VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU
Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

BŘEZEN 2003
1. ROZSAH POUŽITÍ
1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen „VP“) jsou aplikovatelné na všechny objednávky
(dále jen „objednávky“), které učiní naše společnost zejména za účelem nákupu a/nebo
pronájmu a/nebo pořízení zboží (dále jen „zboží“) a/nebo za účelem získání služeb (dále jen
„služby“) (služby a zboží dále společně jen „dodávky“) od dodavatelů zboží a/nebo
poskytovatelů služeb (dále obecně jen „dodavatelé“).
1.2. Tyto VP platí od data přijetí objednávky dle podmínek uvedených v čl. 3, a to v plném rozsahu,
jako výhradní a jediná dohoda mezi dodavatelem a naší společností. Na všeobecné podmínky
prodeje dodavatele nebude brán zřetel.
1.3. Tyto VP lze měnit pouze na základě předchozí písemné dohody naší společnosti a dodavatele.
2. SMLUVNÍ DOKUMENTY
2.1. Veškeré objednávky naší společnosti se řídí výhradně těmito VP a dále konkrétními
podmínkami uvedenými v naší kupní objednávce (dále jen „KO“) společně s případnými dalšími
smluvními dokumenty (dále jen „OSD“), jež jsou definovány v KO.
2.2. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty je pořadí důležitosti následující: (1) KO, (2)
VP a (3) OSD.
2.3. VP, KO a OSD obsahují úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazují veškerá příslušná
předchozí ujednání mezi stranami, lhostejno zda ústní nebo písemná a explicitní nebo implicitní.
3. OBJEDNÁVKA
3.1. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
3.1.1.

Veškeré objednávky činí naše společnost na základě písemné kupní objednávky (dále jen
„objednávkový formulář“).

3.1.2.

Objednávka nebude považována za účinnou, pokud nebyla přijata dle podmínek popsaných
v bodě 3.2.

3.2. PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY
3.2.1. Potvrzení o převzetí objednávky budou tvořit dvě kopie objednávkového formuláře řádně
podepsané dodavatelem a zaslané naší společnosti poštou nebo faxem ve lhůtě deseti (10)
kalendářních dnů od data uvedeného v objednávkovém formuláři (dále jen „potvrzení převzetí“).
3.2.2. Naše společnost je oprávněna od objednávky s okamžitou účinností odstoupit písemným
oznámením této skutečnosti dodavateli, aniž by tím naší společnosti vznikla jakákoli povinnost
náhrady škody, pokud nebyla tato objednávka předtím, než došlo z naší strany k odstoupení,
dodavatelem zcela přijata dle uvedeného postupu.
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3.2.3. Objednávka, u které naše společnost neobdržela potvrzení převzetí a od které naše společnost
písemně neodstoupila v souladu s ustanovením předchozího odstavce, ale která byla dodavatelem
zcela nebo částečně splněna, se považuje za přijatou dodavatelem v plném rozsahu.
3.3. ZMĚNA OBJEDNÁVKY
3.3.1. Veškeré změny objednávek, včetně drobných změn, jsou předmětem předchozího písemného
schválení ze strany naší společnosti a budou mít formu dodatku k objednávce.
4. OTEVŘENÉ OBJEDNÁVKY
4.1. Určité dodávky mohou vycházet z otevřených objednávek (dále jen „otevřená objednávka“ nebo
společně „otevřené objednávky“), které stanoví alespoň typ a charakteristiku dodávky, cenu, místo
dodání, fakturační adresu a další příslušné podmínky (např. INCOTERM, dopravu, balení apod.).
Takové otevřené objednávky vyžadují přijetí popsané v čl. 3 výše. Uskutečnění dodávek na základě
otevřených objednávek vyžaduje předání formuláře výzvy k dodávce (dále jen „výzva k dodávce“).
4.2. Objemy, které jsou uvedeny v otevřených objednávkách, jsou pouze přibližné a nezakládají pro
naši společnost žádný závazek.
4.3. Dodací termíny a skutečné objemy dodávek budou uvedeny ve výzvách k dodávce, které budou
předány v souladu s KO.
4.4. Pro účely těchto VP se termínem „objednávka“ rozumí jak koncepce „otevřené objednávky“ tak
koncepce uzavřených objednávek.
5. BALENÍ A DODACÍ DOKUMENTY
5.1. BALENÍ
5.1.1. Charakter
Balení bude v souladu se specifikacemi uvedenými v KO a/nebo OSD.
5.1.2. Značení
Veškeré obaly musí být zvnějšku čitelně označeny dle příslušných právních předpisů a zároveň uvádět
tyto informace:
 Popis dodávky
 Dodávané množství nebo váha brutto či netto
 Index, datum a/nebo číslo výrobní série dodávky
 Adresu místa dodání uvedeného v objednávce
 Specifické podmínky skladování
 A další údaje stanovené v KO nebo OSD.
