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Rozsah platnosti
Tyto Všeobecné nákupní podmínky platí pro všechny nákupy mezi společností
EDAG Production Solutions CZ s.r.o. (dále jen „Objednatel“), na straně jedné, a
jejich dodavateli (dále jen „Dodavatel“), na straně druhé.
Právní vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí výhradně těmito
podmínkami. Úpravy, změny či doplňky musí mít písemnou formu. Odporující,
doplňující podmínky či podmínky Dodavatele odklánějící se od těchto podmínek se
stávají součástí smlouvy pouze tehdy, když s nimi Objednatel výslovně písemně
souhlasí. Přebírání dodávek a plnění bez námitek, jakož i jejich uhrazení stejně jako
mlčení Objednatele neznamenají v žádném případě přijetí podmínek Dodavatele.
Objednatel odmítá případné dodatečné nebo odporující podmínky v nabídkách,
potvrzeních objednávek nebo potvrzeních Dodavatele.
Nejedná-li se o oboustrannou obchodní transakci, platí tyto Všeobecné nákupní
podmínky i pro všechny budoucí právní vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem,
i když v konkrétním případě nejsou tyto Všeobecné nákupní podmínky explicitně
zmíněny.
Tyto Všeobecné nákupní podmínky platí pro nákupy jako například nákup nástrojů,
vybavení, strojů, dílů, surovin, ostatního materiálu, softwaru, plnění ze smlouvy o
dílo jakéhokoli druhu nebo služeb (dále jen „Předmět dodávky resp. Smluvní
předmět“ nebo „Plnění dodávky“).
Jedná-li se v případě smluvního plnění o stavební práce, platí výhradně příslušné
právní předpisy.

