Všeobecné podmínky nákupu
BLANCO Professional CZ, spol. s r.o.,
Postavení: říjen 2017

1.

Rozsah působnosti

1.1 Tyto Všeobecné podmínky nákupu se vztahují na všechny obchodní vztahy (dodávky
zboží a poskytování služeb) s dodavatelem, i když na tyto podmínky není činěn žádný
výslovný odkaz. Nepovolujeme žádné obchodní podmínky dodavatele, které jsou
v rozporu s těmito podmínkami nebo které se od nich odchylují, pokud jsme je výslovně
neschválili. Zejména přijetí dodávek zboží nebo služeb nebo platby neznamenají náš
souhlas.
1.2 Naše Všeobecné podmínky nákupu se uplatní pouze ve vztahu k podnikatelům.

2.

Uzavření smlouvy

2.1 Nabídky a cenové nabídky vypracované a vydané dodavatelem jsou vyhotovovány
zdarma a bez závazku na naší straně.
2.2 Naše objednávka je pro nás závazná, pouze pokud je potvrzena v textové podobě (ve
smyslu § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) dodavatelem nejpozději ve
lhůtě dvou týdnů.
2.3 Pokud se potvrzení objednávky odchyluje od objednávky, zejména pokud jde o ceny
nebo dodací lhůty, dodavatel nás o tom musí informovat samostatně. Uvedené odchylky
se stanou nedílnou součástí smlouvy, pouze pokud je potvrdíme v textové podobě.
2.4 Pokud se po uzavření smlouvy vyskytnou chyby na naší straně způsobené nikoli naší
vinou, např. z důvodu chyb v přenosu, nedorozumění, atd., jakékoli nároky na náhradu
škody uplatňované proti nám jsou vyloučeny.
2.5 Až do dokončení plnění máme právo požadovat úpravy/změny týkající se stavu nebo
kvality, dodání nebo dodací lhůty objednané položky a/nebo objednané služby, pokud
lze uvedené rozumně očekávat od dodavatele.

5.5 Pokud se dodavatel dostane do prodlení, máme právo, dle našeho vlastního uvážení,
odstoupit od smlouvy, a to buď zcela, nebo zčásti, a žádat smluvní pokutu a náhradu
škody. Jakékoli další nároky podle právních předpisů tím nejsou dotčeny. Pokud jsou
lhůty pro dodávky zboží nebo poskytnutí služeb opakovaně promeškány nebo pokud
jsou dodávky zboží či poskytování služeb opakovaně neodpovídající, máme právo
odstoupit od smlouvy, a to buď zcela nebo zčásti, a to včetně dodávek zboží nebo
služeb, ohledně nichž dosud nenastal čas plnění, nebo které dosud nebyly splněny,
nebo které vyplývají z rámcových objednávek nebo stálých objednávek nebo z jiných
dohod nebo smluv. Jakékoli naše další nároky tím nejsou dotčeny. Naše právo na
odstoupení od smlouvy nepodléhá povinnosti poskytnout dodatečnou lhůtu k plnění
nebo předem odeslat oznámení. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení
oznámení o odstoupení v textové podobě dodavateli.
5.6 Pokud nejsme schopni převzít dodávku zboží nebo službu v důsledku okolností, kterým
nemůžeme zabránit, i když vyvineme odpovídající úsilí, platí, že den převzetí se odloží
o délku doby, po kterou překážka trvá. Pokud, s ohledem na tyto okolnosti, není převzetí
možné po dobu přesahující 6 měsíců, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy, a to buď
zcela, nebo zčásti. V takovém případě nemá dodavatel právo na náhradu jakékoli škody
nebo jiné újmy vzniklé dodavateli.

6.

Místo plnění, přechod nebezpečí, náhradní díly, vyšší moc

6.1 Místem plnění pro všechny dodávky zboží a poskytování služeb dodavatele je místo
plnění, které jsme stanovili.
6.2 Odeslání každé zásilky nám musí být oznámeno průvodkou.
6.3 Nebezpečí úplné nebo částečné ztráty, poškození nebo jiného zhoršení stavu položky
dodávky na nás bez výjimek přechází až po převzetí dodávky na námi stanoveném
místě plnění.
6.4 Místo plnění je námi stanoveno v objednávce.

3.

