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I. Všeobecně / Oblast platnosti / Uzavření smlouvy / Změny smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že pro vztahy mezi dodavatelem a společností DAIHO 

Schenk s.r.o. se sídlem Liberec 23, Ampérova 493, PSČ 46208, IČ: 254 66 445, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle 

C, vložce 19416 (dále jen „DAIHO Schenk“ nebo „objednatel“) platí výhradně 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti DAIHO Schenk (dále jen „Nákupní 

podmínky“). Protikladné nebo odlišné podmínky dodavatele/výrobce se nepoužijí, ledaže 

by společnost DAIHO Schenk výslovně a písemně souhlasila s jejich uplatněním. Nákupní 

podmínky platí rovněž v případě, že objednatel dodávku bez výhrad přijme i s vědomím, 

že podmínky dodavatele/výrobce jsou v rozporu s Nákupními podmínkami. 

2. Nákupní podmínky platí pouze vůči obchodním závodům ve smyslu ustanovení § 

1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (OZ). 

3. Nákupní podmínky platí pro všechny budoucí dodávky/práce dodavatele nebo 

výrobce provedené pro objednatele. 

4. Všechny dohody mezi objednatelem a dodavatelem/výrobcem vyžadují písemné 

formy. Odvolávky dodávek jsou možné pouze písemně nebo dálkovým přenosem dat. 

5. Zaměstnanci objednatele nejsou oprávněni činit ústní dohody nebo dávat přísliby, 

které by přesahovaly rozsah písemné smlouvy nebo jej měnily. 

6. Objednávka se považuje za přijatou, nebude-li dodavatel/výrobce oponovat do 

dvou pracovních dnů od jejího doručení. 

7. Odvolávky dodávek se stávají závaznými, nebude-li dodavatel/výrobce oponovat 

do dvou pracovních dnů od jejich doručení. 

8. Norma ISO 9001 resp. ISO / TS 16949 stanoví požadavky na dodavatele/výrobce. 

Kromě toho platí dohoda o zajištění jakosti (QSV), nebude-li v jednotlivém případě 

dohodnuto jinak. 

9. Dodavatel/výrobce nemá nárok na úhradu kalkulace nákladů, nebude-li výslovně 

dohodnuto jinak. 

 

II. Druh a rozsah dodávek /prací 

1. Údaje týkající se druhu, kvality, rozměrů, množství, rozsahu atd. dodávek/prací 

uvedené v objednávce objednatele jsou závazné a dodavatel/výrobce je musí 

bezpodmínečně dodržet. 

2. Pro počet kusů, rozměry a hmotnost jsou rozhodující hodnoty, které objednatel 

zjistí při vstupní kontrole, přičemž si vyhrazuje právo na důkaz jiným způsobem. 

3. Odchylky od uzavřených smluv a objednávek jsou přípustné jen s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. 

Je-li to s ohledem na zájmy dodavatele/výrobce požadovatelné a pro dodavatele/výrobce 

akceptovatelné, je objednatel oprávněn požadovat v rámci dodávek/prací změny 

konstrukce a provedení, přičemž uhradí dodavateli/výrobci prokázané více náklady 

vzniklé v důsledku změn konstrukce a provedení, naopak v případě prokázaných nižších 

nákladů mu bude rozdíl proplacen zpět. 

4. Dodavatel musí bezpodmínečně dodržet časová rozpětí, ve kterých je odvolávka 

dodávek/prací (tj. jejich kvalitu, množství a konstrukci) závazná. Objednatel není 

povinen převzít opožděné dodávky/práce ani neplánované částečné dodávky či zvýšené 

dodávky, ledaže udělil výslovný souhlas nebo je převzetí opožděné, zvýšené nebo 

částečné dodávky požadovatelné. 

5. Bezvýhradné přijetí opožděných dodávek nebo prací neznamená, že se objednatel 

vzdává nároků na náhradu škody, které mu z prodlení dodávky přísluší. 

 

III. Ceny / Platební podmínky 

1. Cena uvedená v objednávce je závazná. Není-li písemně dohodnuto jinak, rozumí 

se cenou cena za dodávku „vyplaceně na místo určení“ včetně balení. Požadavek na 
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vrácení obalů vyžaduje zvláštní dohody. Cena nezahrnuje zákonnou daň z přidané 

hodnoty. 