5.1.3. Dodací dokumenty
Dodavatel přiloží ke každé dodávce dodací list, na kterém bude uveden typ balení a informace
stanovené v objednávce (datum, č. objednávkového formuláře, množství a charakter dodávky,
podrobnosti o balení apod.) tak, aby umožnil identifikaci dodávky a kontrolu množství dodaného
zboží.
6. DODÁVKA, REALIZACE A PRODLENÍ
6.1. Pokud nebude v KO dohodnuto jinak, vytvoří dodavatel pro každou otevřenou objednávku plán
zásob, které bude mít k dispozici.
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6.2. Pokud nebude v KO dohodnuto jinak, budou dodací a/nebo realizační lhůty uvedeny
v objednávkovém formuláři. Tyto dodací a/nebo realizační lhůty jsou nedílnou součástí těchto VP a
jsou základem objednávky. Dodavatel musí neprodleně uvědomit naší společnost o veškerých
okolnostech, které mohou ohrozit splnění dodací a/nebo realizační lhůty.
6.3. V případě opožděné dodávky, aniž by tím bylo dotčeno právo naší společnost zrušit celou
objednávku nebo její část a/nebo požadovat náhradu škody, uhradí dodavatel penále z prodlení takto:
0,3 % za každý započatý pracovní den po stanoveném termínu, přičemž maximální celková částka
penále z prodlení nepřesáhne 10 % z celkové hodnoty objednávky, ke které se příslušná dodávka
vztahuje. Naše společnost není povinna zasílat dodavateli upozornění o opožděné dodávce nebo
oznámení o účtování penále z prodlení.
Naše společnost si vyhrazuje právo fakturovat dodavateli veškeré náklady vzniklé ze zpožděných
dodávek (včetně mj. prostojů výrobních linek u našich zákazníků či v naší společnosti, penále
z prodlení apod.).
6.4. Dodavatel nebude uskutečňovat dodávky nebo vyžadovat jejich přijetí před dohodnutým
dodacím termínem bez předchozího výslovného písemného souhlasu naší společnosti.
6.5. Dodavatel hradí veškeré přímé a/nebo nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s předčasnou
dodávkou.
7. PŘEVZETÍ
7.1. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
7.1.1. Kontrola zboží před jeho dodáním: naše společnost si vyhrazuje právo provést bez
předchozího upozornění veškeré kontroly zboží v závodě dodavatele během obvyklé pracovní doby
ještě před uskutečněním dodávky. Tato kontrola nemá žádný vliv na záruky poskytnuté dodavatelem.
7.1.2. Odmítnutí: naše společnost si vyhrazuje právo odmítnout prostřednictvím dopisu, dálnopisu,
mailu či faxu dodávku zboží v případě, že nebude v souladu s objednávkou nebo dodacími
podmínkami stanovenými v objednávce, pokud tato neshoda nebude zanedbatelná. To platí i pro
nadměrné dodávky.
7.1.3. Ustanovení čl. 38 a 39 Vídeňské konvence o mezinárodním prodeji zboží (CISG) ze dne
11.4.1980 se na tento smluvní vztah nevztahují.
7.1.4. Naše společnost vynaloží veškeré úsilí, aby informovala dodavatele o všech zjevných vadách
neprodleně poté, co by tyto vady měly být při normálním provozu objeveny. Dodavatel se tedy vzdává
námitky pozdní reklamace.
7.1.5. I když naše společnost neuplatní v okamžiku dodávky žádné nároky, převezme zboží bez
písemných výhrad nebo uhradí cenu daného zboží, nezakládá to přijetí dodaného zboží ani schválení
účtované a/nebo uhrazené částky a nebude to v žádném případě pokládáno za vzdání se práva na
následné uplatnění nároků ze strany naší společnosti.
7.1.6. Naše společnost neuhradí cenu zboží, které odmítla. V takovém případě může započítat
množství odmítnutého zboží proti fakturám dodavatele nebo dodavatel příslušnou částku naší
společnosti uhradí na první výzvu.
7.1.7. Odmítnuté zboží si může dodavatel odvézt zpět na vlastní náklad a nebezpečí, a to ve lhůtě
osmi (8) dnů od data oznámení o odmítnutí zboží zaslaného naší společností.

3

Všeobecné podmínky nákupu
Březen 2003
FAU-F-SP-4053_EN

Strany se výslovně dohodly, že po uplynutí této osmidenní lhůty může naše společnost odmítnuté
zboží buď zničit nebo vrátit dodavateli na jeho náklad a nebezpečí, aniž by tím naší společnosti
vznikla jakákoli odpovědnost.
7.2. PŘEVZETÍ SLUŽEB
7.2.1. Kontrola služeb před jejich převzetím: naše společnost si vyhrazuje právo provést kontrolu
nabízených služeb v závodě dodavatele během obvyklé pracovní doby ještě před převzetím těchto
služeb. Tato kontrola nemá žádný vliv na záruky poskytnuté dodavatelem.