Nabídka / udělení zakázky
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Nabídka se pro Objednatele vystaví zdarma.
Dodavatel je povinen upozornit v nabídce Objednatele na případné odchylky od
podkladů poptávky.
Dodací smlouva se stává platnou až poté, co Dodavatel písemně potvrdí
objednávku Objednatele nebo na základě objednávky Objednatele začne
Dodavatel poskytovat plnění.
Jestliže Dodavatel nepotvrdí objednávku během dvou týdnů po doručení
objednávky ani během této lhůty nezačne poskytovat plnění, je Objednatel
oprávněn objednávku zrušit, aniž by tím Dodavateli vznikl nárok na náhradu škody.
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Obsah plnění / změny / náhradní díly
Obsah a rozsah dodávky je uveden v konkrétní objednávce a podkladech, které
platí spolu s uvedenou konkrétní objednávkou, jakož i v těchto Všeobecných
nákupních podmínkách. Nápady, návrhy, modely, vzory a všechny další pracovní
výsledky, které u Dodavatele vzniknou při poskytování plnění, jsou součástí plnění
zakázky.
Objednaný rozsah a cena dodávky zahrnuje všechny nutné práce, části a prvky,
které jsou nutné pro bezproblémovou funkčnost dodávky.
U všech specifikací, které budou Dodavateli poskytnuty pro realizaci dodací
smlouvy, u všech popisů výkonů a ostatních informací, jakož i materiálu
poskytnutého pro realizaci dodací smlouvy, u dílů a ostatních materiálů, musí
Dodavatel ověřit jejich vhodnost pro účel, o který usiluje Objednatel a koncový
zákazník. Jestliže se přitom ukáže, že u poskytnutých předmětů nebo Smluvních
předmětů je nezbytné nebo vhodné provést změny či opravy, musí to Dodavatel
neprodleně písemně oznámit Objednateli. Objednatel pak bude Dodavatele
písmeně informovat o tom, zda a případně jaké změny má Dodavatel provést.
Jestliže by z pohledu Dodavatele mohly takové změny vést ke změně dohodnutých
nákladů za Smluvní předměty nebo k nedodržení dohodnutých termínů, pak na to
musí neprodleně upozornit Objednatele. Ohledně dopadů zejména na zvýšení nebo
snížení nákladů jakož i na dohodnuté termíny se přijmou po vzájemné dohodě
odpovídající opatření. Jestliže během přiměřené doby nedojde k dohodě, rozhodne
po náležitém zvážení Objednatel.
Dodavatel se musí postarat o to, že zavčas bude vědět o všech okolnostech a
informacích důležitých pro plnění jeho smluvních závazků, jakož i o tom, k čemu
zamýšlí Objednatel použit jeho dodávky. Na chybějící nezbytné podklady se
Dodavatel může odvolat pouze tehdy, pokud o podklady včas písmeně Objednatele
požádá a neobdrží je v přiměřené lhůtě. Dodavatel ručí za to, že jeho dodávky
zahrnují všechna plnění, která jsou nezbytná pro bezpečné používání v souladu s
předpisy, že jsou vhodné pro zamýšlené použití a odpovídají aktuálnímu stavu
techniky a vědeckého poznání.
Dodavatel bude při poskytování plnění postupovat v souladu se všemi příslušnými
normami, zákony a právními předpisy použitého práva, zejména pak v souladu s
bezpečnostními a ekologickými předpisy a předpisy týkající se nebezpečných látek,
nebezpečného nákladu, a bude dodržovat obecně uznávaná bezpečnostně
technická pravidla a příslušné požadavky a interní technické standardy Objednatele
a koncového zákazníka. Dále se Dodavatel zaručuje za správný výběr materiálu a
také, že všechny následně používané komponenty jsou zcela bez škodlivých
složek, zejména jako je silikon a azbest, které by mohly vést k poškození struktury
laku při případném lakování.
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Dodavatel se zavazuje po celou dobu plnění dodávky umožnit Objednateli,
případně zástupci koncového zákazníka, kontrolu plnění dodávky a návštěvu
provozovny. Zavazuje se sdělit Objednateli každou jím požadovanou informaci,
která se týká dodávky. Plnění této povinnost nemá vliv na závazky Dodavatele ze
záruky za vady.
Dodavatel je povinen při realizaci dodávky mimo Českou republiku dodržovat
veškeré povinnosti, které mu ukládají příslušné právní předpisy dané země a tyto
povinnosti musí přenést i na své subdodavatele, jejichž služeb využívá, případně i
na subdodavatele těchto subdodavatelů. Dodavatel je povinen předložit Objednateli
na první požádání vhodné doklady, že on a jeho subdodavatelé, jejichž služeb
využívá pro realizaci zakázky, plní povinnosti spojené se spolkovým zákonem o
minimální mzdě.
Jestliže se na Plnění dodávky aplikuje nařízení (ES) č. 1907/2006 ze dne 18.
prosince 2006 („nařízení REACH“), pak je Dodavatel povinen zajistit, že Plnění
dodávky bude odpovídat požadavkům nařízení REACH jakož i všem národním
předpisům, které byly vydány v rámci implementace tohoto nařízení („REACH“).
Dodavatel garantuje plnění všech závazků plynoucích z REACH včetně
(před)registrace a zajištění bezpečnostních listů v souladu s REACH a
materiálových datových listů IMDS. Není-li Plnění dodávky poskytnuto v souladu s
REACH, vyhrazuje si Objednatel právo odstoupit od rámcových či jednotlivých
zakázek nebo je vypovědět. Dodavatel je povinen informovat Objednatele
neprodleně o veškerých změnách, které omezují dodržování REACH. Dodavatel je
povinen zbavit Objednatele veškerých nároků třetích stran uplatňovaných vůči
němu kvůli nedodržování REACH. Nedodržování požadavků a povinností
plynoucích z REACH představuje nedostatek, u něhož lze uplatnit právo na záruku.
Dodavatel musí Objednatele poučit o potřebných úředních povoleních a
oznamovacích povinnostech ohledně dovozu a provozování Plnění dodávky.
Dodavatel je povinen dodržovat příslušné exportní kontrolní předpisy platné v
okamžiku dodávky. Nejpozději s dodávkou musí Dodavatel písemně bez vyžádání
informovat Objednatele o případném exportním kontrolním značení Smluvních
předmětů nebo jejich částí dle použitého práva platného v okamžiku dodávky,
zejména podle platných předpisů EU a USA. Pro každý Smluvní předmět dotčený
exportní kontrolou nebo jeho části se musí uvést příslušný vývozní kontrolní
seznam a položka v seznamu.
Objednatel může po Dodavateli kdykoli před přejímkou požadovat provedení změn
v Plnění dodávky, zejména co se konstrukce a provedení týče. Dodavatel je povinen
tyto změny na základě stávajících smluvních podmínek neprodleně realizovat.
Jestliže by z pohledu Dodavatele mohly takové změny vést ke změně dohodnutých
nákladů za Smluvní předměty nebo k nedodržení dohodnutých termínů, pak na to
musí neprodleně upozornit Objednatele. Ohledně dopadů zejména na zvýšení nebo
snížení nákladů jakož i na dohodnuté termíny se přijmou po vzájemné dohodě
odpovídající opatření. Jestliže během přiměřené doby nedojde k dohodě, rozhodne
po náležitém zvážení Objednatel.
Dodavatel zajistí, že bude schopen dodávat Objednateli další Smluvní předměty či
jejich části jako náhradní díly po dobu 10 let od dodání smluvních předmětů, pokud
z důvodu technického pokroku nebude možné dodávat jiné, kompatibilní či
adekvátní díly.

Software
Je-li Dodavatel povinen dodat software, poskytne Dodavatel Objednateli
nevýhradní, přenosnou, časově i místně neomezenou licenci. V dohodnuté odměně
jsou zahrnuty i licenční poplatky.
Jestliže k danému softwaru má ochranná a autorská práva třetí strana, musí
Dodavatel zajistit, že licence bude Objednateli poskytnuta ve stejném rozsahu, jak
je uvedeno v § 4 odst. 1.
Objednatel je mimoto oprávněn software kopírovat, upravovat a dekompilovat,
bude-li to nezbytné, aby vytvořil interoperabilitu softwaru s jinými programy nebo
odstranil jeho případné chyby.