2. Není-li písemně stanoveno jinak, objednatel platí faktury buď do 30-ti dnů od 

doručení zboží, přejímky zboží bez výhrad a obdržení faktury se skontem 3% nebo do 

60-ti dnů od doručení zboží, přejímky zboží bez výhrad a obdržení faktury netto. Faktura 

musí být zaslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele Ampérova 493, CZ-

462 08 Liberec 23. Ve faktuře musí být uvedeno číslo objednávky/odvolávky, číslo zboží 

SM-S a číslo dodacího listu. Tyto údaje jsou nezbytné pro proplacení faktury. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na započtení a zadržovací právo v zákonném 

rozsahu. Především je objednatel oprávněn zúčtovat pohledávky dodavatele/výrobce s 

oznámením o zatížení účtu nebo s dobropisem. 

4. Dodavatel/výrobce není bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli třetím osobám ani přenechat třetím 

osobám inkasování pohledávek. Objednatel ovšem nesmí svůj souhlas bezdůvodně 

odepřít. V případě prodloužené výhrady vlastnictví se má za to, že souhlas byl udělen. 

 

IV. Termíny 

1. Termíny uvedené v objednávce nebo v plánu dodávek/ odvolávek jsou závazné a 

musí být bezpodmínečně dodrženy. Směrodatné pro posouzení dodržení dodacího 

termínu nebo dodací lhůty je den doručení zboží do závodu objednatele. Není-li 

dohodnuta dodávka „vyplaceně na místo určení“, musí dodavatel/výrobce zboží včas 

připravit k vyzvednutí se zohledněním obvyklé doby potřebné pro nakládku a expedici. 

2. Při dodávkách/pracích podle stanoveného plánu dodávek/ odvolávek musí 

dodávka resp. výroba probíhat v souladu s odvolávkami na základě plánu dodávek 

objednatele. Výrobce by neměl vyrábět nad rámec příslušného plánu odvolávek, aby v 

případě, že bude objednatel požadovat změny podmíněné změnami konstrukce, byly tyto 

změny kdykoli možné na dosud nezpracovaném materiálu u výrobce. 

3. Nastanou-li okolnosti nebo bude-li dodavatel předvídat vznik okolností, které mu 

zabrání dodržet dodací termín nebo dohodnutou kvalitu dodávky, je povinen objednatele 

neprodleně písemně informovat. 

4. Nebude-li objednatel schopen z důvodu nepředvídaných událostí jako je zásah 

vyšší moci, pracovní nepokoje, provozní výpadky jakéhokoli druhu, snížení vlastní 

potřeby v důsledku sníženého odběru ze strany zákazníků objednatele, atd. dodržet 

odběr dodávek/prací podle plánu dodávek, je objednatel oprávněn plán dodávek 

příslušně upravit, aniž by tím dodavateli/výrobci vznikl nárok na odškodnění nebo na 

zvýšení ceny. 

 

V. Prodlení / Smluvní pokuta 

1.  V případě prodlení dodávky přísluší objednateli zákonné nároky a práva. Bude-li v 

objednávce dohodnuta smluvní pokuta pro případ, že dodavatel/výrobce své závazky 

nesplní řádně a ve stanoveném termínu, může objednatel smluvní pokutu vyžadovat až 

do dne závěrečné platby bez ohledu na to, zda si při převzetí dodávky uplatnění smluvní 

pokuty vyhradil nebo ne. Náhrada škody není dotčena. 

  

VI. Požadavky na kvalitu / záruční doba / dokumentace 

Mezi objednatelem a dodavatelem/výrobcem budou dohodnuty vlastnosti dodávek/prací. 