7.2.2. Převzetí: pokud nebude v KO stanoveno jinak, budou veškeré dodávky uskutečňovány po
kompletním splnění objednaných služeb, a to v den uvedený v objednávce.
7.2.3. Naše společnost si vyhrazuje právo odmítnout služby prostřednictvím dopisu, dálnopisu,
mailu nebo faxu v těchto případech:
 Služby neodpovídají objednávce a tento nesoulad není zanedbatelný
 Není dodržen časový harmonogram a tento nesoulad není zanedbatelný
7.2.4.

Dodavatel není oprávněn fakturovat služby, které naše společnost odmítla převzít.

7.2.5. I když naše společnost neuplatní v okamžiku poskytnutí služeb žádné nároky, převezme
služby bez písemných výhrad nebo uhradí cenu těchto služeb, nezakládá to schválení dodaných služeb
ani schválení účtované a/nebo uhrazené částky a nebude to v žádném případě pokládáno za vzdání se
práva na následné uplatnění nároků ze strany naší společnosti.
8. CENA, FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.1. Pokud není v KO dohodnuto jinak, veškeré ceny za dodávky („ceny“) budou uvedeny
v objednávkovém formuláři. Tyto ceny jsou pevné a neměnné. Ceny za dodávky se rozumí s dodací
paritou „clo placeno“ (DDP) dle podmínek INCOTERMS 2000 do místa dodání. Cena je vyjádřena
jako cena netto, pevná a konečná. Cena zahrnuje úhradu veškerých nákladů, výdajů, poplatků,
omezení a povinností dodavatele. Má se zato, že cena bere v úvahu veškeré okolnosti a zvláštnosti
objednávky a u zboží zahrnuje mj. balné, náklady spojené s nakládkou, zaklínováním, uložením na
dopravní prostředek, přepravu, vykládku a manipulaci v dohodnutém místě dodání a dále také náklady
na pojistné a rizika.
8.2. Cena nesmí být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti.
8.3. Každá faktura musí odpovídat objednávce a jednotlivým výzvám k dodání. Musí obsahovat
veškeré náležitosti, které umožňují identifikaci a kontrolu dodávek, a musí být zaslána ve dvou
kopiích na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Pokud bude faktura neúplná, bude vrácena
dodavateli na jeho náklad. Faktury nebudou přikládány k dodávkám.
8.4. Pokud není v KO dohodnuto jinak, jsou veškeré dodávky zakoupené společností splatné 90 dnů
od konce měsíce, ve kterém byla doručena faktura, 10. dne následujícího měsíce.
9. ZÁRUKA
9.1. Dodavatel jako odborník v daném odvětví nese plnou odpovědnost za svá technická rozhodnutí,
a to nehledě na míru spolupráce, kterou naše společnost poskytla během plnění objednávky.
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9.2 ZÁRUKA NA ZBOŽÍ
9.2.1. Obsah záruky:
9.2.1.a. Dodavatel jako odborník v daném odvětví se zavazuje a zaručuje naší společnosti, že dodané
zboží bude:
 Prodejné, vyrobené z kvalitních materiálů a dobře řemeslně zpracované;
 Vhodné pro konkrétní účel využití za normálních podmínek užívání stanovených dodavatelem
a bezpečné v míře, kterou lze přiměřeně požadovat, a to s přihlédnutím k využití zboží, o
kterém naše společnost dodavatele informovala při předložení objednávky;
 V souladu se všemi výkresy, specifikacemi a dokumentací objednaného zboží;
 Ve věcech nespecifikovaných v dokumentech a materiálech vztahujících se k objednávce
v souladu s výchozími vzorky („VV“), které byly předloženy naší společnosti;
 Prosto zjevných nebo skrytých vad a prosto konstrukčních, výrobních nebo provozních vad.
9.2.1.b Schválení VV naší společností nezbavuje dodavatele odpovědnosti a nezakládá schválení
dodaného a/nebo následně dodaného zboží.
9.2.2. Rozsah záruky
9.2.2.a. Aniž by tím bylo dotčeno právo naší společnosti zrušit objednávku a/nebo uplatnit nároky a
aniž by tím byly dotčeny jakékoli zákonné záruky, poskytuje dodavatel naší společnosti smluvní
záruku.
9.2.2.b. Na základě této záruky je dodavatel vázán povinností plnění a přebírá odpovědnost zejména
za:
Náhradu veškerých nákladů, které přímo či nepřímo vzniknou naší společnosti v souvislosti s vadným
zbožím;
Veškeré přímé a/nepřímé následné škody, které vzniknou přímo naší společnosti, lhostejno, zda se
jedná o škody na zdraví osob či škody na majetku, a dále následné škody vzniklé třetím osobám, naší
společnosti nebo nástupcům či postupníkům naší společnosti nebo třetích stran či zaměstnancům nebo
na majetku shora uvedených.
9.2.2.c. Tato záruka se poskytuje na dobu třiceti šesti (36) měsíců od data dodání.