Technické úpravy/změny, změny ve výrobě

3.1 Po předchozím informování dodavatele máme právo změnit specifikace dodávek a
požadovat, aby dodavatel odpovídajícím způsobem technicky přizpůsobil položky
dodávek. Pokud změny dodávaných položek způsobené z naší strany vedou k jakýmkoli
dodatečným nákladům vztahujícím se k jednotkové ceně nebo k jednorázovým
nákladům, takové náklady hradíme my, pokud jsme s tím souhlasili předem v textové
podobě. Pokud změna způsobená z naší strany vede ke snížení nákladů, jednotková
cena musí být odpovídajícím způsobem snížena v náš prospěch. V každém případě je
dodavatel povinen nás neprodleně vyrozumět o jakýchkoli změnách v nákladech.
3.2 Jakékoli změny ve výrobě, zejména, nikoli však výhradně, změny v nástrojích, používání
nových výrobních metod nebo změny nebo přemístění výrobních míst, změny použitého
materiálu, a také změny sub-dodavatelů, jsou povoleny pouze s naším předchozím
souhlasem v textové podobě.

4.

6.5 Dodavatel se zavazuje nám dodávat náhradní díly za přiměřených podmínek po celou
dobu trvání perspektivního technického použití dodávaného zboží, nejméně po dobu
deseti let po ukončení sériové výroby našich výrobků. Pokud má dodavatel v úmyslu
ukončit výrobu nám dodávaného zboží, zejména, ale nejen náhradních dílů, polotovarů
nebo surovin, dodavatel nás o tom musí informovat v textové podobě nejméně dvanáct
měsíců před ukončením výroby, tak, aby konečný nákup takového zboží mohl být
schválen do budoucna.
6.6 Vyšší moc, pracovní spory, přerušení činností, za něž neneseme žádnou odpovědnost,
občanské nepokoje, opatření státních úřadů a další události mimo naši kontrolu nás
zprošťují povinnosti včas převzít dodávky zboží a služeb po dobu trvání uvedených
událostí. Pokud by takové události pokračovaly po dobu, která není zanedbatelná, a
vedly k poklesu našich potřeb, mimo jiné v důsledku získání dodávky z jiného zdroje,
které mohlo být mezitím nezbytné, máme právo odstoupit od smlouvy, a to buď zcela,
nebo zčásti, a to až do uplynutí jednoho měsíce od skončení takové události. Jakákoli
jiná naše práva tím nejsou dotčena.

Rámcové objednávky, upřesnění objednávek
7.

4.1 U rámcových objednávek nebo stálých objednávek oznámíme příslušná množství a typy
k dodání prostřednictvím jednotlivých upřesnění objednávek. Pokud není dohodnuto
jinak, taková upřesnění objednávek jsou závazná, pokud dodavatel vůči nim nevznese
námitky v textové podobě ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení upřesnění příslušné
objednávky.
4.2 Pokud dodavatel není schopen dodržet lhůty v upřesnění objednávek, použije se rovněž
ustanovení článku 5.2 těchto podmínek.

5.

Splatnost a prodlení

5.1 Dohodnuté termíny a lhůty jsou závazné a musí být přísně dodržovány. Pro dodržení
termínů a lhůt je určující převzetí dodávek zboží nebo úplné poskytnutí služby na
dohodnutém místě plnění nebo na námi stanoveném místě plnění.
5.2 Jakmile bude dodavateli zřejmé, že dodávky zboží nebo služeb mohou být zpožděny,
dodavatel je povinen nás o tom okamžitě informovat v textové podobě a společně se
s námi dohodnout na náhradní lhůtě/datu plnění. Závazný účinek původně dohodnutého
data plnění (např. pro účely výpočtu úroků z prodlení nebo smluvní pokuty) tím není
dotčen. Jakékoli dodatečné náklady s tím spojené nese dodavatel.
5.3 Před stanoveným dnem plnění nejsme povinni dodávky zboží nebo poskytované služby
převzít. Kromě toho jsme oprávnění odmítnout také částečné dodávky zboží a částečné
poskytnutí služby. Jakékoli a veškeré škody nebo náklady spojené s těmito odmítnutými
předčasnými nebo částečnými dodávkami hradí dodavatel.
5.4 V případě prodlení dodavatele s plněním dodávky zboží nebo služeb máme právo
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý započatý den prodlení, avšak celkově
tato pokuta nepřesáhne 15 % z hodnoty objednávky. Taková smluvní pokuta námi může
být nárokována, dokud nebude provedena úplná platba za dodávku zboží nebo služeb,
které byly dodány s prodlením. Veškeré škody a náklady vzniklé prodlením nám musí
být nahrazeny – zejména, ale nejen, škody a náklady způsobené výrobními prostoji,
jakož i dalšími nákupy, které mohou být nezbytné. Jakékoli bezpodmínečné převzetí
opožděných dodávek zboží nebo služeb nepředstavuje vzdání se jakýchkoli práv, které
nám mohou svědčit z důvodu opoždění dodávky zboží nebo služby.