Dodavatel/výrobce zaručuje, tj. odpovídá nezávisle na zavinění za to, že jím 

dodané/vyrobené výrobky byly vyvinuty a vyrobeny z kvalitního a vhodného materiálu, 

podle nejnovějšího stavu techniky a že jsou zbrusu nové. Dodávky/práce musí 

bezpodmínečně odpovídat co do materiálu a provedení objednávce a příslušným 

výkresům a splňovat požadavky norem; všechny látky obsažené v dodaných výrobcích a 

rovněž objem dodávek musí splňovat požadavky směrnice Evropské unie 2000/53/ES o 

vozidlech s ukončenou životností. Dodavatel/výrobce se zavazuje pracovat pomocí 

systému IMDS resp. přinejmenším vyplnit formulář „Obsah látek v přikupovaných dílech“ 
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a přiložit jej k prvním vzorkům. Informace o systému IMDS viz webové stránky 

www.mdsystem.com. Dodavatel/výrobce se zavazuje provádět průběžně kontrolu 

procesů a výstupní kontrolu a vypracovat srozumitelnou a prověřitelnou dokumentaci ke 

kontrolám, kterou musí na vyžádání předložit. Dodavatel je povinen archivovat 

dokumentaci po dobu 18-ti let a v případě potřeby nám ji předložit. Při objednání 

materiálu nebo dílů, které jsou dodávány poprvé, musí dodavatel před definitivní 

výrobou/expedicí předložit objednateli referenční vzorek k otestování a ke schválení. 

Výroba může být zahájena teprve po písemném potvrzení objednatele. 

 

VII. Přechod nebezpečí / expedice 

Výrobce/dodavatel nese věcné riziko až do převzetí zboží objednatelem nebo jeho 

zmocněncem na místě dodávky, což je sídlo objednatele, není-li výslovně stanoveno 

jinak. Objednatel si vyhrazuje právo předem stanovit způsob a druh expedice, dopravní 

prostředek, přepravce a balení. Není-li dohodnuto jinak, musí dodavatel zvolit nákladově 

nejvhodnější způsob, nákladově nejvhodnější objem přepravovaného zboží a způsob 

expedice a balení odpovídající délce přepravní trasy. Bude-li výslovně dohodnuta dodávka 

„z výrobního závodu“ nebo vyzvedne-li si objednatel zboží sám, přechází na objednatele 

věcné riziko okamžikem naložení zboží na dopravní prostředek objednatele a upevnění 

nákladu, resp. v případě transportu přepravcem okamžikem naložení na dopravní 

prostředek přepravce a upevnění nákladu. 

 

VIII. Kontrola zboží 

Zboží bude převzato po provedení kontroly bezvadnosti dodávky, především kontroly 

správnosti, úplnosti a vhodnosti výrobků. Pro vstupní kontrolu, kterou provádí objednatel 

platí ustanovení zvláštní dohody o zajištění jakosti uzavřené mezi objednatelem a 

dodavatelem/výrobcem. Nebude-li uzavřena žádná dohoda o zajištění jakosti, která by 

upravovala provádění vstupní kontroly, je objednatel povinen provést kontrolu zboží v 

přiměřené lhůtě. § 2103, 2104, 2111 a 2112 OZ se vylučují. 

 

IX. Odpovědnost za vady 

1.  Objednateli přísluší zákonné nároky z vadného plnění v plném rozsahu. Objednatel 

je oprávněn vyžadovat od dodavatele dle svého uvážení odstranění vad nebo novou 

dodávku bezvadného zboží.  Dodavatel/výrobce je oprávněn odmítnout objednatelem 

požadovaný způsob náhradního plnění, jsou-li splněny předpoklady dle § 2566 OZ. Nárok 

objednatele na náhradu škody, především právo na náhradu škody namísto plnění, 

zůstává nedotčen. V naléhavých případech (především při nebezpečí z prodlení nebo za 

účelem omezení rozsahu škody např. v důsledku zastavení výroby u zákazníka) je 

objednatel oprávněn po dohodě s dodavatelem/ výrobcem odstranit vady sám nebo tím 

pověřit třetí osobu, a to na náklady dodavatele/výrobce. 

2. Promlčecí lhůta pro nároky z věcných vad je 36 měsíců od přechodu nebezpečí, 

ledaže příslušný výrobek bude v souladu s jeho obvyklým použitím zabudován do jiného 

předmětu a způsobí jeho závadnost. Promlčecí lhůta pro nároky z právních vad je 10 let. 

