Nákupní podmínky SCHOTT

8/ 2009/CZ

Tyto nákupní podmínky platí pro kupní smlouvy a ostatní smlouvy týkající se zboží a služeb
poskytnutých nebo sjednaných společností SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o. (dále pouze
„SCHOTT'). Tyto podmínky neplatí pro stavební smlouvy, smlouvy o poskytování stavebních
služeb nebo pro pracovní smlouvy.
1. Platnost
Pokud není jednotlivě písemně sjednáno jinak, právní vztah mezi Dodavatelem a společností
SCHOTT v souvislosti s popsanými úkony bude založen výhradně na dále uvedených
podmínkách. Jakékoli odporující podmínky nebo podmínky Dodavatele, které jakkoli nejsou
v souladu s těmito podmínkami, se neuplatní, a to ani tehdy, jestliže je společnost SCHOTT
výslovně v některém konkrétním případě neodmítne, zejména tehdy, kdy objednané zboží
bude bez výhrady převzato, s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti
SCHOTT.
2. Požadavek písemné formy
Veškeré objednávky spolu s případnými úpravami nebo dodatky musejí být písemné.
Jakékoli odchýlení se od tohoto požadavku musí být rovněž sjednáno mezi stranami
písemně.
3. Odvolání objednávky
SCHOTT má právo zrušit svou objednávku jejím odvoláním bezplatně, pokud Dodavatel tuto
objednávku doslovně nepotvrdí do dvou týdnů po jejím obdržení.
4. Dodací lhůty
a)

Veškeré sjednané dodací lhůty zboží nebo služeb jsou závazné. Pokud se předpokládá

nějaké prodlení, nebo pokud k němu skutečně dojde, je o tom Dodavatel povinen neprodleně
informovat společnost SCHOTT.
b)

Pokud v důsledku zavinění na straně Dodavatele nebude dodržen konečný termín lhůty

pro dodání (prodlení), SCHOTT může požadovat náhradu škody, aniž by tím byla dotčena
jeho ostatní práva.
c)

Pokud Dodavatel nesplní své smluvní povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě

stanovené společností SCHOTT, bude mít společnost SCHOTT po marném uplynutí této
lhůty právo pověřit třetí osobu, aby splnila Smlouvu, a požadovat, aby Dodavatel uhradil
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nezbytné výdaje a dodatečné náklady, které společnosti SCHOTT v důsledku toho vznikly.
SCHOTT má rovněž právo požadovat kompenzační náhradu škody místo zvláštního plnění.
Po marném uplynutí této dodatečné přiměřené lhůty právo Dodavatele na nápravu
dodatečným plněním a rovněž závazek společnosti SCHOTT přijmout toto plnění zaniká,
jakmile společnost SCHOTT sama zprostředkuje náhradní plnění namísto zvláštního plnění,
nebo jestliže SCHOTT požaduje náhradu škody namísto zvláštního plnění .
5. Ceny
Ceny jsou pevné. Tyto ceny zahrnují veškeré výdaje v souvislosti se zbožím a službami,
které bude Dodavatel poskytovat.
6. Zpracování a dodání
a)

Dodavatel může využít služeb subdodavatelů pouze se souhlasem společnosti

SCHOTT, pokud se tyto subdodávky netýkají pouze dodávek tržních komponentů. Veškeré
požadavky na dodávky týkající se typu a množství požadovaného zboží a harmonogramu
dodávek jsou závazné. Dílčí dodávky vyžadují souhlas společnosti SCHOTT.
b)

Každá zásilka musí být doprovázena dodacím listem s označením čísla objednávky

společnosti SCHOTT a popis obsahu podle typu a množství.
c)

Zařízení se musí dodávat spolu s technickým popisem a příručkou uživatele, které se

poskytují bezplatně. Má se za to, že softwarové výrobky byly řádně dodány pouze v případě,
že byla dodána veškerá dokumentace (systémově technická a uživatelská příručka).
V souvislosti s programy speciálně vytvořenými pro společnost SCHOTT musí být dodán
program rovněž ve formátu zdrojového kódu.
d)