Ceny, platby, úspora nákladů

7.1 Dohodnuté ceny jsou pevné ceny a zahrnují dopravné, balení a jiné vedlejší náklady na
dodávky zboží nebo služeb poskytované na místo plnění, které je námi určeno. Pokud
není v textové podobě dohodnuto jinak, ceny jsou DDP (s dodáním, clo placeno, podle
aktuálně platných podmínek Incoterms). Jakákoli zvýšení ceny, bez ohledu na důvod
takových zvýšení, také v případě rámcových smluv nebo stálých smluv o dodávkách,
uznáme pouze tehdy, pokud byla v tomto smyslu uzavřena výslovná dohoda v textové
podobě.
7.2 Faktury se vydávají neprodleně po odeslání dodávky zboží a/nebo dokončení poskytnutí
služeb. Faktury se vydávají jako originály, samostatně pro každou objednávku,
s uvedením čísla objednávky, čísel položek a jednotlivých cen; DPH musí být na faktuře
uvedena odděleně. Všechny faktury, které nejsou vydány v náležité podobě, se považují
za nevydané. Pouze dodávky, služby a faktury, které jsou bez vad a odpovídají
objednávce, nás zavazují provést platbu.
7.3 Pokud není v textové podobě dohodnuto jinak, platba se provede do 14 dnů po obdržení
řádně vydané a úplné faktury s 3% slevou, nebo do třiceti dnů s 2% slevou, nebo do 60
dnů v čisté částce. Sleva se odečte od částky uvedené na faktuře včetně DPH. Platební
lhůta začíná běžet obdržením faktury, nebo pokud byla dodávka obdržena až po faktuře,
okamžikem obdržení dodávky, avšak v žádném případě ne před dohodnutým dnem
dodání.
7.4 Šeky a směnky se považují za platbu.
7.5 Pohledávky dodavatele vůči nám mohou být postoupeny pouze na základě našeho
předchozího souhlasu.
7.6 Jakékoli úspory nákladů vyplývající ze spolupráce mezi námi a dodavatelem se rozdělí
rovným dílem mezi obě strany. Pokud je podíl na spolupráci jedné strany výrazně vyšší,
rozdělení se provede v poměru k podílům, kterými strany přispěly.
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8.

Dodržování právních předpisů, zakázané chemické látky, vývoz, cla

8.1 Dodavatel zajistí, aby ve vztahu ke každé dodávce byly dodrženy všechny právní
předpisy, nařízení a další předpisy, zejména, ale nejen, všechny předpisy týkající se
bezpečnosti, nebezpečného zboží a ochrany životního prostředí. Zejména musí být u
všech dodávek dodržována ustanovení směrnic EU.
8.2 Pro každou jednotlivou položku dodávky se dodavatel zavazuje dodržovat ve všech
ohledech požadavky a povinnosti týkající se zákazu chemických látek vyplývající
z příslušných právních předpisů a nařízení. To se vztahuje zejména na požadavky a
povinnosti vyplývající z nařízení REACH ES č. 1907/2006, směrnice RoHS RL 2011/65
EU, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich příslušných změn a dodatků a jejich
transpozice do vnitrostátních právních předpisů členských států EU. Bez nutnosti
předchozí výzvy nám dodavatel jednou za rok poskytne písemná, ke konkrétnímu
výrobku vážící se prohlášení o shodě, a to i za účelem užití našimi zákazníky, kterým
můžeme tato prohlášení předat.
8.3. Dále nesmí být použita žádná ze zakázaných chemických látek, které jsou uvedeny
v našem Seznamu zákazu a zamezení používání materiálů (Material prohibition and
avoidance list). Platná verze tohoto seznamu je k dispozici na adrese:
https://www.blanco-professional.com/en/service/company/responsibility/suppliers.cfm.
8.4 Dodavatel je povinen zajistit, že položky dodané dodavatelem nepodléhají žádnému
omezení vývozu. Pokud taková omezení vývozu přicházejí v úvahu, dodavatel nás o
tom musí výslovně informovat v textové podobě při podání objednávky.
8.5 Na žádost nám dodavatel poskytne osvědčení o původu, prohlášení dodavatele,
statistická čísla zboží a/nebo odkazy, a také další dokumenty nebo údaje, které mohou
být nezbytné pro splnění požadavků na vývoz.
8.6 Dovážené položky musí být dodány se zaplaceným clem. Dodavatel se zavazuje
umožnit kontroly, které provádějí celní orgány, předložit všechna požadovaná prohlášení
a informace a získat všechna nezbytná úřední schválení na své náklady.
8.7 V případě dodávek a služeb prováděných z jiné země EU než je Česká republika, musí
být uvedeno identifikační číslo DPH v EU.
8.8 Ve vztahu ke každé položce dodávky dodavatel uvede v dodacím listu příslušnou
klasifikaci nebezpečného zboží, anebo, pokud to odpovídá skutečnosti, deklaruje, že se
nejedná o nebezpečné zboží („Non- dangerous goods“¨).