9.3. ZÁRUKA NA SLUŽBY
9.3.1. Obsah záruky:
9.3.1.a. Dodavatel jako odborník v daném odvětví se zavazuje a zaručuje naší společnosti, že
poskytnuté služby budou:
 V souladu s objednávkou;
 Prosty zjevných nebo skrytých vad.
9.3.1.b. Převzetí poskytnutých služeb naší společností nezakládá schválení těchto služeb a nezbavuje
dodavatele odpovědnosti za skryté vady lhostejno, kdy budou tyto vady zjištěny.
9.3.2. Rozsah záruky
9.3.2.a. Aniž by tím bylo dotčeno právo naší společnosti zrušit objednávku a/nebo uplatnit nároky a
aniž by tím byly dotčeny jakékoli zákonné záruky, poskytuje dodavatel naší společnosti smluvní
záruku.
9.3.2.b. Na základě této záruky je dodavatel vázán povinností plnění a přebírá odpovědnost zejména
za:
 Náhradu veškerých nákladů, které vzniknou naší společnosti v souvislosti s vadami dodaných
služeb, nebo poskytnutí dodatečných služeb pro odstranění těchto vad;
 Poskytnutí veškerých služeb nutných k nápravě škod způsobených vadnými službami;
 Veškeré přímé a/nepřímé následné škody, které vzniknou přímo naší společnosti, lhostejno,
zda se jedná o škody na zdraví osob či škody na majetku, a dále následné škody vzniklé třetím
osobám, naší společnosti nebo nástupcům či postupníkům naší společnosti nebo třetích stran
či zaměstnancům nebo na majetku shora uvedených
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9.3.2.c. Tato záruka se poskytuje na dobu třiceti šesti (36) měsíců od data převzetí služeb.
9.4. Nesplnění záruky dodavatele
Pokud není dodavatel tuto záruku řádně a v přiměřené lhůtě v závislosti na okolnostech splnit,
vyhrazuje si naše společnost právo dle konkrétního případu buď zakoupit zboží a/nebo zajistit plnění
služeb sama nebo u jiného dodavatele, to vše na náklad neplnícího dodavatele, aniž by tím bylo
dotčeno právo naší společnosti odstoupit od objednávky. Shora uvedené se sjednává, aniž by tím bylo
dotřeno právo naší společnosti odstoupit od objednávky, vznést nároky či uplatnit další zákonné
záruky.
10. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY
Přijetím objednávky dodavatel přijímá systém jakosti naší společnosti a zavazuje se podmínky tohoto
systému jakosti striktně dodržovat.
11. PŮVOD DODÁVEK
Na žádost naší společnost potvrdí dodavatel původ jakéhokoli zboží ve formě prohlášení, že zboží
splňuje požadavky panelu regulovaných materiálů („RMP“) a není v rozporu s ISO TS 16949, co se
týče kontrolovaných látek.
12. PRÁVA PRŮMYSLOVÉHO A DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
12.1. Dodavatel se zavazuje postoupit naší společnosti veškeré výsledky služeb (konkrétně zejména
výzkum nebo konstrukce prototypů, zboží, nástrojů či specifických zařízení) vzniklé v souvislosti
s plněním objednávky, které mohou být chráněny na základě práv průmyslového a/nebo duševního
vlastnictví či jinak, které se stanou výhradním vlastnictvím naší společnosti.
12.2. Dodavatel potvrzuje a souhlasí s tím, že cena uvedená v objednávce zahrnuje odměnu za převod
shora uvedených práv a jejich předání naší společnosti.
12.3. Dodavatel převádí na naši společnost veškerá autorská práva týkající se výsledků těchto služeb a
zejména právo na šíření a reprodukci v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem v současnosti i do
budoucna, právo na užívání, distribuci, marketing, převod, modifikaci, včleňování, kombinaci a
adaptaci uvedených výsledků, přičemž tato práva může naše společnost požívat po celou dobu jejich
trvání v kterémkoli státě světa, a to bez omezení rozsahu nebo účelu.
12.4. Dodavatel se zavazuje, že nebude uplatňovat nároky (kromě nároků vyplývajících z porušení
patentních práv) u žádných technických informací, které dodavatel poskytl nebo poskytne naší
společnosti v souvislosti s dodávkami určenými pro naší společnost.
12.5. Dodavatel nebude při plnění objednávek využívat práva průmyslového a/nebo duševního
vlastnictví třetích stran bez předchozího písemného souhlasu takové třetí strany. Autorské honoráře,
poplatky nebo jiné úhrady, které mohou být splatné v souvislosti s takovým využitím těchto práv,
ponese výhradně dodavatel.