Dodavatel bude vůči společnosti SCHOTT odpovědný za veškeré požadované řádné

a včasné označení veškerých zásilek. Toto značení se rovněž uvede v potvrzení objednávek
a ve všech přepravních dokladech. Dodavatel zejména zvýrazní ve výše uvedených
dokumentech a na fakturách položky, které vyžadují vývozní povolení, nebo pro které platí
předpisy USA pro další vývoz, a mimo to uvede příslušné číslo vývozní listiny a kódové celní
číslo.
e) Veškeré zboží bude řádně zabaleno tak, aby se nepoškodilo během přepravy. Pokud
bude balení účtováno zvlášť, pak tyto náklady (pouze akceptovatelné náklady) budou
uvedeny na samostatném řádku v nabídce i na faktuře.
7. Faktury, platby
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a)

Faktury musejí být společnosti SCHOTT předkládány dvojmo. Musí na nich být uvedeno

číslo objednávky společnosti SCHOTT a musí odpovídat přesně popisu v objednávce
společnosti SCHOTT. Faktura bude obsahovat přesný popis oddělení, které vystavilo
objednávku, a datum této objednávky. Faktury, které nebudou obsahovat veškeré výše
uvedené informace, budou vráceny. Bude se mít za to, že nebyly doručeny, a proto nejsou
splatné, ani je Dodavatel nemůže použít jako důkaz toho, že společnost SCHOTT
nezaplatila.
b)

Lhůta splatnosti faktury začíná běžet obdržením řádně vystavené a ověřitelné faktury

(razítko s datem převzetí, ne datum vystavení faktury), nebo v pracovní den následující po
datu převzetí dodávky zboží nebo služeb, podle toho, které z těchto dat je pozdější.
Faktury, které jsou nesprávné nebo obsahují chyby, nejsou splatné a společnost SCHOTT je
oprávněna kdykoliv je zaslat zpět. Pokud k tomu dojde, bude závazek splatný pouze na
základě obdržení opravené faktury. Lhůta splatnosti bude prodloužena v případě, že budou
chybět dodací dokumenty nebo pokud byla faktura adresována jinému oddělení, než jaké je
uvedeno na objednávce, nebo pokud obsahuje nesprávné a neúplné informace, bez ohledu
na to, kolik dnů bude trvat tyto chyby způsobené Dodavatelem odstranit. Dodavatel musí vzít
v úvahu dobu trvání kontroly faktury při zdůvodňování neplacení a/nebo Dodavatel nesmí
použít tyto sporné faktury jako důkaz neplacení ze strany společnosti SCHOTT.
Provedení platby neznamená uznání, že zboží nebo služby jsou v souladu se smlouvou.
V případě, že některé zboží nebo služby nebudou v souladu se smlouvou, bude společnost
SCHOTT oprávněna – aniž by tím byla dotčena její ostatní práva – zadržet jakoukoliv platbu
oproti veškerým nárokům vyplývajícím z obchodního vztahu s Dodavatelem v přiměřeném
rozsahu a bez povinnosti kompenzace společnosti SCHOTT až do doby, kdy Dodavatel
řádně dokončí plnění, bez ztráty rabatu, hotovostních slev nebo podobných platebních
výhod.
c)

Platba bude provedena ve lhůtě splatnosti, nejpozději však v den splatnosti faktury

s uplatněním platebního způsobu podle volby společnosti SCHOTT.
d)

Standardní platební podmínka společnosti SCHOTT je 14 dnů , 3 % / 45 kalendářních

dní.