9.

Dodržování interních předpisů

9.1 Dodavatel se zavazuje dodržovat naše etické postupy a přístupy v obchodování
stanovené v našem Kodexu chování, jehož aktuální verze je k dispozici na adrese:
https://www.blanco-professional.com/en/service/company/responsibility/suppliers.cfm

10. Omezená kontrola příchozího zboží a požadavek na oznámení vad
Dodavatel je povinen dodávat pouze položky dodávek, které jsou průběžně kontrolovány
a schvalovány, a my proto neprovádíme podrobnou prohlídku příchozího zboží v našich
prostorách. Ustanovení § 2104 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, se neužije. Máme
pouze povinnost prohlédnout položky dodávek a učinit oznámení o vadách takto: po
obdržení dodávky budeme kontrolovat pouze totožnost a případné vnější poškození
položek dodávky, ke kterému došlo při dopravě. Následně budeme prohlížet položky
dodávek pouze v rámci běžného podnikání při jejich použití ve výrobě. Jiné vady jsou
považovány za nezjistitelné při prohlídce, která je prováděna s odpovídající péčí.
Jakékoliv vady takto zjištěné a také jakékoli zjevné vady oznámíme ve lhůtě 10
pracovních dnů. Tato lhůta se považuje za dodrženou, pokud je stížnost odeslána
dodavateli v textové podobě v poslední den uvedené lhůty, i když bude stížnost
doručena dodavateli po uvedené lhůtě. Takové oznámení vad není považováno za
opožděné.

11. Faktické vady a právní vady
11.1 Dodávané položky si uchovají ujednané vlastnosti a jakost po dobu 36 měsíců (záruční
doba).
11.2 Dodavatel zajistí, aby dodané zboží a poskytnuté služby odpovídaly požadavkům
právních předpisů a správních úřadů pro jejich prodej a používání a aby neporušovaly
žádná práva duševního vlastnictví ani jiná práva třetích osob. Dodané zboží a služby
musí být v souladu i s dalšími právními předpisy, pravidly odborných testů a pravidly pro
předcházení nehodám. Zejména se musí dodržovat příslušné české technické normy,
včetně zejména, ale nejen, ČSN, jakož i jiné nejnovější normy a pokyny. Dodavatel
odpovídá za kvalitu dodávky zboží a poskytnutých služeb včetně zkoušek vyžadovaných
pro zajištění uvedeného, zejména v rámci dohodnutých specifikací (vlastností).