12.6. Dodavatel odškodní a nebude činit naši společnost odpovědnou za soudní či mimosoudní nároky,
které kdekoli uplatní třetí strany vůči naší společnosti v souvislosti s právy průmyslového a/nebo
duševního vlastnictví či patentními právy ve vztahu k plnění objednávky dodavatelem. Naše
společnost neprodleně uvědomí dodavatele o jakýkoli podobných nárocích třetích stran. V případě
podání žaloby nebo zahájení rozhodčího nebo jiného řízení proti naší společnosti lhostejno, zda jsou
tyto případy opodstatněné či nikoli, se dodavatel zavazuje z titulu shora uvedené záruky dle vlastního
výběru naší společnosti buď spolupracovat s naší společností a aktivně se účastnit řízení nebo
okamžitě do řízení dobrovolně přistoupit a zajistit vedení tohoto řízení. V případě mimosoudních
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nároků lhostejno, zda jsou opodstatněné či nikoli, se dodavatel zavazuje učinit veškeré potřebné kroky
k vyřešení sporu s třetí stranou, přičemž bude naši společnost průběžně informovat.
12.7. Pokud bude naše společnost povinna upustit od používání některé dodávky nebo její části, pak,
aniž by tím bylo dotčeno právo naší společnosti odstoupit od objednávky, dodavatel neprodleně učiní
jeden z následujících kroků, a to výhradně na vlastní náklad: zajistí naší společnosti právo užívat
dodávku i nadále nebo modifikuje či vymění dodávku tak, aby nedocházelo k žádným sporům ve věci
práva užívat tuto dodávku, přičemž se stanoví, že dodavatel na vlastní náklad zajistí náhradu za
veškeré zboží dodaného naší společnosti, ke kterému nebyla udělena práva duševního vlastnictví.
V takovém případě musí být modifikované a/nebo náhradní dodávky ve všech ohledech v souladu se
smluvní dokumentací týkající se dané objednávky.
12.8. V případě soudního řízení nebo mimosoudních nároků budou veškeré částky, které bude naše
společnost povinna z jakéhokoli důvodu uhradit, včetně mj. veškerých nákladů, poplatků, náhrad škod
a úroků, v plné výši naší společnosti nahrazena dodavatelem na první výzvu. Dodavatel nahradí naší
společnosti veškeré přímé i nepřímé škody vyplývající z nároků, které budou vzneseny vůči naší
společnosti třetí osobou.
13. DŮVĚRNOST
13.1. Dodavatel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré důvěrné informace (které jsou definovány níže)
a učinit veškerá opatření, která budou nutná, aby důvěrnost těchto informací zachoval. Termínem
„důvěrné informace“ se rozumí veškeré informace poskytnuté dodavateli nebo získané dodavatelem
jinak v souvislosti s plněním jeho povinností na základě objednávky, a to informace týkající se
jakýmkoli způsobem technických nebo obchodních dokumentů, specifikací, vzorců, výkresů, plánů,
know-how, údajů, nástrojů nebo vzorků a dále výstupů všech předchozích uvedených materiálů, trhů,
zákazníků, zboží, postupů, plánů, provozních zkušeností, marketingových strategií, organizace,
pracovníků, finančních podmínek nebo plánů nebo podnikání naší společnosti a našich dceřinných
nebo sesterských společností. Tato povinnosti zachování mlčenlivosti je závazná pro dodavatele, jeho
pracovníky, zástupce, prostředníky, dodavatele a subdodavatele. Tyto důvěrné informace jsou a po
celou dobu zůstanou vlastnictvím naší společnosti.
13.2. Tato povinnost mlčenlivosti bude zachována po celou dobu realizace objednávky a dále po dobu
tří let (3) poté.
13.3. Po ukončení nebo splnění objednávky je dodavatel povinen neprodleně upustit od užívání
důvěrných informací a vrátit dodavateli veškeré dokumenty a kopie, které má ve svém držení, jež
v jakékoli formě obsahují nebo dokládají důvěrné informace.
13.4. V žádném případě a v žádné formě nebudou objednávky dávat vznik přímé nebo nepřímé
reklamě, pokud k tomu nedá naše společnost předchozí písemný souhlas.
13.5. Všechny dokumenty, produkty, výkresy, studie, informace, specifikace, výpočty apod. svěřené
naší společností dodavateli pro účely plnění objednávky jsou a vždy zůstávají naším výhradním
vlastnictvím a musí být v tomto smyslu označeny. Dodavatel z titulu zmocněnce zajistí jejich
důvěrnost, ochranu a navrácení naší společnosti po splnění objednávky.
14. PŘEVOD VLASTNICTVÍ A RIZIK
14.1. Pokud není v KO stanoveno jinak, uskuteční se převod titulu k dodávce v okamžiku přijetí
objednávky dodavatelem.
14.2. Veškerá rizika škod týkající se dodávek nese dodavatel až do skutečného dodání zboží naší
společnosti nebo přijetí služeb naší společností.
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14.3. Dodavatel není oprávněn nárokovat „rezervaci titulu“ vůči naší společnosti, pokud k tomu naše
společnost nedala předem výslovný souhlas.