8. Zákonné požadavky
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a)

U veškerého zboží a služeb se musejí dodržovat pravidla týkající nebezpečných látek a

bezpečnostních doporučení českých profesních orgánů a asociací - jako ČSN. Veškerá
příslušná osvědčení, zprávy o zkouškách a evidence musí být vystavena (poskytnuta,
zajištěna) bezplatně a dodána společně se zbožím a službami.
b)

U dodávky veškerého zboží nebo poskytování jakýchkoliv služeb bude Dodavatel

výhradně odpovědný za dodržování pravidel předcházení úrazům. Dle těchto pravidel je
třeba zajistit požadovaná bezpečnostní opatření a veškeré další směrnice výrobců, a to
bezplatně, spolu se zbožím a službami.
c) Dodané zboží musí splňovat zdrojové požadavky dle preferenčních obchodních ujednání
EU, pokud není v objednávce výslovně stanoveno jinak.
9. Přechod nebezpečí škody, schválení/převzetí, výhrada vlastnického práva
a)

Bez ohledu na sjednaná ustanovení o náhradě škody, nebezpečí škody u dodávky

zboží, které nezahrnuje instalaci nebo montáž, přejde na SCHOTT obdržením tohoto zboží
na adrese dodání, kterou stanoví SCHOTT, a v případě nebezpečí škody při dodávání zboží
zahrnující instalaci nebo montáž, přejde úspěšným dokončením této instalace nebo
montáže, která bude doložena předávacím protokolem.
Pouhé spuštění provozu nebo používání společností SCHOTT neznamená v žádném
případě oficiální převzetí.
b)

U dodávky zboží podléhajícího výhradě vlastnického práva může SCHOTT dále prodat

toto zboží v běžném obchodním styku. SCHOTT se stane vlastníkem zboží nejpozději
zaplacením celé kupní ceny.
10. Povinnosti kontroly a reklamace, výdaje na kontroly
a) SCHOTT bude neprodleně informovat Dodavatele o zjevných vadách zboží nebo
dodaných služeb ihned, jakmile tyto vady zjistí v běžném provozu. U veškerých vad,
které oznámí SCHOTT do čtyř týdnů od dodání se Dodavatel vzdává jakýchkoliv
výdajů vyplývajících z opožděného oznámení vady.
b) Zboží bude zkontrolováno při převzetí a tato kontrola bude provedena náhodným
výběrem vzorku. Pokud nebude dosažena úroveň kvality stanovená společností
SCHOTT, pak bude mít společnost SCHOTT právo zboží zcela odmítnout nebo
provést úplnou kontrolu (100%) na náklady Dodavatele.
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c) Pokud společnost SCHOTT vrátí vadné zboží Dodavateli, pak společnost SCHOTT
bude mít právo, bez ohledu na výši vzniklých výdajů, vyúčtovat Dodavateli
fakturovanou částku plus plošný poplatek ve výši 5% z ceny vadného zboží. Plošný
příplatek však v žádném případě nepřekročí

550,00 EUR za každou vrácenou

zásilku. SCHOTT si výslovně vyhrazuje právo poskytnout důkaz o navýšení výdajů.
11. Záruky a odpovědnost
a)

Každé vadné zboží musí být neprodleně nahrazeno bezvadným zbožím a každé vadné

služby musejí být poskytnuty znovu a odpovídajícím způsobem. V případě nahrazení zboží
nebo opakování služeb bude náhradní plnění považováno za nesplněné v případech, kdy
nedojde k odstranění vady ani po druhém opakování, zaměřeném na provedení nápravy (§
436 ObchZ). V případě chyb vyskytujících se ve vývoji nebo konstrukci bude náhradní plnění
Dodavatele považováno za nedostačující a společnost SCHOTT si vyhrazuje právo
neprodleně uplatnit práva stanovená v odstavci 11 d).
b)

Po dobu, během níž daný předmět zboží nebo služeb není v úschově společnosti

SCHOTT, nese nebezpečí vzniku škody nebo ztráty Dodavatel.
c)