Termíny / prodlení / škody způsobené prodlením
Dohodnuté termíny a dodací lhůty jsou závazné. Určující pro dodržování
dohodnutých lhůt a termínů je doručení nezávadné dodávky a/nebo výkonu na
místo plnění resp. úspěšně provedená přejímka nebo jiná kontrola plnění, je-li
dohodnuta nebo ji stanovuje zákon.
Dodavatel se zavazuje neprodleně informovat písemnou formou Objednatele o
zřejmém prodlení s jeho plněním, předvídatelném možném prodlení s jeho plněním
nebo o zřejmých či předvídatelných možných problémech s dodávkou ohledně
dohodnuté kvality. Dodavatel se může odvolávat na příčiny prodlení, jež nezaviní,
pouze tehdy, pokud splní své oznamovací povinnosti vůči Objednateli.
Oznámení Dodavatele o prodlení a s tím spojené stanovení nových dodacích
termínů nezbavuje Dodavatele v žádném případě následků prodlení, pokud se
Objednatel při změně termínu písemně nevzdá svých nároků plynoucích z prodlení.
I přes stanovení nových dodacích termínů po oznámení prodlení s dodávkou ze
strany Dodavatele zůstávají Objednateli nadále všechna jeho práva, které mu z
prodlení Dodavatele plynou nebo mu v souvislosti s ním vzniknou.
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V případě prodlení Dodavatele je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele
smluvní pokutu, aniž by mu musel poskytnout náhradní lhůtu k nápravě. Smluvní
pokuta činí za každý započatý týden prodlení 0,5 % celkové hodnoty dodávky,
přičemž však může dosáhnout maximálně 10 % celkové hodnoty dodávky.
Uplatnění nároku nanáhradu škody a dalších práv zůstává úhradou smluvní pokuty
nedotčeno. Smluvní pokuta se přitom připočítá ke skutečně vzniklé a uplatňované
škodě způsobené prodlením. Právo požadovat zaplacení smluvní pokuta a náhrady
škody nezaniká přijetím zpožděné dodávky.
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Vyšší moc
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Zásahy vyšší moci, zejména stávky, nepokoje, úřední opatření a ostatní
nepředvídatelné, neodvratitelné a závažné události znamenají, že závazky
smluvních partnerů budou po dobu trvání události pozastaveny. Smluvní strany jsou
povinny si v rámci únosnosti neprodleně předávat nezbytné informace a své
závazky upravovat dle změněných poměrů podle zásad poctivého styku.
V případě, že v důsledku zásahu vyšší moci dojde k přerušení povinnosti plnění na
dobu delší než dva týdny, je Objednatel oprávněn smluvní vztah vypovědět s
okamžitou účinností. V tomto případě může Dodavatel požadovat náhradu nákladů,
které mu na základě důvěry v trvání smluvního vztahu prokazatelně vznikly do
okamžiku přerušení smluvních povinností.

3.

