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§ 1 Platnost

(1) Tyto nákupní podmínky platí pro všechny naše objednávky.
(2) Neplatí však pro dodávky a výkony služeb poskytnuté nám našimi zákazníky, pokud se jedná
o dodávku ušlechtilých kovů, včetně a zejména těch, které jsou určené k recyklaci. Pro tyto případy
platí naše všeobecné dodací podmínky.
(3) Podmínky, které jsou odlišné nebo protichůdné, neakceptujeme, s výjimkou případů, kdy jsme je
výslovně písemně schválili.
(4) Tyto nákupní podmínky platí také pro všechny budoucí obchody uzavřené stranami a také tehdy,
když bezvýhradně přijmeme zboží s vědomím odlišných nebo protichůdných podmínek.
(5) Tyto Všeobecné nákupní podmínky se vztahují pouze na podniky, veřejnoprávní právnické osoby
nebo veřejnoprávní aktiva ve smyslu § 310, odst. 1 německého občanského zákoníku („BGB“).

§ 2 Uzavření smlouvy

Smlouva vstupuje v platnost naší objednávkou, pokud dodavatel během jednoho týdne od obdržení 
objednávky písemně nevyjádří nesouhlas nebo nepodá protinabídku. Pro posouzení včasnosti je 
rozhodující obdržení nesouhlasu nebo protinabídky námi. 

§ 3 Rozsah a obsah povinných dodávek

(1) Rozsah závazku dodavatele vyplývá ze specifikací a popisů úkonů předaných při uzavření
smlouvy. Pokud tyto specifikace a popisy nebyly konkrétně sděleny, platí údaje v nabídkách
a prospektech dodavatele.
(2) Všechny dodávky musí odpovídat příslušným platným normám DIN i jiným normám obvyklým pro
dané odvětví, resp. normám EU, pokud není výslovně ujednáno jinak. Odlišná ujednání musí mít
písemnou formu.

§ 4 Ceny, platba

(1) Cenou se rozumí cena za dodávku až k odběrateli, včetně příslušné zákonné daně z přidané
hodnoty a včetně nákladů na balení, pokud není výslovně ujednáno jinak.
(2) Kupní cena je – s výhradou odlišného ujednání – splatná během 30 dní od dodání a vystavení
řádné faktury s 5% slevou nebo během 90 dní od dodání a vystavení řádné faktury na netto částku.

§ 5 Vyrovnání, zadržení

V plném zákonném rozsahu nám náleží práva na vyrovnání a zadržení. 

§ 6 Dodací lhůta, smluvní pokuta

(1) Všechny termíny dodání uvedené v objednávce nebo jinak sjednané jsou závazné.



 
 
 
 

 

(2) Dodavatel je povinen nás bezodkladně informovat o jakémkoli hrozícím nebo nastalém nedodržení 
termínu dodání, jeho příčinách a předpokládaném trvání zpoždění. Nástup zpoždění v dodání zůstává 
tímto nedotčený. 
(3) Vyšší moc, protestní akce (bez protiprávních výluk), nezaviněné přerušení služeb, nepokoje, 
úřední opatření a jiné neodvratitelné události v naší oblasti nás opravňují – aniž by byla dotčena 
ostatní práva – zcela nebo částečně odstoupit od smlouvy, pokud nemají výše uvedené situace pouze 
bezvýznamnou dobu trvání nebo pokud nemají za následek pouze bezvýznamné snížení našich 
potřeb. 
(4) V případě zpoždění v dodání nám přináleží veškeré zákonné nároky. 
(5) Nezávisle na tom jsme – s výhradou odlišného ujednání při uzavření smlouvy – oprávněni 
požadovat od dodavatele od okamžiku zpoždění v dodání smluvní pokutu ve výši 0,5 % za započatý 
týden, maximálně však ve výši 5 % celkové hodnoty dodávky (netto). Uplatnění dalších škod zůstává 
tímto nedotčené. Pokud si při převzetí zpožděné dodávky výslovně nevyhradíme právo na uplatnění 
dohodnuté smluvní pokuty, může být vzniklá smluvní pokuta uplatněna během prekluzivní lhůty 
10 pracovních dní po přijetí. 
 