V případě nouze (zejména v případě, kdy je v ohrožení bezpečnost provozu, nebo aby

se zabránilo mimořádně vysokým škodám), a také aby byly o eliminovány menší vady,
společnost SCHOTT, poté, co bude informovat Dodavatele a stanoví mu konečný termín,
bude oprávněna sama odstranit vadu a případné škody vyplývající z této vady na náklady
Dodavatele, nebo může najmout pro tento účel třetí osobu. Výše uvedené platí také
v ostatních případech v rozsahu, kdy dodatečná přiměřená lhůta, kterou stanoví SCHOTT,
uplyne marně bez výsledku.
Dále výše uvedené platí také tehdy, jestliže je Dodavatel v prodlení s dodávkou zboží nebo
služeb, a od společnosti SCHOTT se bude vyžadovat, aby v důsledku této vady neprodleně
vadu odstranila a zabránila tak vlastnímu nesplnění dodání.
d)

Pokud se společnost SCHOTT nerozhodne odstranit vadu sama, bude mít možnost – po

marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty stanovené společností SCHOTT bez výsledku –
buď odstoupit od smlouvy, nebo snížit sjednanou kupní cenu (snížení ceny). Kromě dvou
výše uvedených nároků si společnost SCHOTT vyhrazuje právo požadovat náhradu škody.
e)

Pokud nebude v individuálních případech sjednáno jinak, bude záruční doba na kvalitu

poskytována v délce 24 měsíců po přechodu nebezpečí škody v souladu s odstavcem 9 a).
Záruční doba neběží po dobu od odeslání oznámení o vadě společností SCHOTT do přijetí
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bezvadného zboží nebo služby. U opravené nebo nahrazené části doručeného či vráceného
zboží nebo služby záruční doba stanovená v 1. větě výše začne znovu běžet od počátku, a
to ode dne doručení bezvadného zboží nebo služby.
f) Pokud je Dodavatel odpovědný za škodu způsobenou vadou výrobku, pak souhlasí, že na
první požádání odškodní SCHOTT v souvislosti s nároky na náhradu škody třetích osob v
rozsahu, kdy příčina škody spadá do organizační a kontrolní sféry Dodavatele, který je sám
odpovědný vůči třetím osobám.
V této souvislosti bude Dodavatel rovněž povinen nahradit veškeré výdaje, které vzniknou
v souvislosti s odvoláním objednávky realizovaným společností SCHOTT na odpovědnost
Dodavatele vůči třetím osobám v těchto případech. SCHOTT bude Dodavatele informovat o
obsahu a rozsahu každého takto realizovaného odvolání – do proveditelného a přiměřeného
rozsahu – a poskytne mu příležitost vyjádřit jeho názor.
g)

SCHOTT si vyhrazuje veškerá zákonná práva a nároky, která může mít jako spotřebitel.

12. Opakující se snížená kvalita plnění
Pokud Dodavatel bude poskytovat výrobky nebo služby stejného nebo podobného typu,
které i přes písemné upozornění ze strany společnosti SCHOTT budou opakovaně vadné
nebo bude Dodavatel v prodlení s jejich dodávkami, bude právo na dodatečné plnění
považováno za neodůvodněné, a

společnost SCHOTT bude oprávněna neprodleně

odstoupit od smlouvy, a to také ohledně zboží nebo služeb, které Dodavatel bude povinen
poskytnout v budoucnu na základě

