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Všeobecné obchodní podmínky - pro nákup SSI Schäfer s. r. o (dále jen SSI)
vydání dne 1. 1. 2014
Nebude-li výslovně písemně ujednáno jinak, platí pro smluvní vztah mezi SSI a dodavatelem následující
Všeobecné obchodní podmínky - pro nákup (dále jen Podmínky).

1. Rozsah platnosti
1.1.

Obchodní podmínky dodavatele jsou pro SSI nezávazné, nebylo-li výslovně písemnou formou
sjednáno jinak.

2. Objednávka
2.1.

Objednávky jsou platné pouze tehdy, jestliže byly písemně vyhotoveny SSI. Změny objednávek
jsou platné pouze tehdy, jestliže byly SSI písemně potvrzeny.

2.2.

Objednávka obsahuje firmu a sídlo SSI, IČ, DIČ, bankovní spojení včetně čísla účtu, druh, název,
množství a popis objednávaného zboží, jednotkovou kupní cenu, celkovou cenu a dodací lhůtu.

2.3.

Dodavatel může objednávku SSI nebo její podstatnou část postoupit na třetí osobu pouze
s předchozím písemným souhlasem SSI. Porušení tohoto ustanovení opravňuje SSI ke zrušení
předmětné objednávky bez náhrady, jakož i k odstoupení od případně již uzavřené smlouvy;
ostatní nároky SSI tímto zůstávají nedotčeny.

2.4.

Dodavatel může své nároky a pohledávky, které má za SSI, postoupit na třetí osobu pouze
s předchozím písemným souhlasem SSI. Porušení tohoto ustanovení opravňuje SSI ke zrušení
předmětné objednávky bez náhrady, jakož i k odstoupení od případně již uzavřené smlouvy;
ostatní nároky SSI tímto zůstávají nedotčeny.

2.5.

Veškeré podklady k objednávkám, zejména výkresy, šablony, modely, nástroje, software jakož
i ostatní datové nosiče zůstávají ve vlastnictví SSI a nesmějí být bez předchozího souhlasu SSI
rozmnožovány ani zpřístupněny třetím osobám. Na písemnou výzvu SSI musí být výše uvedené
podklady neprodleně vráceny. Informace obsažené v těchto podkladech jsou považovány
za důvěrné, dodavatel je nesmí prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své
potřeby. Dodavatel, který porušil tuto povinnost je povinen k náhradě škody. V případě povoleného
zadávání dílčích prací u subdodavatelů je dodavatel povinen zavázat mlčenlivostí i tyto
subdodavatele.

3. Uzavírání smluv
3.1.

Smlouva mezi SSI a dodavatelem je uzavřena doručením písemného projevu vůle - souhlasu
dodavatele s objednávkou. Souhlas s objednávkou lze vyznačit přímo na objednávce. Smlouva
může být také uzavřena odesláním zboží dodavatele v příslušné dodací lhůtě v objednaném
množství a kvalitě na místo plnění uvedené v objednávce, jinak na místo sídla SSI. Obsahuje-li
souhlas s objednávkou či odeslání zboží dodavatele oproti objednávce dodatky nebo odchylky
týkající se parity, dodací lhůty, ceny, způsobu platby, množství, balení, provedení a kvality zboží,
lhůty splatnosti a odpovědnosti z vad či záruky nebo promlčecí lhůty, má se za to, že jde o změnu
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obsahu navržené smlouvy (nabídky) podstatným způsobem a jde o odmítnutí nabídky. Dodatečné
změny nebo doplňky smlouvy mohou být dohodnuty pouze písemně.
3.2.

Uzavřená smlouva nahrazuje veškerá ústní nebo písemná ujednání ohledně předmětného plnění
učiněná před uzavřením smlouvy oběma stranami.

4. Dodací podmínky
4.1.

Dodací lhůty uvedené v objednávce jsou závazné. Zboží se považuje za dodané okamžikem
převzetí zboží v místě plnění uvedeném na objednávce, jinak v místě sídla SSI (místo plnění).

4.2.

Bude-li ze strany dodavatele ohroženo dodržení dodací lhůty, je dodavatel povinen SSI o této
skutečnosti neprodleně písemně informovat a oznámit náhradní termín dodání, který SSI písemně
odsouhlasí dodavateli.

4.3.

V případě prodlení s dodáním zboží ze strany dodavatele je SSI oprávněna účtovat smluvní
pokutu ve výší 2 % z hodnoty objednávky za každý započatý týden prodlení (počínaje
následujícím týdnem po plánovaném potvrzeném termínu dodávky), maximálně však 10 %
z hodnoty objednávky. V případě prodlení s dodáním zboží je SSI oprávněna požadovat vedle
smluvní pokuty i náhradu škody (zahrnující zejména náklady na vyhledání a dodávku náhradním
dodavatelem, jakož i veškeré případné smluvní sankce související s prodlením SSI při dodávce
konečnému zákazníkovi) přesahující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena
soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku
určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

4.4.

Pří překročení či hrozícím překročení dodací lhůty je dodavatel dále povinen vynaložit veškeré
možné úsilí směřující k co nejrychlejšímu dodání předmětného zboží SSI, bez ohledu na způsob
dopravy předepsaný v objednávce. Náklady na takovou dopravu zboží nese dodavatel.