14.4. DODAVATEL SE ZAVAZUJE, ŽE NEBUDE SJEDNÁVAT ŽÁDNOU PODMÍNKU REZERVACE TITULU VE
PROSPĚCH SVÝCH VLASTNÍCH DODAVATELŮ ZBOŽÍ, KTEŘÍ BUDOU ZAPOJENI DO VÝROBY ZBOŽÍ
DODANÉHO NAŠÍ SPOLEČNOSTI NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY.
14.5. V případě zrušení nebo ukončení objednávky se dodavatel zavazuje převést na první výzvu naší
společnosti zbývající zásoby surovin a/nebo polotovarů a/nebo hotových výrobků a/nebo zajišťovacích
zásob, které používá k plnění objednávky a které má k datu ukončení nebo zrušení objednávky na
skladě, na naši společnost.
15. VYBAVENÍ
15.1. Vzorky a modely, kalibry, formy a zařízení objednané naší společnosti pro účely plnění
objednávek (dále jen „vybavení“) přejde do vlastnictví naší společnosti za příslušných podmínek
uvedených v KO, a to společně se všemi právy průmyslového a/nebo duševního vlastnictví týkajícími
se tohoto vybavení.
15.2. Vzorky, modely, kalibry, formy a zařízení („vybavení“), které dá naše společnost k dispozici
dodavateli pro účely plnění objednávky:
 je a zůstává výlučným majetkem svého vlastníka a
 toto vybavení může naše společnost kdykoli požadovat zpět.
15.3. Dodavatel označí vybavení zřetelnou a nesnímatelnou cedulkou nebo etiketou, na které bude
uveden název vlastníka, který sdělí naše společnost.
15.4. Tento majetek společnosti je možné využívat výhradně k plnění objednávek učiněných naší
společností.
15.5. Údržba tohoto vybavení a preventivní opravy, které jsou nutné pro řádné fungování, provádí
dodavatel a nejsou důvodem k narušení dodávek.
15.6. Vybavení nebude upravováno bez předchozího výslovného souhlasu naší společnosti.
15.7. Péči o vybavení a rizika s ním spojená přebírá dodavatel.
15.8. Vybavení je předmětem nájemní smlouvy mezi dodavatelem a naší společností.
15.9. Dodavatel toto vybavení pojistí na svůj náklad na reprodukční hodnotu:
 proti všem rizikům zničení a/nebo ztráty a/nebo poškození a/nebo krádeže, přičemž se
sjednává, že vlastník příslušného vybavení musí být v pojistce uveden jako další pojištěnec;
 a proti veškerým škodám, které může tento majetek společnosti způsobit.
15.10. Dodavatel se vzdává pro sebe i svého pojistitele práva subrogace, které může mít, ve prospěch
vlastníka vybavení, naší společnosti a pojistitele naší společnosti.
15.11. Na žádost naší společnosti předloží dodavatel pojistnou smlouvu, která bude dokládat existenci
shora uvedeného pojistného krytí a skutečnost, že dodavatel řádně hradí pojistné.
15.12. Existence takového pojistného krytí nezakládá omezení odpovědnosti dodavatele.
15.13. Veškerá pojistná plnění z této pojistky budou vyplacena výhradně ve prospěch vlastníka
vybavení jako oprávněné osoby.
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15.14. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za skryté vady, které nejsou naší společnosti
známy, jež mohou způsobit, že se majetek společnosti stane nevyhovujícím pro daný účel použití.
16. POJIŠTĚNÍ
16.1. Dodavatel bude mít sjednáno u finančně zdravého a renomovaného pojišťovacího ústavu:
 pojištění odpovědnosti all risk
 pojištění odpovědnosti za výrobek po dodání
přičemž pojistné krytí u každého z obou uvedených pojištění bude činit nejméně třicet milionů eur (30
mil. €) za pojistnou událost, tzn. škody na zdraví a majetku a hmotné a/nebo nehmotné škody následné
či jiné, které byly přímo či nepřímo způsobeny zákazníkům naší společnosti, naší společnosti nebo
třetí osobě z důvodu vadné dodávky, nebo přímé či nepřímé porušení práva duševního vlastnictví ve
vztahu k (i) naší společnosti, (ii) zákazníkům naší společnosti nebo (iii) třetí osobě z důvodu vadné
dodávky uskutečněné dodavatelem.
16.2. Toto pojištění bude umožňovat pokrytí nákladů na zakázky odvolané třetími stranami (naší
společností a/nebo jejími zákazníky) a/nebo dodavatelem. Tato pojistka bude obsahovat klauzuli o
vzdání se subrogace ve prospěch naší společnosti a/nebo jejích pojistitelů.
16.3. Na žádost naší společnosti předloží dodavatel pojistnou smlouvu, která bude dokládat existenci
shora uvedeného pojistného krytí a skutečnost, že dodavatel řádně hradí pojistné.
16.4. Existence tohoto pojištění nezbavuje dodavatele jeho povinností dle těchto VP ani nezakládá
omezení odpovědnosti dodavatele.
16.5. Pojistitel dodavatele bude informovat naší společnost, pokud bude pojistná smlouva dodavatele
z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena.