11.3 Máme bez omezení všechna práva z vadného plnění plynoucí ze zákona, a to v případě
faktických vad i vad právních. Jsme oprávněni zvolit způsob odstranění vady (odstranění
vady opravou věc nebo dodáním nové věci). Dodavatel nese veškeré náklady na
odstranění vady opravou nebo dodáním nové věci. Pokud dodavatel nesplní požadavek
na odstranění vady opravou nebo dodáním nové věci v přiměřené lhůtě, nebo pokud
dodavatel splní uvedený požadavek jen nedostatečně, nebo pokud je okamžité
odstranění vady vyžadováno z naléhavých důvodů, můžeme si na náklady dodavatele
nechat vady odstranit, nebo je odstranit sami, nebo můžeme provést náhradní nákupy
na náklady dodavatele.
Pokud požadujeme od dodavatele odstranění vady, dodavatel za tímto účelem rovněž
demontujte vadnou položku dodávky a následně ji nahradí položkou bez vady. Pokud
dodavatel není schopen tak učinit s vynaložením přiměřených nákladů, nebo pokud
provedení uvedeného není možné z jiných důvodů, učiníme to za dodavatele na náklady
dodavatele.
Případně, můžeme rovněž požadovat, aby cena za vadnou dodávku byla odpovídajícím
způsobem snížena, nebo si můžeme ponechat dodávku pro pozdější vyzvednutí
dodavatelem, a buď zadržet platbu kupní ceny nebo požadovat vrácení kupní ceny,
nebo můžeme vadnou dodávku zlikvidovat na náklady dodavatele.
11.4 Pokud není dohodnuto jinak, platí záruční lhůta 36 měsíců od přechodu nebezpečí.
Uvedená lhůta se prodlouží o dobu odstraňování vady dodavatelem ode dne obdržení
našeho oznámení o vadě do prohlášení dodavatele o tom, že příslušná opatření k
odstranění vad byla provedena, nebo že dále odmítá odstraňovat vadu. Lhůta
stanovená v tomto článku se nevztahuje na případné právo na náhradu škody či újmy
způsobené faktickými nebo jinými vadami.
11.5 Pokud nám vzniknou náklady z důvodu vad na dodávce zboží nebo poskytnutých
službách, zejména, ale nejen, na dopravě, cestovném, pracovních nebo materiálových
nákladech nebo nákladech na příchozí kontrolu, které přesáhnou běžný rozsah, nebo na
opatření třídění, dodavatel je povinen nám tyto náklady uhradit. Náklady, které je
povinen hradit dodavatel, zahrnují také náklady na montáž a demontáž, náklady na
stažení výrobků z trhu a náklady na výrobní prostoje (včetně zastavení linky). Povinnost
uhradit náklady platí bez ohledu na to, zda takové náklady vznikly v našich prostorách
nebo v prostorách našeho zákazníka.
11.6 Pokud, přestože záruční lhůta uplynula, odstraníme vady vzniklé z nedostatku
způsobeného dodavatelem našemu zákazníkovi zdarma nebo pouze za podíl na
nákladech tak, aby nedošlo k poškození naší pověsti (goodwill), dodavatel se
zavazuje podílet se na nákladech tím, že převezme alespoň 50 % nákladů, které nám
takto vzniknou. V každém jednotlivém případě mohou být dohodnuty odlišné sazby.
11.7 Dodavatel zajistí, aby zboží dodané dodavatelem bylo dohledatelné. Pokud je zjištěna
vada, musí existovat možnost ji vystopovat zpět až na úroveň konkrétní dodávky, aby
mohla být z časového hlediska posouzena odpovědnost za vady a mohlo být
identifikováno celkového množství dotčené dodávky. Pokud, v případě faktické vady
nebo odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, není dohledání možné, dodavatel
nám nahradí jakékoli znevýhodnění, ke kterému u nás může z tohoto důvodu dojít.
Pokud lhůta určující pro práva z vadného plnění při dodání vadné dodávky nemůže být
určena pro nemožnost dohledání v důsledku opomenutí dodavatele, považuje se taková
lhůta za prodlouženou tak, že uplyne 12 měsíců poté, co byla vada na nedohledatelné
položce oznámena dodavateli.
11.8 Pokud vůči nám některý z našich zákazníků uplatní nárok na náhradu škody v důsledku
toho, že položky, které jsme koupili od dodavatele, ať už vestavěné, nebo ne, jsou
vadné, pak za podmínky, že oznámení o vadě bylo učiněno ve lhůtě dvou týdnů po
výskytu vady a odpovědnost za vadu nebyla promlčena před více než třemi měsíci,
nemáme v našem vztahu s dodavatelem a v rámci prevence škod žádnou povinnost
uplatňovat námitku uvedenou v § 2104 a § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, (nedostatečná prohlídka nebo oznámení vad), nebo uplatňovat námitku
promlčení vůči našemu zákazníkovi.

12. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a zajištění kvality
12.1 Pokud je vůči nám uplatněna odpovědnost podle právních ustanovení upravujících
odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku nebo jiných ustanovení týkajících se
vady věci, nebo pokud bychom jinak utrpěli škodu či újmu v souvislosti s dodáním vadné
dodávky, zejména, ale nejen, škodu s ohledem na nezbytná stažení výrobků z trhu,
modernizaci, atd., dodavatel nás na první žádost odškodní za všechny případné škody
či újmy v případě a do té míry, že taková škoda či újma byla způsobená vadou dodávky
dodané dodavatelem. V takových případech dodavatel hradí všechny náklady a výdaje,
včetně nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti se soudním či jiným řízením ve
věci. Dodavatel se zavazuje uzavřít, udržovat a na požádání nám doložit dostatečné
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v minimální výši pojistného
krytí 5 milionů EUR za každou pojistnou událost.
12.2 Dodavatel používá a udržuje systém zabezpečení kvality, který je svým typem a
rozsahem působnosti vhodný a který je co nejmodernější, a připraví a vede dokumentaci
o všech relevantních údajích po dobu minimálně 10 let od data výroby dodaného zboží.
V případě uplatnění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je dodavatel
povinen nám předložit příslušnou dokumentaci a záznamy.
12.3 V případě, že dodavatel obdržel oznámení přiměřenou dobu předem, dodavatel
poskytne nám a našim oprávněným zástupcům (případně doprovázených zástupci
našich zákazníků) přístup do svých prostor, a také přístup k příslušným dokumentům a
záznamům kdykoliv během běžné pracovní doby pro účely provedení auditů (auditů
systému, postupů a výrobků); během takových návštěv dodavatel přidělí příslušně
kvalifikovaného zaměstnance, který bude k dispozici k odpovídání na dotazy a k
poskytování informací.
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13. Práva duševního vlastnictví

17. Software

13.1 Dodavatel zajistí, že dodané položky nebo služby poskytnuté dodavatelem neporuší
žádná tuzemská nebo zahraniční práva duševního vlastnictví a zaručí, že je můžeme
užívat zcela volně a že jsme podle autorského práva oprávněni je užívat k obchodování
v tuzemsku i v zahraničí. V případě, že proti nám třetí strany uplatní odpovědnost za
porušení tuzemských nebo zahraničních práv duševního vlastnictví vztahujících se
k dodaným položkám nebo poskytnutým službám, dodavatel nás na první žádost
odškodní za všechny a jakékoli nároky a vzniklé škody. Toto oprávnění platí bez ohledu
na zavinění dodavatele. Jakákoli naše další práva v důsledku právních vad dodaných
položek nebo poskytnutých služeb tím nejsou dotčena.

17.1 Software se nám dodává na běžných zařízeních sloužících k ukládání dat ve strojově
čitelném kódu, včetně dokumentace pro uživatele.

13.2 Dodavatel nás na žádost informuje o všech právech duševního vlastnictví, kterými
dodavatel a/nebo jeho poskytovatel licence disponuje v souvislosti s dodávkami zboží
nebo poskytnutými službami. Pokud dodavatel zjistí jakékoli porušení práv duševního
vlastnictví, musí nás o tom neprodleně informovat v textové podobě, aniž by o to byl
konkrétně požádán.

17.4 Dodavateli není dovoleno kopírovat, zpracovávat nebo jinak používat výsledky plnění
vyhotovené pro nás, zcela, ani z části.

13.3 Pokud dodaná položka nebo poskytnutá služba porušují jakákoli práva duševního
vlastnictví, dodavatel se zavazuje, podle svého vlastního uvážení a na své vlastní
náklady, buď upravit dodanou položku, nebo poskytovanou službu takovým způsobem,
aby jejich užívání námi nebylo v rozporu s právy duševního vlastnictví, a zároveň aby
dodaná položka nebo poskytnutá služba byla v souladu se smluvními ujednáními, nebo
pro nás získat práva užívání. Pokud tak dodavatel neučiní, zavazuje se, dle našeho
vlastního uvážení, přijmout zpět dodanou položku nebo poskytnutou službu proti
náhradě nákladů a/nebo nás odškodnit za všechny a jakékoli vzniklé škody či újmy.