Pro případ právních vad dodavatel/výrobce zprošťuje objednatele případných nároků 

třetích osob, které budou vůči objednateli uplatněny. 

3. Uplatní-li objednatel během promlčecí lhůty reklamaci vad, začíná pro opravené 

výrobky běžet nová promlčecí lhůta okamžikem, kdy dodavatel bezezbytku splní nárok 

objednatele na náhradní plnění. 

4. Vzniknou-li objednateli v důsledku vadné dodávky náklady, především náklady na 

přepravu, cestovní náklady, pracovní náklady, materiálové náklady či náklady na kontrolu 

přesahující výši obvyklých nákladů na vstupní kontrolu, jdou tyto náklady k tíži 

dodavatele/výrobce. Bude-li vadná dodávka již zpracována, je dodavatel/výrobce 

povinen nahradit náklady na demontáž a zpětné zaslání vadných výrobků. 

5. Bude-li objednatel nucen z důvodu vadných výrobků dodaných 

dodavatelem/výrobcem stáhnout zboží, které objednatel vyrobil a/nebo prodal, sníží-li 
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zákazník objednatele z výše uvedených důvodů kupní cenu nebo bude-li objednatel 

postižen jiným podobným způsobem, vyhrazuje si objednatel regresní právo vůči 

dodavateli/výrobci, přičemž pro nároky objednatele z vad odpadá jakákoli lhůta pro jejich 

uplatnění, kterou je jinak nutné dodržet. 

6. Objednatel je oprávněn vyžadovat od dodavatele náhradu výdajů vzniklých v 

souvislosti s odškodněním resp. uspokojením zákazníka, který vůči objednateli uplatní 

nárok na náhradu škody, především nákladů na přepravu, cestovních nákladů, 

pracovních nákladů a materiálových nákladů. Bez ohledu na ustanovení bodu  IX.2 

dochází v případech uvedených v bodu IX.5 a IX.6 k promlčení nejdříve za dva měsíce od 

okamžiku, kdy objednatel uspokojí nároky svého zákazníka, které vůči objednateli 

uplatní, ovšem nejpozději za 5 let od dodání výrobku dodavatelem/výrobcem. Objeví-li 

se během 6 měsíců po přechodu nebezpečí věcná vada, platí předpoklad, že tato vada 

existovala již při přechodu nebezpečí, ledaže by byl tento předpoklad v rozporu s typem 

výrobku nebo druhem vady. 

 

X. Odpovědnost za výrobek a stažení zboží 

Uplatní-li zákazník vůči objednateli své nároky z odpovědnosti za výrobek, je 

výrobce/dodavatel povinen zprostit objednatele těchto nároků, bude-li škoda způsobena 

vadou výrobku dodaného výrobcem/dodavatelem. V případě odpovědnosti nezávisle na 

zavinění platí předchozí pravidlo pouze tehdy, je-li zavinění na straně 

výrobce/dodavatele. Je-li za vadu odpovědný výrobce/dodavatel, má současně důkazní 

povinnost. Dodavatel přebírá v rámci své povinnosti dle předchozího odstavce všechny 

náklady a výdaje, které objednateli vzniknou včetně nákladů na právní stíhání nebo 

stažení zboží. O obsahu a rozsahu opatření při stažení zboží bude objednatel 

výrobce/dodavatele v rámci možností informovat a poskytneme mu příležitost vyjádřit 

své stanovisko. V ostatním platí zákonná ustanovení. 

Výrobce/dodavatel se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za výrobek s krycí částkou 

nejméně € 2.000.000,00 za poškození zdraví nebo ztrátu na životech/věcnou škodu (pro  

jednotlivý případ) a s krycí částkou nejméně € 50.000,00 za škodu na majetku (pro  

jednotlivý případ). Toto pojištění musí být platné po celou dobu příslušné smlouvy 

s výrobcem/dodavatelem a současně přinejmenším do vypršení promlčecí lhůty pro 

nároky z vad. Nároky objednatele přesahující výši pojistné částky však zůstávají 

nedotčeny. Výrobce/dodavatel uzavře na své náklady pojištění pro případ stažení zboží s 

krycí částkou nejméně € 1.000.000,00 na rok. Výrobce/dodavatel se zavazuje zřídit a 

udržovat systém umožňující zpětnou sledovatelnost a zjištění vad výrobků, který v 

případě vadné dodávky umožní časové i množstevní ohraničení vadných výrobků. 