§ 7 Přenos rizika, zaslání  
 
Nebezpečí náhodného zničení nebo náhodného poškození zboží přechází okamžikem řádného 
a úplného dodání na dohodnuté místo určení na nás.  
 
§ 8 Povinnost sdělení výtky, odpovědnost za závady 
 
(1) Zboží přijmeme za podmínky přezkoumání zaměřeného zejména na nezávadnost a úplnost. 
Přezkoumání probíhá na základě dodacího listu a omezuje se na zjištění očividných závad. Jakmile to 
bude při běžném provozu proveditelné, přezkoumáme všechny dodávky a dodavatelům bezodkladně 
písemně sdělíme zjištěné závady, a to nejpozději do deseti pracovních dní od doručení dodávky na 
sjednanou dodací adresu. Pro dodržení lhůty je rozhodující včasné odeslání sdělení. Závady, které se 
projeví až později, budou dodavateli bezodkladně písemně sděleny, a to nejpozději během deseti 
pracovních dní po jejich objevení. Potud se dodavatel zříká námitky na zpožděnou výtku za závadu.  
(2) U zásilek zboží, které se skládají z velkého počtu kusů stejného zboží, musíme provést 
přezkoumání výskytu závad pouze u 3 % dodaného zboží. 
(3) Bez omezení nám přináleží zákonná práva na záruku. Zejména jsme oprávněni dle vlastního 
uvážení požadovat odstranění závady nebo dodávky bezvadného předmětu, resp. náhradu škody.  
(4) Pokud hrozí zpoždění, jsme oprávněni na základě příslušného upozornění prodejce sami provést 
odstranění závady na náklady prodejce.  
(5) Nároky týkající se závad předmětů jsou promlčeny po uplynutí 36 měsíců od přenosu rizika. 
(6) Převzetí zboží, ani zpracování, platba nebo dodatečná objednávka tohoto zboží uznaného jako 
bez závad a bez výtek nepředstavují schválení dodávky a zejména neznamenají, že se zříkáme 
nároků. 
 
§ 9 Odpovědnost za vadné výrobky, pojištění 
 
(1) Prodejce je povinen osvobodit nás na první požádání od jakéhokoli ručení vůči třetím stranám, 
resp. od nároků třetích stran, které vznikají při výrobě, dodání, skladování nebo používání dodaného 
zboží. Povinnost osvobození neplatí, pokud by se nárok zakládal na hrubém porušení povinností, 
úmyslném nebo z nedbalosti, z naší strany. 
(2) Prodejce má povinnost po celou dobu platnosti této smlouvy udržovat pojištění odpovědnosti za 
vadné výrobky s přiměřenou minimální částkou krytí (min. 2 500 000 EUR / případ ručení) 
a prokazovat jej. Pojistnou ochranu musíme po úplném splnění vzájemných smluvních povinností po 
dobu 10 let po uvedení zpracovaných předmětů dodávky do provozu dodržovat také my.  
(3) Dodavatel nám tímto postupuje již nyní své pohledávky vyplývající z pojištění s veškerými 
souvisejícími právy. My toto postoupení přijímáme. Pokud by podle příslušné pojistné smlouvy nebylo 
přípustné postoupení, uděluje tímto dodavatel neodvolatelný pokyn vyplácet eventuální platby pouze 
nám. Eventuální další nároky na náhradu škod zůstávají nedotčeny. 
(4) Pokud nebylo dohodnuto jinak, má dodavatel povinnost označit své předměty dodávky tak, aby 
byly trvale rozpoznatelné jako jeho produkty. 
 
  



 
 
 
 

 

§ 10 Práva na ochranu duševního vlastnictví třetích stran 
 
(1) Dodavatel ručí za to, že ani jím dodané zboží, ani naše další dodání, zpracování nebo používání 
tohoto zboží neporušuje práva na ochranu duševního vlastnictví třetích osob, zejména užitný vzor, 
patenty nebo licence. 
(2) Dodavatel nás a naše zákazníky osvobozuje od nároků třetích stran ohledně jakýchkoli porušení 
práv na ochranu duševního vlastnictví a ponese veškeré náklady, které v této souvislosti vzniknou. To 
platí také pro náklady na právní zastupování. 
(3) Dodavatel musí u práv na ochranu duševního vlastnictví třetích osob, která jsou v rozporu, pro nás 
na vlastní náklady vymoci souhlas nebo povolení k následným dodávkám, zpracování a používání 
předmětu dodávky od oprávněné strany. 
 
