
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