 

XI. Výpověď 

Až do okamžiku úplného ukončení díla je objednatel oprávněn smlouvu kdykoli 

vypovědět. V případě výpovědi smlouvy nahradí objednatel dodavateli/výrobci náklady, 

které mu vznikly do dne doručení výpovědi. Další nároky dodavatele/výrobce neexistují. 

Při ukončení smlouvy je dodavatel/výrobce povinen neprodleně vrátit zpět nástroje a 

výrobní prostředky objednatele. Výrobky a/nebo služby, které již byly zhotoveny resp. 

poskytnuty, budou objednateli na jeho žádost prodány za dohodnutou cenu resp. za 

přiměřenou část ceny. 

 

XII. Ochranná práva 

Výrobce/dodavatel odpovídá bez ohledu na zavinění za to, že v souvislosti s jeho 

dodávkou nebyla porušena žádná práva třetích osob. Uplatní-li třetí osoby vůči 

objednateli své nároky z porušení ochranných práv, je dodavatel povinen objednatele 

těchto nároků zprostit. Povinnost dodavatele zprostit objednatele nároků platí i vůči 

odběratelům objednatele. 

Povinnost zproštění nároků odpadá, vyrobí-li výrobce/ dodavatel dodané výrobky podle 

výkresů, modelů a popisů objednatele. Bude-li se výrobce/dodavatel domnívat, že 
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dodržením našich pokynů dojde k porušení ochranných práv, je povinen objednatele 

okamžitě informovat. Povinnost zproštění nároků se vztahuje na všechny náklady a 

výdaje, které objednateli z uplatnění nároků třetích osob nebo v souvislosti s tím 

vzniknou. Promlčení lhůta pro nároky z porušení ochranných práv je 10 let od dodávky 

příslušného zboží. 

 

XIII. Odpovědnost výrobce / dodavatele 

Výrobce/dodavatel nese odpovědnost za chyby svých zmocněnců a/nebo subdodavatelů 

stejně jako za své vlastní.  

Vyloučení a/nebo omezení odpovědnosti výrobce/dodavatele je vyloučeno. Totéž platí pro 

plnění vedlejších povinností. Objednatel především nebude akceptovat klausule o 

omezení a/nebo vyloučení odpovědnosti uvedené ve Všeobecných obchodních 

podmínkách výrobce/dodavatele. 

 

XIV. Podklady a zachování tajemství / Výhrada vlastnictví / Poskytnutí / 

Nástroje 

1. Objednatel si vyhrazuje vlastnictví dílců poskytnutých výrobci/ dodavateli. 

Výrobce/dodavatel smí poskytnuté dílce použít pouze k určenému účelu. Zpracování nebo 

přetvoření dílců provádí výrobce/dodavatel výhradně pro objednatele. Bude-li 

objednatelem poskytnutý dílec, jehož vlastnictví si objednatel vyhradil, zpracován s 

jinými předměty, které objednateli nepatří, nabývá objednatel spoluvlastnictví na nově 

vzniklé věci v poměru hodnoty dílce objednatele (nákupní cena plus DPH) a hodnoty 

cizích předmětů v době zpracování. 

 2. Bude-li objednatelem poskytnutý dílec, jehož vlastnictví si objednatel vyhradil, 

neoddělitelně spojen s jinými předměty, které objednateli nepatří, nabývá objednatel 

spoluvlastnictví na nově vzniklé věci v poměru hodnoty dílce objednatele (nákupní cena 

plus DPH) a hodnoty cizích předmětů v době smíšení. Bude-li po smíšení tvořit předmět, 

který objednateli nepatří, hlavní část nově vzniklé věci, platí za dohodnuté, že 

výrobce/dodavatel na objednatele převede podílové spoluvlastnictví. Výrobce/dodavatel 

bude z pověření objednatele vlastnictví resp. spoluvlastnictví objednatele prosazovat. 