Ceny / dodací a platební podmínky / postoupení
pohledávky / zápočet / zadržovací právo
Dohodnuté ceny jsou pevné paušální ceny. Jestliže jsou v nabídce uvedeny
hodinové sazby, slouží pouze pro transparentnost nákladů. Odlišný postup je
možný pouze tehdy, je-li výslovně písemně dohodnuto, že se vyúčtování bude
provádět výhradně podle jednotek na základě dohodnutých hodinových sazeb.
Ceny se rozumí včetně všech nákladů Dodavatele, např. nákladů na materiál,
používání zařízení, cestovních výloh, dopravy (hradí prodávající), pojištění,
balného, cla, daní atd.
3.
Veškeré dojednané ceny jsou neměnné až do úplného ukončení dodávky
zboží či výkonu činnosti, nedohodne-li se písemně jinak Objednatel
s Dodavatelem.
Je-li dohodnut platební kalendář, provádí se platby po doručení příslušné dílčí
faktury v termínech a dílčích částkách dohodnutých v platebním kalendáři. Před
přejímkou celkového plnění ze strany Objednatele probíhají veškeré platby jako
částečné platby, aniž by to znamenalo uznání dosavadních plnění jako splněných.
Faktura na poslední platbu se vystaví až po úplném dodání nebo po přejímce
celkového plnění, je-li to dohodnuto nebo to stanovuje zákon. Objednatel je
oprávněn zadržet poslední splátku nebo maximálně 10 % ceny dodávky až do
uplynutí záruční lhůty. Dodavatel je oprávněn nahradit toto zádržné výhradní
garancí na plnění ze záruky poskytnuté bankou nebo jiným finančním ústavem,
přičemž případné garanční plnění se poskytne na první žádost a upouští se od
námitky předběžné žaloby.
Faktury se Objednateli posílají ve trojím vyhotovení s uvedením čísla objednávky,
objednací značky a čísla každé jednotlivé objednací položky. Faktura musí dále
obsahovat všechny nezbytné údaje pro vyúčtování DPH, zejména IČO nebo DIČ,
jakož i ostatní povinné údaje podle příslušných zákonných předpisů použitého
práva. Jestliže faktura výše uvedené údaje neobsahuje, není Objednatel povinen
platit vykázanou DPH. Pokud se Objednateli nepodaří uplatnit vrácení DPH kvůli
nesprávně vystavené faktuře, je Dodavatel povinen vrátit Objednateli částku
odpovídající uhrazené DPH.
Dodávky probíhají formou „Delivery Duty Paid" („DDP") (podle Incoterms 2010),
není-li v jednotlivé objednávce dohodnuto jinak.
Dodavatel není oprávněn postoupit své pohledávky za Objednatelem třetí straně
ani je nechat vymáhat třetí stranou. Jestliže Dodavatel postoupí své pohledávky
vůči Objednateli v rozporu s předchozí větou třetí straně bez souhlasu Objednatele,
pak je toto postoupení neplatné.
Platby Objednatele se považují za uhrazené, jakmile dá Objednatel příkaz k jejich
úhradě.
Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svých pohledávek proti
pohledávkám Dodavatele, a to i v případě takových pohledávek, které mají za
Dodavatelem jeho podniky ve skupině, jakož i pohledávek, které má Dodavatel vůči
podnikům v Objednatelově skupině.
V případě chybné dodávky je Objednatel oprávněn pozdržet platby ve výši
odpovídají hodnotě dodávky, dokud nedoje k řádnému splnění dodávky.
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Poskytnutý materiál / nástroje / žádost o vydání
Návrhy, vzory, výrobní prostředky, modely, datové nosiče, prototypy, obrázky,
výkresy, dokumentace, materiály, vybavení, komponenty, díly, nádrže, obaly,
nástroje, měřicí přístroje, přípravky, které Objednatel poskytne Dodavateli, či ostatní
Objednatelem jen zapůjčené předměty, které se dle určení nacházejí u Dodavatele,
nejsou majetkem Dodavatele (dále jen „Poskytnutý materiál“), nýbrž zůstávají ve
vlastnictví Objednatele, není-li výslovně dohodnuto jinak.
Dodavatel ihned po předání zkontroluje Poskytnutý materiál a případné nedostatky
ihned písmeně oznámí Objednateli. Dodavatel smí používat Poskytnutý materiál
pouze při práci na zakázce pro Objednatele a bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele ho nesmí používat pro jiné účely ani povolit třetím osobám
jeho používání.
Poskytnutý materiál musí být jasně označen, že se jedná o majetek Objednatele, a
bude se bezpečně a zdarma přechovávat pro Objednatele odděleně od ostatních
předmětů a bude se s ním zacházet s péčí řádného hospodáře. Dodavatel je
povinen zacházet s Poskytnutým materiálem opatrně a odpovídajícím způsobem,
udržovat ho na vlastní náklady v dobrém stavu, v případě nutnosti ho nahradit a
převzít za Objednatele veškerou odpovědnost ohledně jakýchkoli nároků, nákladů a
škod, které vzniknou v důsledku instalace, použití, přechovávání nebo opravy
Poskytnutého materiálu či v souvislosti s tím. Dodavatel nese riziko spojené s
Poskytnutým materiálem, dokud je Poskytnutý materiál v jeho držení a pod jeho
kontrolou. Dodavatel se zavazuje pojistit Poskytnutý materiál na vlastní náklady
proti všem pojistitelným rizikům (All Risk) ve výši ceny na jeho opětovné pořízení.
Dodavatel tímto postupuje Objednateli své nároky vůči pojišťovně předem.
Objednatel toto postoupení přijímá.
Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba jsou kdykoli oprávněni navštívit provozní
areál Dodavatele během obvyklé otevírací doby a zkontrolovat Poskytnutý materiál
a příslušné záznamy.
Objednatel je dále oprávněn kdykoli a bez zvláštního důvodu požádat o vydání
Poskytnutého materiálu. Na takovouto žádost Objednatele je Dodavatel povinen
Poskytnutý materiál neprodleně vydat, připravit ho pro odeslání nebo ho za
uhrazení přiměřených dopravních nákladů dodat Objednateli. Je vyloučeno, aby
Dodavatel uplatnil zadržovací nebo zástavní právo k Poskytnutému materiálu.
Při zpracování Poskytnutého materiálu se Objednatel okamžikem zpracování stává
majitelem nové nebo přetvořené věci. Dodavatel uchovává novou nebo přetvořenou
věc bezúplatně pro Objednatele s péčí řádného hospodáře.
Vlastnictví pomocných modelů, nástrojů, modelů, forem atd. (dále jen „Nástroje“)
vyrobených Dodavatelem, které jsou pro poskytnutí smluvního plnění nezbytné,
přechází okamžikem jejich vzniku na Objednatele. S Nástroji stejně jako s
Poskytnutým materiálem tak disponuje Objednatel. Objednatel má právo kdykoli dle
svého uvážení požádat o vydání Nástrojů, přičemž uhradí náklady, které
prokazatelně vznikly při jejich výrobě, jakož i náklady, které v okamžiku žádosti o
vydání nebyly amortizovány platbami nebo dílčí cenou. I bez dohody o výši těchto
výrobních nákladů je Dodavatel povinen Nástroje ihned vydat. Uplatnění
zadržovacího práva je vyloučeno. Objednatel má právo nechat Dodavatele nástroje
pro Objednatele bezúplatně zničit po dokončení zakázky. Ke zničení nástrojů je
nezbytný písemný souhlas Objednatele.

Zadání zakázky subdodavateli

Zadání zakázky třetí straně jako subdodavateli je dovoleno pouze s písemným souhlasem
Objednatele. V případě, že Dodavatel tak učiní bez souhlasu, je Objednatel oprávněn k
vypovězení smlouvy s okamžitou platností (Důležitý důvod k vypovězení).

§ 10
1.

2.