14. Vlastnická práva
14.1 Ponecháváme si vlastnické právo ke všem nástrojům, formám, vzorkům, modelům,
profilům, výkresům, standardním listům specifikací, vzorům výtvarných děl, měřidlům a
jiným záznamům, které poskytujeme; uvedené věci nesmí být předány žádné třetí straně
ani jinak použity pro vlastní účely dodavatele bez našeho výslovného souhlasu. Musí být
dodavatelem chráněny proti neoprávněnému přístupu nebo použití, a pokud není
dohodnuto jinak, musí být vráceny v dobrém stavu spolu s dodávkou, nejpozději,
v případě dlouhodobých smluv o dodávkách, na konci dodavatelského vztahu.
Dodavatel není oprávněn ponechat si jakékoli jejich kopie. Dodavatel nemá právo tyto
věci zadržet (zadržovací právo). Dodavatel zajistí, že námi poskytnuté a námi vlastněné
nářadí je označeno jako náš majetek. Dodavatel nám musí poskytnout důkaz o
dostatečném pojistném krytí a poskytne nám osvědčení o uzavřeném pojištění uvádějící
pojistnou částku.
14.2 Pokud nástroje, výkresy nebo jiná výrobní zařízení jsou vyrobeny nebo připraveny
dodavatelem na základě naší objednávky a na naše náklady, je dohodnuto, že
vlastnické právo k těmto věcem na nás přechází okamžikem jejich vyrobení. Pokud se
pouze podílíme na nákladech, nabydeme spoluvlastnický podíl poměrně
odpovídající našemu podílu na nákladech. Dodavatel nám k nim poskytne souhlas s
užíváním formou výhradní, neomezené, neodvolatelné, celosvětové, bezúplatné,
převoditelné licence k předmětům chráněným autorským zákonem, včetně práva
poskytnout podlicenci, na celou dobu trvání majetkových autorských práv. Dodavatel
není oprávněn používat tyto věci mimo rozsah objednávky bez našeho souhlasu.
Dodavatel je oprávněn a povinen uchovávat tyto věci v bezpečné úschově, přičemž toto
právo a povinnost jsou odvolatelné. Dodavatel označí věci takovým způsobem, že naše
vlastnické právo k nim se dá rovněž zdokumentovat vůči třetím stranám. Dodavatel
nemá ve vztahu k těmto věcem zadržovací právo.
14.3 Výhrada vlastnického práva ze strany dodavatele platí pouze tehdy, pokud odkazuje na
naše platební závazky ve vztahu k příslušným položkám dodávek, na které si
poskytovatel vyhrazuje vlastnické právo. Jakákoli širší či rozšířená výhrada vlastnického
práva dodavatele neplatí.

15. Užívací právo
Máme právo na udělení nevýhradní, neodvolatelné, celosvětové, bezplatné,
převoditelné a časově neomezené licence, včetně práva poskytnout podlicenci, na
všechny technické informace, záznamy a údaje, dokumentaci, software, objektové
zdrojové kódy, jiná díla, jakož i další předměty práva duševního vlastnictví vzniklé
v souvislosti s plněním smlouvy a licence nezbytné pro smluvní využití dodávek zboží a
služeb. Uvedená licence zahrnuje zejména, ale nejen, právo užívat, zpracovat (např.
úpravou/změnou, rekonfigurací nebo doplněním), rozmnožovat, šířit a prodávat předmět
licence pro naše vnitřní použití a pro použití v souvislosti s jedním z našich výrobků,
nebo pro použití třetími stranami, nebo je začlenit ve změněné nebo nezměněné podobě
do jednoho z našich vlastních výrobků.

16. Důvěrnost, publicita
16.1 S veškerými technickými údaji a jinými obchodními nebo technickými informacemi, které
nejsou veřejně přístupné a které jsou sděleny dodavateli na základě obchodních vztahů
s námi, dodavatel nakládá jako s důvěrnými. Tyto informace mohou být použity pouze
pro provedení našich objednávek a mohou být sděleny pouze těm zaměstnancům, kteří
je potřebují pro provedení objednávky.
16.2 Bez našeho písemného souhlasu dodavatel není oprávněn poskytovat zprávy nebo
veřejně oznamovat spolupráci s námi, zejména nás zahrnout do svého referenčního
seznamu nebo používat naše logo nebo obchodní značky či názvy.

17.2 Pokud je software vyvinutý konkrétně pro nás, musí nám být poskytnut zdrojový kód,
včetně dokumentace výrobce.
17.3 Pro software vyvinutý pro nás a příslušnou dokumentaci výrobce a jejich části nám
dodavatel poskytne právo je užívat v souladu s článkem 15 těchto podmínek. V případě
jakýchkoli protikladných práv třetích stran se dodavatel a my smluvně dohodneme na
přiměřeném rozsahu naší licence.