předchozích nebo jiných smluvních vztahů se

společností SCHOTT.
13. Práva třetích osob
a) Dodáním a používáním výrobků společností SCHOTT nejsou porušena práva duševního
vlastnictví třetích osob v rámci České republiky.
Výslovně platí, že pokud se doručují programy na zpracování dat, Dodavatel zaručuje, že
získal veškerá nezbytná práva, včetně případných licencí a/nebo práv duševního vlastnictví
za účelem převodu tohoto programu.
b) Pokud budou vůči SCHOTT uplatněny nároky na náhradu škody nebo jiné nároky na
základě tvrzení, že zboží a služby Dodavatele porušují práva duševního vlastnictví, pak
Dodavatel souhlasí, že v případě, že budou zaviněně porušena práva duševního vlastnictví
třetí osoby, odškodní společnost SCHOTT ohledně veškerých uplatněných nároků třetí
osoby, včetně případných soudních a mimosoudních výdajů. Dodavatel souhlasí, že na
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vlastní náklady a nebezpečí přijme společně s příslušnými držiteli práv duševního vlastnictví
opatření tak, aby zabránil porušení práv duševního vlastnictví. Dodavatel souhlasí, že zaplatí
veškeré licenční poplatky a honoráře. Pokud Dodavatel nemůže odškodnit společnost
SCHOTT dle platných zákonů nebo z jakéhokoli jiného důvodu, pak Dodavatel souhlasí, že
bude kompenzovat veškeré náklady vzniklé společnosti SCHOTT v této souvislosti za
předpokladu, že byl za tento nárok odpovědný.
14. Povinnost pojištění
Dodavatel je povinen uzavřít a vést adekvátní a dostačující pojištění na všechna svá hlavní a
vedlejší plnění smluvních povinností během doby trvání smlouvy se společností SCHOTT.
Dodavatel na požádání poskytne společnosti SCHOTT odpovídající potvrzení o pojištění.
15. Technické dokumenty, nástroje, výrobní zdroje
a) Veškeré písemné materiály poskytnuté Dodavateli v souvislosti se smlouvou a veškeré
technické dokumenty, nástroje, výkresy, standardní pracovní listiny, návrhy, výpočty, atd.
pocházející od společnosti SCHOTT tvoří duševní vlastnictví společnosti SCHOTT a jsou
předmětem autorskoprávní ochrany. Do rozsahu požadovaného pro realizaci a uspokojení
objednávky společnosti SCHOTT uděluje Dodavateli na omezenou dobu nevýhradní licenci
na výše uvedená autorská práva, která vyprší, jakmile bude objednávka uspokojena.
Společnost SCHOTT si ponechá ve svém výhradním vlastnictví veškeré technické
dokumenty, nástroje, listiny se specifikacemi zařízení, návrhy, pracovní instrukce, výrobní
materiály, atd., které poskytla k dispozici. Společnost SCHOTT si rovněž ponechá veškerá
autorská práva k těmto dokumentům. Tento materiál bude spolu s veškerými kopiemi
navrácen společnosti SCHOTT ihned po splnění objednávky, aniž by o to společnost
SCHOTT musela Dodavatele požádat. V tomto smyslu nebude mít Dodavatel právo na
zadržení plnění vůči společnosti SCHOTT. Dodavatel je oprávněn výše zmíněné položky
použít pouze v souvislosti s plněním objednávky a není oprávněn tyto položky poskytnout
neoprávněným třetím osobám, ani k nim jinak umožnit přístup. Případné kopírování nebo
reprodukce výše zmíněných položek lze provést pouze v rozsahu, kdy to bude nezbytně
nutné pro plnění objednávek zadaných společností SCHOTT.
b)

Pokud za účelem realizace objednávky Dodavatel vyhotoví technické dokumenty,

nástroje, seznamy se specifikacemi zařízení, návrhy, pracovní pokyny, výrobní materiály,
atd., použije se v této souvislosti článek

15a) obdobně, a společnost SCHOTT získá

vlastnické právo k těmto typům položek, které Dodavatel ponechá bezplatně ve své úschově
jménem společnosti SCHOTT až do doby, kdy bude požádán o navrácení. Pokud se bude
společnost SCHOTT podílet na výrobních nákladech pouze poměrným dílem, pak
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společnost SCHOTT nabyde spoluvlastnický podíl k příslušným položkám, které má
Dodavatel bezplatně ve své úschově jménem společnosti SCHOTT. Společnost SCHOTT
však může kdykoliv získat práva Dodavatele týkající se těchto položek s kompenzací výdajů
na výrobu těchto položek, které ještě nebyly amortizovány, a může požadovat navrácení
těchto položek od Dodavatele.
16. Vyřazené materiály
a)