Vstupní kontrola zboží / přejímka / přechod rizika /
přechod vlastnictví / výhrada vlastnictví
S vynaložením v oboru obvyklé péče Dodavatel zajistí, že Plnění dodávky bude bez
závad a chyb. Objednatel proto omezí své vstupní kontroly zboží na ověření identity
zboží a jeho množství (porovnání dodacího listu s údaji na balení) a na kontrolu
stavu (zejména, zda nedošlo k poškození zboží během dopravy). U Plněních
dodávky, u kterých nebude možné tímto způsobem určit závady, se vyhrazuje právo
reklamace až do úplného zpracování Plnění dodávky v rámci běžného obchodního
provozu Objednatele.
Je-li s ohledem na typ dodávky nezbytná přejímka podle daného práva nebo na
základě smluvní dohody, pak je Plnění dodávky považováno za převzaté, jakmile
Objednatel vydá písemné prohlášení o přejímce. Jestliže Objednatel nesplní svoji
povinnost a nezúčastní se předávací kontroly i přes písemné oznámení Dodavatele,
že je dodávka připravena k přejímce, pak bude Plnění dodávky po uplynutí čtyř (4)
týdnů od písemného oznámení Dodavatele, že je Plnění dodávky připraveno k
přejímce, považováno za převzaté, pokud Objednatel během této doby nebude
reklamovat závady bránící provedení přejímky.
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3.

4.

5.

6.

§ 11

Jestliže je Plnění dodávky Dodavatele součástí celkového plnění Objednatele vůči
koncovému zákazníku, provede se přejímka plnění Dodavatele až při přejímce
celkového plnění Objednatele, kterou provede koncový zákazník. K tomu není třeba
žádné explicitní prohlášení. Platby v žádném případě neznamenají přejímku
Předmětu dodávky.
Není-li v jednotlivé smlouvě písemně dohodnuto jinak, dochází k přechodu rizika
buď přejímkou Plnění dodávky, je-li přejímka dle předchozího ustanovení nezbytná,
nebo úplným dodáním Plnění dodávky.
Objednatel se stává majitelem Plnění dodávky okamžikem jeho vzniku, pokud
Plnění dodávky vyrobí Dodavatel sám, v opačném případě okamžikem jeho dodání
Objednateli.
Jakákoli výhrada vlastnictví ohledně Plnění dodávky ze strany Dodavatele vůči
Objednateli je vyloučena, pokud s tím výslovně nesouhlasí Objednatel v
samostatné písemné dohodě.

6.

§ 13
1.

Zachování mlčenlivosti
2.

1.

2.

3.
4.
5.

§ 12
1.

2.

3.

4.

5.

Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých neveřejných, obchodních a
technických podrobnostech, které se dozví během obchodního vztahu, a musí je
zajistit proti neoprávněnému prohlížení, používání a proti ztrátě. To platí zejména i
pro Poskytnutý materiál (společně dále jen „Informace“). Bez písemného souhlasu
Objednatele se Informace nesmí poskytovat ani zpřístupňovat třetí straně. Tato
povinnost neplatí pro informace, (a) které jsou nebo se stanou veřejně známé i bez
porušení této povinnosti; (b) které se Dodavatel dozví od třetí strany, aniž by došlo k
porušení příslušné povinnosti; nebo (c) u kterých může Dodavatel prokázat, že je
znal již před vznikem této povinnosti nebo že k nim dospěl nezávisle na jejich
poskytnutí.
Rozmnožování těchto Informací je dovoleno pouze v rámci provozních potřeb a v
souladu s autorskými právy. Informace, které jsou Dodavateli poskytnuty, se musí
po dokončení prací vrátit Objednateli v souladu s předpisem o zachování tajemství
nebo se po dohodě s Objednatelem bezpečně zničí. Dodavatel si nesmí ponechat
žádnou kopii, duplikát apod., pokud není ze zákona povinen dané dokumenty
archivovat. S výhradou dalších práv může Objednatel požádat o vydání
poskytnutých Informací, jakmile Dodavatel poruší své povinnosti.
Stejné povinnosti musí Dodavatel přenést i na své zaměstnance a subdodavatele.
Není-li v zakázce dohodnuto jinak, činí lhůta pro zachování mlčenlivosti pět (5) let
od dodávky a/nebo poskytnutí plnění.
Dodavatel si smí dělat reklamu obchodním vztahem s Objednatelem pouze s
písemným souhlasem Objednatele.

3.

4.
5.

Záruka za vady
Dodavatel je povinen zajistit, že všechna jeho Plnění dodávky
a)
odpovídají smluvně dohodnutým specifikacím;
b)
nemají žádné konstrukční, výrobní či materiálové vady;
c)
v okamžiku přejímky odpovídají aktuálnímu stavu techniky a vědeckého
poznání;
d)
odpovídají zákonným, úředním, průmyslové specifickým normám a
požadavkům platným v okamžiku přejímky, zejména bezpečnostně
technickým, ekologickým, stavením předpisům a předpisům týkajících se
nebezpečných látek, nebezpečného nákladu jakož i požadavkům
Objednatele a konečného zákazníka na zajištění kvality.
e)
jsou vhodné pro smluvně dohodnutý nebo Dodavateli zřejmý účel použití.
Jestliže Plnění dodávky nesplňují výše uvedené požadavky, může Objednatel dle
svého uvážení požadovat od Dodavatele, aby na své riziko odstranil vzniklé
nedostatky nebo poskytl náhradní Plnění dodávky, které bude bez závad. V
případě, že Dodavatel tuto svoji povinnost během přiměřené doby nesplní nebo
odmítne odstranit závady či poskytnout náhradní plnění nebo pokud existují zvláštní
okolnosti, které vyžadují okamžité jednání, může Objednatel po vyrozumění
Dodavatele odstranit vzniklé vady na náklady Dodavatele sám nebo si zajistit
náhradní plnění nebo je nechat odstranit třetí stranou či si u třetí strany zajistit
náhradní Plnění dodávky.
Dodavatel je v tomto případě povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které mu
vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad nebo zajištěním náhrady za vadné
Plnění dodávky (včetně nákladů na dopravu, manipulaci, montáž/demontáž,
materiál a práci).
Záruční lhůta trvá 24 měsíců od dodání Objednateli (kupní smlouva) nebo od
přejímky provedené Objednatelem (plnění ze smlouvy o dílo). Je-li Plnění dodávky
součástí celkového plnění, které Objednatel dodává svým zákazníkům, pak je
záruční lhůta 24 měsíců od přejímky celkového plnění zákazníkem Objednatele.,
Objeví-li se během prvních 12 měsíců záruční lhůty vada, pak se předpokládá, že
tato vada existovala již v okamžiku přechodu nebezpečí škody resp. od přejímky,
pokud ovšem Dodavatel nedokáže, že tato vada vznikla vinou Objednatele.
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§ 14
1.