3. Objednatel si vyhrazuje vlastnictví poskytnutých nástrojů. Výrobce/dodavatel je 

povinen použít poskytnuté nástroje výhradně pro výrobu objednatelem objednaných 

výrobků. Dodavatel je povinen pojistit na vlastní náklady objednatelem poskytnuté 

nástroje na hodnotu nového nástroje proti krádeži. Současně dodavatel již nyní 

objednateli postupuje veškeré nároky na odškodnění z tohoto pojištění a objednatel toto 

postoupení přijímá. Výrobce/dodavatel je povinen provádět na své náklady a včas 

veškerou nutnou údržbu, kontrolu a opravu nástrojů objednatele. Dodavatel musí 

objednateli okamžitě oznámit případné poruchy nástrojů objednatele, v opačném případě 

je povinen k náhradě škody. 

4. Dodavatel/výrobce je povinen zachovávat v přísné tajnosti všechny vzorky, 

modely, formy, zobrazení, výkresy, výpočty a ostatní podklady, které mu objednatel 

předal, a použít je výhradně pro realizaci zakázek objednatele. Tyto podklady smí být 

zpřístupněny třetím osobám jen s výslovným souhlasem objednatele.  Výrobce/ 

dodavatel smí podklady poskytnout jen těm svým zaměstnancům, kteří se podílí na 

zakázkách objednatele, přičemž tito zaměstnanci musí být rovněž zavázáni k 

mlčenlivosti. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být výše uvedené 

podklady a informace rozmnožovány, rozšiřovány nebo komerčně používány – vyjma v 

rámci dodávek pro objednatele. Dodavatel/výrobce je povinen na výzvu objednatele 

všechny poskytnuté podklady a informace (včetně zhotovených kopií a/nebo záznamů) a 

zapůjčené předměty neprodleně a v plném počtu podle pokynů objednatele buď vrátit 

zpět nebo zlikvidovat. Povinnost zachování tajemství platí i po ukončení této smlouvy a 

zaniká teprve tehdy, až se odborné znalosti obsažené v poskytnutých podkladech a 

informacích stanou všeobecně známými. Objednatel si výslovně vyhrazuje veškerá práva 

na podkladech a informacích poskytnutých dodavateli/ výrobci, především vlastnická a 
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autorská práva a rovněž veškerá průmyslová ochranná práva a/nebo právo na jejich 

přihlášení. Výrobci/dodavateli se zakazuje nabízet a/nebo dodávat výrobky vyrobené 

podle objednatelem navržených podkladů jako jsou výkresy, modely atd. a/nebo podle 

objednatelem poskytnutých informací, důvěrných údajů objednatele a/nebo pomocí 

nástrojů objednatele nebo jejich napodobenin třetím osobám.  

 

XV. Výrobní prostředky 

Veškeré modely, vzorky, výkresy, formy nebo nástroje jsou důvěrné a mohou být použity 

jen pro realizaci zakázek objednatele. Dodavatel se výslovně zavazuje, že nebude 

modely, vzorky a výkresy objednatele rozmnožovat. Všechny díly vyrobené podle údajů, 

výkresů nebo modelů objednatele a díly chráněné podle zákonných ustanovení 

průmyslového ochranného práva smí být dodávány výhradně objednateli; třetím osobám 

nesmí být uvedené díly ani dodávány ani zpřístupněny. Totéž platí pro díly a zařízení pro 

výrobu atd., ať již se nazývají jakkoli, vyvinuté dodavatelem/výrobcem se součinností 

objednatele, odmítne-li objednatel převzetí vadných kusů nebo nebudou-li uděleny další 

zakázky. Dodavatel/výrobce je povinen na vlastní náklady pojistit modely a zařízení, 

formy a nástroje proti náhodnému zničení nebo zhoršení stavu a musí je řádně udržovat 

a přiměřeným způsobem uchovávat. Totéž platí i pro nástroje, formy, zařízení a modely, 

které nejsou přímo nasazeny pro výrobu. V případě změny objednávky obdrží 

dodavatel/výrobce opravenou objednávku včetně nových podkladů, modelů, vzorků, 

výkresů a normových listů, které zůstávají vlastnictvím objednatele. Dodavatel je 

povinen po splnění zakázky nebo při změně objednávky/opravené objednávky bez 

vyzvání zaslat všechny podklady, modely, vzorky, výkresy a normové listy v 

upotřebitelném stavu na vlastní náklady zpět. 