17. UKONČENÍ OBJEDNÁVKY
17.1. Ukončení dle potřeby: pokud nebude v KO stanoveno jinak, výslovně se sjednává, že naše
společnost má právo ukončit jakoukoli otevřenou objednávku lhostejno, zda má konkrétně dohodnutou
dobu trvání či nikoli, nebo obecněji jakoukoli objednávku v celém rozsahu nebo částečně, aniž by jí
tím vznikla povinnost náhrady škody jakéhokoli druhu a bez předchozích pokynů či specifických
formalit, a to kdykoli i bez udání důvodu na základě tříměsíční výpovědi předané dodavateli.
17.2. Důvodné ukončení: pokud nebude v KO stanoveno jinak
společnosti požadovat náhradu škod, výslovně se sjednává, že
jakoukoli objednávku v celém rozsahu nebo částečně v případě
povinností vyplývajících z této objednávky ze strany dodavatele,
ani v dodatečně poskytnuté lhůtě patnácti (15) dnů. Objednávka
dodavateli dopisem s doručenkou s okamžitou účinností.

a aniž by tím bylo dotčeno právo
naše společnost má právo ukončit
částečného nebo úplného neplnění
pokud dodavatel nesjednal nápravu
bude ukončena výpovědí doručené

18. SOUDNÍ PRAVOMOC, ROZHODNÉ PRÁVO
18.1. Dodavatel a naše společnost vynaloží veškeré úsilí na to, aby případné spory týkající se výkladu
nebo plnění objednávky vyřešili smírně.
18.2. Pokud nebude v KO stanoveno jinak, sjednává se rozhodným právem právo platné v místě
registrace sídel naší společnosti.
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18.3. Sjednává se, že příslušným soudem bude výhradně soud se soudní pravomocí v místě sídel naší
společnosti, a to i v případě sloučených nebo několikačlenných obžalovaných, naléhavých nebo
zkrácených řízení týkajících se ex parte podnětů.
19. RŮZNÉ
19.1. VÝROBA SVĚŘENÁ TŘETÍ OSOBĚ A POSTUPOVÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM
19.1.1. Dodavatel nebude své povinnosti svěřovat subdodavatelům bez předchozího písemného
souhlasu naší společnosti. I v případě plnění autorizovaným subdodavatel nese i nadále výhradní
odpovědnost vůči naší společnosti dodavatel.
19.1.2. Dodavatel nebude postupovat svá práva nebo převádět své povinnosti nebo jejich část týkající
se objednávky, lhostejno zda za úplatu nebo zdarma, bez předchozího písemného souhlasu naší
společnosti.
19.1.3. Dodavatel informuje naší společnost o prodeji akcií s hlasovacím právem, majetku nebo změně
ovládající osoby. V takových případech má naše společnost právo ukončit objednávku nebo její část
bez předchozího oznámení.
19.2. INFORMAČNÍ POVINNOST
Dodavatel poskytne naší společnosti veškeré informace a dispozice, které jsou nezbytné pro
skladování dodávek, začlenění dodávky do jiného produktu a používání dodávek. Je proto nutné, aby
bylo zajištěno, že jsou specifikace v tomto ohledu dostatečné a relevantní, informovat naší společnosti
o nesouladu specifikací s platnými předpisy v zemi prodeje uvedené ve specifikaci, navrhnout naší
společnosti úpravy, které by zlepšily kvalitu nebo cenu dodávky a informovat naší společnost o riziku
špatné kvality nebo nesplnění požadavku naší společnosti ve vztahu k dané dodávce.
19.3. ZÁVAZEK VÝVOJE – VYLEPŠENÍ
Dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby navrhl vylepšení technické definice dodávky, a to případně ve
spolupráci s naší společností, a dále vylepšení svých průmyslových postupů a vynaloží maximální
úsilí, aby nalezl způsoby, jak snížit výrobní náklady a zlepšit kvalitu, včetně životnosti dodávky.
Veškerá vylepšení musí předtím, než budou provedena, schválit naše společnost.
19.4. ROZSAH DOHODY
19.4.1. Tyto VP, KO a OSD tvoří jediný smluvní dokument, kterým se řídí vztahy mezi stranami pro
účely uvedenými v objednávce, a nahrazuje veškerá jednání a veškeré závazky či písemné dokumenty
realizované před vstoupením objednávky v platnost.
19.4.2. Objednávka nebude vykládána jako
dokument, který by zakládal de facto společnost, joint venture, zastoupení, nadaci nebo jiné sdružení
jakéhokoli druhu mezi smluvními stranami, přičemž každá strana je samostatně odpovědna za své
povinnosti uvedené v objednávce; a
dokument, který by umožňoval smluvním stranám ve vztahu k třetím osobám jednat nebo prohlašovat,
že mají pravomoc jednat, jako prostředník nebo zástupce či jiným způsobem zavazovat druhou
smluvní stranu k jakýmkoli povinnostem.