2.

3.

4.

Další zákonné nebo smluvní nároky zůstávají tímto nedotčeny.

Ostatní ručení / pojištění
Dodavatel ručí za nároky, které při používání dodaného zboží a služeb v souladu se
smlouvou vzniknou v důsledku porušení udělených nebo ohlášených ochranných či
autorských práv. Dodavatel je povinen uspokojit veškeré nároky, které budou
vzneseny vůči Objednateli nebo jeho zákazníkům kvůli porušení takovýchto
ochranných práv. Toto neplatí v případech, kdy Dodavatel pracuje podle výkresů,
modelů, dat atd., jež mu předá Objednatel, a přitom neví nebo v souvislosti se
službami, které poskytuje, nemusí vědět, že tím dochází k porušování ochranných
práv. V případě porušení ochranného práva je Objednatel oprávněn si na náklady
Dodavatele opatřit od majitele takovýchto ochranných práv nezbytné povolení,
které mu umožní Předmět dodávky dodávat, uvádět do provozu, používat, prodávat
dále atd. Další nároky Objednatele na náhradu škody nad tento rámec zůstávají
tímto nedotčeny.
Dodavatel zbavuje Objednatele ručení za vady produktu vzhledem k nárokům třetí
strany, jestliže je sám odpovědný za vady výrobku a vzniklou škodu, a Objednateli
uhradí případné náklady, které vzniknou v souvislosti se stažením vadných výrobků
nebo v souvislosti se servisními opatřeními, které provede Objednatel nebo jeho
zákazník. Bude-li to možné a únosné, bude Objednatel Dodavatele informovat o
obsahu a rozsahu stahování vadných výrobků či servisních opatření a dá mu
možnost se k celé záležitosti vyjádřit. Náhrady škody mezi Objednatelem a
Dodavatelem se bude řešit podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.Dodavatel je povinen zbavit Objednatele na první písemné
požádání veškerých nároků a pohledávek třetích stran jakéhokoli druhu, které
vyplynou z údajného porušení právních předpisů ze strany Dodavatele nebo
jednoho z jeho subdodavatelů.
Jestliže plnění Dodavatele zahrnuje i práce v podnikovém areálu Objednatele nebo
některého z jeho zákazníků, pak musí Dodavatel během trvání těchto prací zajistit
veškerá nezbytná bezpečnostní opatření, aby předešel škodám na životě, zdraví a
majetku. Dodavatel nahradí Objednateli veškeré škody a náklady a osvobodí ho od
veškerých nároků, jež budou způsobeny pracemi Dodavatele v podnikovém areálu,
pokud ovšem nebudou způsobeny bez jeho zavinění.
Dodavatel ručí za zavinění svých zástupců, výkonných pracovníků či
subdodavatelů stejnou měrou jako za své vlastní zavinění.
Dodavatel je povinen si zajistit a uzavřít přiměřené pojištění obvyklé pro dané
průmyslové odvětví v přiměřené výši a rozsahu, zejména ohledně škod na zdraví a
hmotném majetku. Dodavatel je povinen předložit Objednateli na požádání
příslušné potvrzení o pojištění. Dodavatel tímto předem postupuje Objednateli
všechny své nároky na platby vůči pojišťovně související se Smluvními předměty.
Objednatel toto postoupení přijímá. Uzavřením pojištění a postoupením pojistných
nároků není ručení Dodavatele omezeno.
Další zákonné nebo smluvní nároky zůstávají tímto nedotčeny.