 

XVI. Výhrada vlastnického práva 

Jakákoli ustanovení či ujednání o výhradě vlastnického práva výrobce/dodavatele se 

nepoužijí. Odmítne-li objednatel v rámci záruky dodávky/práce, které již zaplatil nebo 

zaplatil zálohu, neznamená to, že se vzdává vlastnického práva na odmítnutou 

zakázku/práci, dokud nebude vyrovnána odpovídající protihodnotou. Při objednávce 

nových předmětů na objednatele dodavatel/výrobce převádí vlastnické právo vztahující 

se na materiál a/nebo konstrukční díly a součástky objednatelem objednaného předmětu 

v hodnotě zálohy, kterou zaplatil. 

 

XVII. Kontrolní povinnost výrobce /dodavatele 

Dodavatel je povinen prověřit si před zpracováním vlastnosti objednatelem poskytnutého 

materiálu, není-li písemně dohodnuto jinak. Při zjištění případných vad smí být materiál 

zpracován jen s výslovným souhlasem objednatele. Mlčení se nepovažuje za udělení 

souhlasu. 

 

XVIII. Postoupení 

1. Objednatel je kdykoli oprávněn zcela či z části postoupit (převést) práva a 

povinnosti z této smlouvy třetím osobám podle § 1895 OZ resp. postoupit pouze 

pohledávky. Dodavatel předem souhlasí s postoupením smlouvy a případně s 

postoupením pohledávek. Postoupení smlouvy či postoupení pohledávek bude ve vztahu 

k dodavateli účinné nejpozději v okamžiku, kdy objednatel toto písemně oznámí 

dodavateli. Při postoupení smlouvy se § 1899 OZ vylučuje.  

2. Dodavatel nesmí převádět práva a povinnosti z této smlouvy třetím osobám. 

Pohledávky z této smlouvy nesmí dodavatel postupovat třetím osobám. 

 

XIX. Všeobecná ustanovení 

1. Dodavatel se tímto vzdává práva domáhat se zrušení této smlouvy dle § 2000 OZ. 

Dodavatel se dále vzdává práva domáhat se při podstatné změně okolností, která založí 

zvlášť hrubý nepoměr, obnovení smluvní rovnováhy dle § 1765 OZ, a přebírá nebezpečí 
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změny okolností podle § 1765 OZ. § 1740 odst. 3, 1751 odst. 2, 1788 odst. 2 a 1793 OZ 

se vylučuje. 

2. Bude-li některé ustanovení těchto Nákupních podmínek a dalších dohod 

uzavřených na jejich základě neplatné nebo pozbude-li platnosti, zůstává tím platnost 

smlouvy jako celku nedotčena. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné ustanovení 

takovým platným ustanovením, které se co možná nejvíce přiblíží hospodářskému cíli 

neplatného ustanovení. 

3. V případě platební neschopnosti dodavatele či zahájení jakýchkoli postupů v rámci 

insolvenčního nebo exekučního řízení vedeného na majetek či proti osobě dodavatele, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v rozsahu její dosud nesplněné části. 

4. Platí výhradně právo České republiky s vyloučením kolizního práva. Ustanovení 

Kupního práva OSN se neuplatní. 

5. Je-li výrobce/dodavatel podnikatelem, je příslušným soudem soud v 

registrovaném sídle objednatele. Objednatel je oprávněn zažalovat výrobce/dodavatele u 

soudu příslušného podle místa jeho bydliště/sídla. Místem plnění je registrované sídlo 

objednatele společnosti, není-li v objednávce stanoveno jinak. 

6.  Doplňující podmínky: Bude-li pro splnění smlouvy o dodávce/o provedení prací 

nutná výroba nástrojů/forem, platí přiložené doplňující podmínky, které jsou součástí 

smlouvy. 

 

XX. Životní prostředí 

Platí podmínky pro ochranu životního prostředí objednatele. 

 

 

 

Stav: 01.01.2014  