17.5 Dodavateli není dovoleno zveřejňovat výsledky plnění vyhotovené pro nás, zcela, ani z
části.
17.6 Dodavatel nám zajistí a zaručí nevýhradní, převoditelné právo, neomezené v prostoru a
čase, užívat a rozmnožovat dodaný software za účelem integrace do jiných výrobků,
nebo ho užívat či rozmnožovat přidruženými společnostmi podle článku 20. těchto
podmínek a našimi distributory.
17.7 Pokud zajištění a zaručení práva uvedeného v tomto článku 17. není z právního
hlediska možné, dodavatel nás o tom informuje písemně před uzavřením smlouvy.
Dodavatel nám také poskytne důvody, proč zajištění a udělení takového práva není
právně možné.
17.8 Dodavatel odpovídá za to, že v době dodání žádná část nám dodaného softwaru
neobsahuje žádný malware, který je určen a/nebo schopen poskytnout dodavateli nebo
jakékoli třetí straně neoprávněný přístup do našeho počítačového systému, nebo číst,
psát, kopírovat, poškodit nebo odstranit software nebo data na našem počítačovém
systému bez našeho souhlasu, nebo iniciovat další procesy v našich počítačových
systémech nebo na nich, které námi nejsou povoleny a schváleny.

18. Omezení odpovědnosti
Odpovídáme za úmyslné porušení povinnosti a hrubou nedbalost. Za jinou než hrubou
nedbalost odpovídáme pouze v případě porušení základních smluvních povinností, které
se týkají podstaty smlouvy, nebo jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy.
Povinnost nahradit škodu je omezena na předvídatelnou škodu. V ostatních případech
jsou nároky na odškodnění uplatňované dodavatelem vyloučeny, a to bez ohledu na
jejich právní důvody. Toto omezení odpovědnosti neplatí v případě usmrcení, zranění
nebo újmy na zdraví.

19. Práce vykonávaná v našich továrnách
Každý, kdo při plnění dodávky nebo služby vykonává práci v jedné z našich továren, je
povinen dodržovat příslušné právní předpisy, a také místní pravidla dotyčné továrny.
Dodavatel zajistí, aby všechny takové osoby vykonávající práci pro dodavatele nebo
jeho jménem vždy dodržovaly všechna tato pravidla a předpisy za všech okolností,
včetně pravidel a předpisů pro vstup do našich zařízení a odchod z nich. V případě
nedodržení nás dodavatel odškodní za jakékoli a všechny nároky vznášené těmito
osobami proti nám týkající se nehod nebo zranění nebo jiné škody či újmy způsobené
těmto osobám.

20. Převod práv a povinností
Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smluv o dodávkách a službách jsou
nepřevoditelná na jakoukoli třetí stranu. Máme však právo převést jakákoli práva a
povinnosti ze smluv o dodávkách a službách na naše přidružené společnosti.
Přidružená společnost pro tento účel znamená společnost, která nás přímo či nepřímo
ovládá, je přímo či nepřímo ovládána námi, nebo je společně s námi pod přímým nebo
nepřímým ovládáním. Tyto přidružené společnosti se nepovažují za třetí strany ve
smyslu těchto podmínek.

21. Místo plnění, příslušné soudy, použitelné právo
21.1 Místo plnění pro veškeré závazky vyplývající ze smlouvy, týkající se zejména dodávek a
plateb, pro obě strany, je hlavní místo podnikání naší společnosti nebo místo plnění
stanovené námi.
21.2 Příslušný pro veškeré právní spory vyplývající ze smluvních vztahů, jejich vzniku a
trvání, je pro obě strany příslušný soud v hlavním místě podnikání naší společnosti.
Můžeme se však rozhodnout, že podáme žalobu v sídle dodavatele.
21.3 Tyto Všeobecné podmínky nákupu, jakož i jakýkoli smluvní vztah, na který se tyto
podmínky vztahují, se řídí právem České republiky. Úmluva OSN o mezinárodním
prodeji zboží (CISG) zde neplatí. Konkrétní místní nebo jiné obchodní zvyklosti ve
smyslu § 558, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se neberou v úvahu;
obchodní zvyklosti rovněž nemají přednost před právními předpisy majícími obecně
závaznou povahu.
21.4 Ustanovení §§ 1798, 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na
smluvní vztahy mezi námi a dodavatelem neužijí. Dodavatel přebírá nebezpečí změny
okolností podle § 1764 a násl., občanského zákoníku.
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