Práva na pracovní výsledky / ochranná práva,
know-how, autorská práva
Objednatel získává na pracovní výsledky jako celek, jakož i na jejich podstatné části
výhradní, neomezené, sublicencovatelné a neodvolatelné právo na zhodnocení
resp. využití, které je přenosné a je uhrazeno celkovou odměnou. Ohledně
ochranných práv obsažených v pracovních výsledcích plat dále následující
podmínky:
„Ochranná práva“ ve smyslu těchto Všeobecných nákupních podmínek jsou práva k
patentům, žádostem o přihlášení patentu a zákonným žádostem vynálezců, práva k
užitným vzorům, vynálezům a všem ostatním právům, které lze přihlásit, včetně
přihlášek a návrhů na jejich registraci.
Dodavatel je povinen při vynaložení v oboru obvyklé péče včetně patentových
rešerších dodávat pracovní výsledky, na kterých nebudou váznout práva třetích
osob. Bude-li se zdát nevyhnutelné nebo účelné využít práva třetích stran, kterými
Dodavatel nedisponuje, pak o tom musí neprodleně informovat Objednatele a
předloží mu příslušné podklady a zdůvodnění. Strany si budou vzájemně
odsouhlasovat postup prací na zakázce až po stanovisko Objednatele ohledně
možnosti využití práv třetí strany.
Jestliže jsou v pracovních výsledcích obsažena ochranná práva, která u Dodavatele
vznikla před realizací zakázky nebo během její realizace, avšak prokazatelně mimo
prací na zakázce (dále jen „Sekundární ochranná práva“), získá Objednatel
přenosnou, sublicencovatelnou, nevýhradní, neodvolatelnou licenci k těmto
ochranným právům, která je plně uhrazena celkovou odměnou. Licence je omezena
na zhodnocování Sekundárních ochranných práv v rámci užívání pracovních
výsledků nebo jejich podstatných částí. To platí analogicky pro sekundární
know-how.
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

Jestliže Dodavatel zamýšlí použít Sekundární ochranná práva v pracovních
výsledcích, pak je povinen to písemně oznámit Objednateli předem, aby si mohl
opatřit od Objednatele povolení k používání těchto ochranných práv. Strany si
budou vzájemně odsouhlasovat postup prací na zakázce až po stanovisko
Objednatele.
Objednatel má přednostní právo k získání všech ochranných práv, který vznikla v
rámci pověření Dodavatele resp. jeho pracovníků, ať již tak učinili oni sami nebo
společně s pracovníky Objednatele (dále jen „Primární ochranná práva“). Dodavatel
zajistí možnost ochrany přednostního práva Objednatele tím, že písmeně nabídne
Objednateli k převzetí všechna ochranná práva, která budou Objednateli ohlášena
v souvislosti s pracovními výsledky nebo o kterých se Objednatel dozví jiným
způsobem, a to nejpozději dva (2) měsíce poté, co mu budou ohlášena nebo se o
nich dozví. Odměna za tento úkon je zahrnuta v celkové odměně. Objednatel může
přednostní právo k získání ochranných práv převést na podnik ve skupině. Jestliže
Objednatel nemá zájem výhradně získat ochranná práva na vlastní firmu, dohodnou
se Objednatel a Dodavatel při rozdělování nákladů na společném nabytí
ochranných práv. Objednatel může jmenovat podnik ve skupině, který bude místo
něho přihlašovat dané ochranné právo. Není-li dohodnuto jinak, má Objednatel v
případě společného přihlášení ochranného práva neodvolatelné, přenosné,
sublicencovatelné, neomezené, nevýhradní užívací právo k tomuto ochrannému
právu jakožto celku. Odměna za tento úkon je zahrnuta v celkové odměně. Nemá-li
Objednatel zájem ani na společném nabytí ochranného práva, může se Dodavatel
pokusit o získání ochranného práva dle vlastního uvážení a na vlastní náklady,
přičemž Objednatel má neodvolatelné, přenosné, sublicencovatelné, neomezené,
nevýhradní právo k bezplatnému užívání tohoto ochranného práva. Odměna za
tento úkon je zahrnuta v celkové odměně.
Strana, které se pokusu o získání ochranného práva nezúčastní, prohlašuje, že je
připravena poskytnout na vlastní náklady veškerou potřebnou součinnost a vydat
veškerá prohlášení nezbytná pro získání či obhájení ochranného práva.
Jestliže výsledek práce, kterého dosáhne Dodavatel nebo jeho pracovníci,
obsahuje vkusový resp. průmyslový vzor (design), který je vhodný k zaregistrování
jako průmyslový vzor, postupuje Dodavatel právo k průmyslovému vzoru
Objednateli, a sice v okamžiku vzniku vzoru. Objednatel má právo dle vlastního
uvážení provést právní registraci průmyslového vzoru. Odměna za tento úkon je
zahrnuta v celkové odměně.
Jestliže plnění Dodavatele resp. jeho pracovní výsledky jsou zcela nebo částečně
chráněny autorským právem, uděluje Dodavatel Objednateli výhradní,
neodvolatelné, sublicencovatelné, přenosné, časově, místně a obsahově
neomezené právo k bezplatnému libovolnému užívání těchto výsledků práce pro
jakékoli účely, zejména právo tyto výsledky kopírovat, šířit, vydávat jakož i měnit a
upravovat. Odměna za tento úkon je zahrnuta v celkové odměně.
Pokud zákon nestanoví jinak, odpovídá za odměnu svým zaměstnanců pouze a jen
Dodavatel.
V případě využití služeb subdodavatele odpovídá Dodavatel za to, že Objednatel
bude mít stejná příslušná práva.

§ 15

9.
10.

§ 16
1.

2.
3.

§ 17
1.

2.

3.

4.

5.

Uplatní-li Objednatel smluvní nebo zákonné právo na odstoupení, musí tak provést
v písemné formě.
V takovémto případě je Objednatel oprávněn místo vrácení nebo vydání dosud
přijatého plnění zaplatit náhradu hodnoty. Výše náhrady hodnoty se řídí hodnotou
poskytnutého plnění v okamžiku odstoupení.