SCHOTT si ponechá veškeré vyřazené materiály ve svém vlastnictví a Dodavatel tyto

materiály bezplatně ponechá ve své úschově v souladu s péčí řádného hospodáře a musí
tyto materiály oddělit od materiálů, které má Dodavatel ve svém vlastnictví a musí je řádně
označit jako vlastnictví společnosti SCHOTT. Tyto materiály lze použít pouze pro účely
realizace objednávky vystavené společností SCHOTT.
b)

V případě, že Dodavatel zpracuje materiál vyřazený společností SCHOTT nebo ho

přepracuje, pak tato činnost bude považována za uskutečněnou výhradně pro společnost
SCHOTT. Společnost SCHOTT se stane přímým vlastníkem každé nové položky vlastnictví
takto vytvořené. Pokud vyřazený materiál bude tvořit pouze část nové položky, pak se
společnost SCHOTT stane spoluvlastníkem této nové položky, a to v rozsahu odpovídajícím
podílu vyjádřeném hodnotou vyřazeného materiálu společnosti SCHOTT.
17. Zachování mlčenlivosti
a)

Dodavatel se zavazuje nakládat jako s obchodním tajemstvím s veškerými

informacemi a znalostmi, které obdrží v souvislosti s předložením nabídky nebo
s vystavením objednávky společností SCHOTT, a souhlasí, že neposkytne ani nezpřístupní
a neuvede do oběhu tyto informace nebo znalosti třetím osobám, pokud Dodavatel nebude
moci prokázat společnosti SCHOTT, že tyto informace již měl v době, kdy byla nabídka
předložena, nebo že mu tyto informace byly následně poskytnuty k dispozici oprávněnou třetí
osobou, která nebyla vázána mlčenlivostí, nebo že tyto informace se staly veřejně
přístupnými, aniž by Dodavatel zapříčinil toto zpřístupnění nebo byl za ně odpovědný.
b)

Výroba pro třetí osoby, prezentace výrobků vyrobených speciálně pro společnost

SCHOTT – včetně výrobků vyhotovených na základě projektů nebo výrobních specifikací
společnosti SCHOTT, veškeré publikace týkající se zboží nebo služeb, na které byla zadána
objednávka, a

reference na objednávku vystavenou společností SCHOTT třetí osobě

podléhají předchozímu písemnému souhlasu společnosti SCHOTT.
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c)

Povinnost zachovat mlčenlivost platí rovněž po dokončení plnění dle smlouvy. Tato

povinnost pozbyde platnosti teprve tehdy, až informace nebo know-how, obsažené
v převedených vyobrazeních, návrzích, výpočtech a ostatní dokumentaci, se stanou veřejně
dostupnými.
18. Oddělitelnost
Pokud některá ustanovení těchto podmínek jsou nebo se stanou neplatnými nebo
neúčinnými, ať už zcela nebo částečně, pak platnost zbývajících ustanovení a článků tím
nebude dotčena. Pokud nastane tento případ, Strany jsou povinny nahradit veškerá neplatná
nebo neúčinná ustanovení jinými ustanoveními, která odpovídají, či co nejpřesněji odrážejí
obchodní záměr a účel smlouvy jakožto celku, a tato náhradní ustanovení vejdou v platnost
k datu zmíněné neplatnosti nebo neúčinnosti předchozích ustanovení.
19. Místo plnění, místně příslušný soud, rozhodné právo
a)
b)

Místem plnění je místo uvedené v adrese dodání.
Pokud je Dodavatel podnikatel, pak dle volby společnosti SCHOTT bude místně

příslušným soudem příslušný soud v Ostravě. Kromě toho je společnost SCHOTT rovněž
oprávněna zahájit právní kroky u soudu Dodavatele.
c)

Tento smluvní vztah se řídí hmotným právem České republiky s výjimkou referenčních

pravidel dle těchto ustanovení týkajících se soukromého mezinárodního práva. Ustanovení
Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) jsou vyloučena.
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