§ 11 Protiprávnost 
 
(1) Prodejce zaručuje, že je zboží doručováno bez práv uplatňovaných třetími stranami a že se 
dodáním neporušují žádná práva třetích stran. Prodejce nás potud na první požádání osvobodí od 
jakýchkoli nároků třetích stran. 
(2) Nároky z protiprávnosti se promlčují podle výše uvedeného § 8 (5). 
 
§ 12 Poskytnutí materiálu; modely a nářadí 
 
(1) Námi poskytnutý materiál zůstává naším vlastnictvím a dodavatel jej uloží bezplatně a s péčí 
řádného hospodáře odděleně od jiných svých věcí a označí jako náš majetek. Smí být použit pouze 
k vykonávání smlouvy. 
(2) Pokud dodavatel zpracovává námi poskytnutý materiál nebo jej přetváří, provádí tuto činnost 
výhradně pro nás. Bezprostředně se stáváme vlastníky takto vzniklých nových předmětů. 
(3) Modely a nářadí, které jsou dodavatelem zhotovovány speciálně k plnění povinností vůči nám, 
přecházejí se zaplacením námi objednaných předmětů do našeho neomezeného vlastnictví. 
Dodavatel bude tyto modely a nářadí používat výhradně pro výrobu námi objednaného zboží. Dále 
dodavatel na vlastní náklady pojistí modely a nářadí zhotovené na výrobu námi objednaných 
předmětů na novou hodnotu proti škodám způsobeným požárem, vodou a krádežemi.  
 
§ 13 Uchování tajemství 
 
(1) Smluvní partner se zavazuje udržovat veškeré informace získané během vzájemné spolupráce 
v přísném utajení a používat je výhradně pro účely plnění této smlouvy. Povinnost uchování tajemství 
platí také po ukončení platnosti této smlouvy; zanikne teprve tehdy, až se stane výrobní know-how 
obsažené v předaných nákresech, výkresech, výpočtech a dalších podkladech všeobecně známé, 
pokud se tak stane.  
(2) Kromě toho platí eventuálně mezi stranami odděleně dohodnuté ujednání o zachování tajemství. 
(3) Na nákresy, výkresy, výpočty a další námi poskytnuté podklady si ponecháváme svá vlastnická 
a autorská práva, bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmějí být zpřístupňovány třetím 
stranám. Musejí být používány výhradně k vyhotovení na základě objednávky. Po dokončení 
objednávky musejí být bez vyzvání vráceny. 
 
§ 14 Ochrana osobních údajů 
 
Jsme oprávnění zpracovávat údaje o dodavateli získané v souvislosti s obchodními vztahy v rámci 
ustanovení obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).  
 
§ 15 Ustanovení týkající se vývozu a dovozu, clo 
 
(1) Dodavatel je povinen informovat nás ve svých obchodních dokumentech o eventuálních povinných 
povoleních u (opětovného) vývozu svého zboží podle německých, evropských, amerických (USA) 
nebo jiných vývozních a celních ustanovení i podle vývozních a celních ustanovení v zemi původu 
jeho zboží. K této záležitosti nám bude písemně sdělovat veškeré potřebné informace. 
(2) Při dodávkách a výkonech realizovaných ze země EU mimo Německo je třeba udat evropské 
identifikační číslo dodavatele pro daň z přidané hodnoty. 



 
 
 
 

 

(3) Dovezené zboží musí být dodáváno proclené. Dodavatel je povinen v rámci platných předpisů na 
své náklady sdělit veškerá požadovaná vysvětlení a informace, umožnit přezkoumání celními úřady 
a předložit požadovaná úřední potvrzení.  
 
§ 16 Ostatní 
 
(1) Dodavatel nesmí předat zakázku ani její podstatné části bez našeho předchozího písemného 
souhlasu třetí straně. 
(2) Tato smlouva podléhá právnímu řádu Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN 
o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG).  
(3) Místo plnění je Weil der Stadt (Německo).  
(4) Výlučnou příslušnost pro veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo související s ní má soud 
v Leonbergu. 
 
 
 