Právo na kontrolu
Dodavatel je povinen umožnit Objednateli po jeho předchozím ohlášení přístup do
svých obchodních prostor během běžné otevírací doby a nahlédnutí do všech
podkladů, které souvisejí se zakázkou, aby Objednatel mohl zkontrolovat řádné
provádění plnění ze strany Dodavatele a správnost všech fakturovaných položek.
Tyto podklady se musí uchovávat po dobu deseti (10) let po dokončení zakázky pro
takovouto kontrolu, minimálně však po dobu stanovenou zákonem.
Jestliže Dodavatel využívá služeb subdodavatelů, pak musí zajistit, že i tito
subdodavatelé poskytnout Objednateli stejná práva.

Ostatní ustanovení
Místem plnění pro výkony a dodávky plynoucí z jednotlivých zakázek je hlavní sídlo
Objednatele nebo sídlo jeho pobočky uvedené v zakázce, není-li v jednotlivé
smlouvě uvedeno jiné místo plnění.
Jestliže jedno nebo několik ustanovení nebo podstatná část zakázky či těchto
Všeobecných nákupních podmínek je nebo se stane zcela či částečně neplatnou
nebo se v zakázce či Všeobecných nákupních podmínkách objeví nedostatky, není
tím nijak dotčena účinnost ostatních ustanovení zakázky či těchto Všeobecných
nákupních podmínek. Neplatné části se nahradí ustanovením, které bude
odpovídat smyslu a účelu neplatných částí a bude se jim co nejvíce přibližovat.
Ostatní nedostatky se odstraní dle náležitého zvážení.
Příslušným soudem pro veškeré spory plynoucí ze zakázky nebo s ní související je
místně příslušný soud v sídle Objednatele, není-li to v rozporu se zákonem a obě
strany jsou podnikatelé. Objednatel je však rovněž oprávněn uplatňovat své nároky
vůči Dodavateli u obecného soudu, pod který spadá Dodavatel.
Platí výhradně právo České republiky s vyloučením ustanovení Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 (CIGS) a kolizních
ustanovení mezinárodního soukromého práva.
Tyto Všeobecné nákupní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky a Dodavatel
svým podpisem objednávky potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými nákupními
podmínkami.

Ukončení smlouvy

Vypovězení
1.
Objednatel může zakázku kdykoli vypovědět s okamžitou platností a bez udání
důvodu; vypovězení se může týkat jak celé zakázky, tak i jen její části. Aby takovéto
vypovězení bylo řádné, musí být podáno v písemné formě.
2.
V případě řádného vypovězení uhradí Objednatel část celkové odměny
odpovídající práci, kterou Dodavatel do okamžiku nabytí účinnosti výpovědi
prokazatelně odvede. V případě částečného vypovězení však odpovídající platba
nebude provedena před termínem platby, který se dohodl pro poskytnuté práce.
3.
Nad rámec ustanovení § 15.2 uhradí Objednatel Dodavateli v případě celkové nebo
dílčí výpovědi náklady, které mu s přihlédnutím k péči řádného hospodáře
prokazatelně vznikly v důsledku a přímé souvislosti s realizací vypovězeného
rozsahu zakázky a kterým se v rámci možného a myslitelného nešlo vyhnout.
4.
V případě řádné výpovědi dodavatel nemá žádné další nároky, ať již by byly
vznášeny z jakéhokoli právního důvodu. Výše plateb, které má Objednatel podle
§ 15 celkem uhradit, jsou v každém případě omezeny maximálně na výši celkové
odměny.
5.
Jestliže při řádné výpovědi dojde k dohodnutí jiné zakázky mezi Objednatelem nebo
jedním z jeho podniků ve skupině na straně jedné a Dodavatelem na straně druhé,
pro kterou lze využít uvolněné kapacity Dodavatele, zohlední se dle možností výše
uvedené platby dle § 15.3.
Vypovězení ze závažného důvodu
6.
Strany mohou zakázku mimořádně vypovědět ze závažného důvodu s okamžitou
platností. Za závažný důvod se považuje zejména porušení jedné se smluvních
povinností Dodavatele, přičemž Dodavatel nezjedná úplnou nápravu během
přiměřené lhůty, kterou mu Objednatel poskytne. Závažný důvod představuje i
podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na majetek Dodavatele nebo pokud
dojde k takovému zásadnímu zhoršení majetkových vztahů Dodavatele nebo
takové zhoršení jen hrozí, v důsledku kterého by mohlo být ohroženo dodržení
smluvní závazků, zejména závazku plnění, nebo zaviněné a ne jen nepatrné
porušení povinností plynoucích z právních předpisů , ať již ze strany Dodavatele
nebo jednoho ze subdodavatelů najatého Dodavatelem či subdodavatelem.
7.
V případě mimořádné výpovědi ze strany Dodavatele zaplatí Objednatel pouze za
práce, které budou prokazatelně a bezvadně provedeny do okamžiku podání
výpovědi, přičemž se uhradí úměrná částka odpovídající poměru skutečné hodnoty
poskytnutého plnění k hodnotě zbývajícího celého plnění. Dodavatel nemá žádné
další nároky, ať již by byly vznášeny z jakéhokoli právního důvodu. Výše plateb,
které má Objednatel podle § 15 celkem uhradit, jsou v každém případě omezeny
maximálně na výši celkové odměny.
8.
Právo na uplatnění dalších nároků Objednatele v případě mimořádného vypovězení
smlouvy ze strany Objednatele zůstává vyhrazeno.
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