19.5. ODDĚLITELNOST
Pokud bude některé ustanovení objednávky z jakéhokoli důvodu neplatné nebo nevykonatelné, ostatní
ustanovení touto neplatností nebo nevykonatelností nejsou dotčena. V takovém případě se smluvní
strany zavazují toto neplatné nebo nevykonatelné ustanovení znovu projednat a dohodnout se na
ustanovení novém, které by co nejblíže vystihovalo původní záměr smluvních stran v souladu
s rozhodným právem.
19.6. ZMĚNY
Veškeré změny dohody mezi smluvními stranami vyžadují písemnou formu a jsou platné pouze
v případě výslovného souhlasu obou stran. To platí i pro změny tohoto ustanovení.
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19.7. VZDÁNÍ SE PRÁV
Skutečnost, že některá ze smluvních stran neuplatní ustanovení objednávky nebo nevyžaduje uplatnění
tohoto ustanovení druhou smluvní stranou, nebude považováno za vzdání se tohoto nebo jiného
ustanovení a neovlivní to platnost objednávky či právo obou stran požadovat uplatnění tohoto
ustanovení nebo samotné objednávky následně.
19.8. BEZPEČNOST – REGULAČNÍ DOKUMENTY
19.8.1. Pokud bude dodavatel provádět práce v prostorách, které vlastní nebo má pronajaty naše
společnost, zavazuje se dodavatel dodržovat (i) vnitřní předpisy platné v těchto prostorách a (ii)
ustanovení všech platných zákonů, přepisů, pravidel týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti a prací
prováděných v zařízení externí společností a (iii) ustanovení konvence o právech dítěte ze dne 20.
listopadu 1989, která zakazuje zaměstnávat děti do věku 15 let, přičemž dodavatel odpovídá i za
dodržování shora uvedených předpisů ze strany svých vlastních dodavatelů.
19.8.2. Na požádání naší společnosti dodavatel dodá písemné prohlášení o shodě se shora uvedeným.
19.8.3. Dodavatel nese plnou odpovědnost za plnění těchto předpisů a odškodní a nebude naši
společnost činit odpovědnou za jakékoli nároky, požadavky nebo náklady (včetně nákladů na právní
zastoupení nebo jiné odborné služby) z důvodu nedodržení této povinnosti dodavatelem.
19.8.4. Povinnost dodavatele dodržovat (ii) ustanovení všech platných zákonů, přepisů, pravidel
týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti a prací prováděných v zařízení externí společností a (iii)
ustanovení konvence o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989, která zakazuje zaměstnávat děti do
věku 15 let, je podstatnou povinností smluvního vztahu.
19.8.5. Dodavatel nese výhradní a výlučnou odpovědnost za dozor, školení, řízení a odměňování všech
osob včetně mj. svých zaměstnanců, prostředníků a zástupců, které se pod vedením dodavatele podílejí
na plnění objednávky.
20. USTANOVENÍ APLIKOVATELNÁ NA ČESKÉ PRÁVO
20.1. OBLAST POUŽITÍ
Obecné podmínky prodeje dodavatele nejsou platné, pokud nebyla zmíněny nebo na ně nebylo
odkázáno v Prohlášení o přijetí nebo jinde.
Celkové nebo částečné přijeté dodávky bez písemných podmínek, nebo platba dodavateli nemůže být
považována za přijetí obecných podmínek prodeje dodavatele.
20.2. DODÁVKA, VÝKON A ZPOŽDĚNÍ
Smluvní penále nebo úroky z prodlení stanovené za porušení povinností dodavatele podle PC nebo
GPS neomezují právo Společnosti nárokovat plnou škodu.
20.3. PŘIJETÍ
20.3.1. Paragraf 427 a 428 Zákona České republiky č. 513/1991 Sbírky., ve znění pozdějších předpisů,
Obchodního zákoníku (dále “Obchodní zákoník”) jsou vyňaty.
20.3.2. Společnost je oprávněna využít jakéhokoli dostupného zadržovacího práva.
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20.4. CENA, FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Dodavatel není oprávněn nárokovat úroky z prodlení nebo smluvní penále za zpožděné platby. Výše
následné škody proklamovaná dodavatelem nesmí přesáhnout tři procenta (3%) ze základní zpožděné
platby.
20.5. GARANCE
Paragraf 440 Obchodního zákoníku je vyňat.
20.6. PRÁVA DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Paragraf 434 Obchodního zákoníku je vyňat.
20.7. PŘEVOD VLASTNICKÝCH PRÁV
Po přijetí objednávky je dodavatel povinen provést nezbytnou přípravu zmíněné dodávky buď formou
jejího označení nebo odebráním z jiných dodávek nebo jinak podle PC.
20.8. POJIŠTĚNÍ
Odstavec 2 paragrafu. 16-2 těchto GCP není platný.

12

Všeobecné podmínky nákupu
Březen 2003
FAU-F-SP-4053_EN