4.5.

Dílčí dodávky a dodávky před termínem, s výjimkou dodávek maximálně 4 pracovní dny před
dohodnutým termínem, musí být písemně odsouhlaseny SSI, přičemž v takových případech
počíná běžet lhůta pro zaplacení dodaného zboží teprve dnem dohodnutým ve smlouvě.

4.6.

Není - li ujednáno jinak, platí pro dodání zboží doložka DAP Tovární 325, Hranice, 753 01, Česká
republika dle INCOTERMS 2010. Bude-li dodávané zboží proclívat SSI, je dodavatel povinen
připojit k dodávce zboží do SSI všechny potřebné řádně vystavené podklady pro celní řízení (např.
faktury včetně uvedení země původu, dodací listy, nákladní listy atd.). Dodavatel je povinen
nahradit SSI škodu (včetně škody vzniklé zadržením zboží celním úřadem), která vznikla SSI
porušením

této

dodavatelovy povinnosti.

V

případě

rozporu

mezi

ustanoveními

DAP

dle INCOTERMS 2010 a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, použijí se přednostně
Všeobecné obchodní podmínky.
4.7.

Zboží musí být zabaleno dle platných norem a způsob balení musí být zvolen tak, aby bylo
zaručeno bezvadné dodání zboží a umožněna bezproblémová manipulace po předání zboží SSI
(viz NAV020.XX - Předpisy pro dodavatele).
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Dodá-li dodavatel větší množství zboží než bylo ujednáno, je kupní smlouva na přebytečné zboží
uzavřena, jen pokud SSI s dodáním přebytečného zboží do 30 dnů od převzetí písemně
souhlasila.

4.9.

SSI nabývá vlastnické právo k dodanému zboží okamžikem převzetí v místě plnění.

4.10. Lhůta na provedení vstupní kontroly zjevných vad (např. poškozené zboží uvnitř balení,
neodpovídající počet kusů uvedený na dodacím listu) je do 3 pracovních dnů ode dne dodání
zboží. SSI si vyhrazuje právo reklamace skrytých vad, které se zjistí v záruční době (viz bod 8.2)
při technologickém zpracování dodaného zboží. Ustanovení § 2112 občanského zákoníku se na
smlouvu mezi SSI a dodavatelem neuplatní.
4.11. Předměty smlouvy, které byly zhotoveny podle údajů, výkresů nebo modelů SSI nebo pomocí
nástrojů zcela nebo částečně uhrazených SSI, nesmí být bez předchozího písemného souhlasu
SSI nabízeny, vzorkovány ani dodávány třetím osobám.
4.12. SSI je v souladu s ust. § 61 autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění)
oprávněna k užití předmětu smlouvy a k poskytnutí licence třetí osobě. Je-li součástí výkonů
dodavatele vývoj softwaru, poskytne dodavatel SSI na požádání zdrojový kód včetně
dokumentace k softwaru.

5. Dokumentace
5.1.

Dodávané zboží musí odpovídat platným předpisům, technickým normám a pravidlům,
a podkladům, na základě nichž je objednávka učiněna (např. výkresy, popisy, vzory, specifikace
atd.)

5.2.

Dodavatel je povinen provést kontrolu jakostí vhodnou dle druhu a rozsahu objednávky.

5.3.

Kompletní návody na údržbu, obsluhu a servis přístrojů, nástrojů, zařízení či jejich částí se
dodávají společně s dodávkou bez zvláštního vyžádání a bez účtování dalších nákladů
v elektronické formě a/nebo v listinné podobě v jazyce českém a německém.

5.4.

Veškeré dodávky zboží a k nim se vztahující písemnosti, odesílací doklady (nákladní listy,
průvodky, dodací listy apod.) označuje vždy dodavatel firmou a přesnou adresu SSI a číslem
objednávky nebo smlouvy. Zboží je označováno na vnější straně obalu. V případě, že dodavatel
sdružuje v jedné zásilce zboží, které je dodáno v rámci více smluv, ohlašuje každou dodávku
samostatně a vyúčtuje ji, pokud není dojednáno jinak, samostatnou fakturou. Dodavatel odešle
veškeré doklady potřebné ke správnému převzetí dodaného zboží (dodací list, balicí list, ložný list
apod.) nejpozději s dodávkou zboží. Pokud vznikne v příčinné souvislosti s porušením závazků
uvedených v tomto ustanovení škoda, je dodavatel povinen SSI tuto škodu uhradit
(viz NAV020.XX - Předpisy pro dodavatele).

6. Ceny
6.1.

Dohoda o ceně je předpokladem pro vznik smlouvy. Pokud není dohodnuto jinak, jsou ceny
uvedené v objednávce považovány za pevné ceny a jsou tímto až do úplného splnění všech
dodávek a úkonů dle objednávky neměnné. Dodavatel přebírá riziko změny okolností.
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7. Platební podmínky
7.1.

Pokud není písemně ujednáno jinak, probíhá placení po dodání zboží dle smlouvy a po obdržení
řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen faktura). Faktura musí být doručena SSI a musí
obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu, zejména údaje o odběrateli
a dodavateli (obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení včetně čísla účtu), druh, název
a množství zboží, jednotkovou a celkovou cenu, vyčíslení DPH v CZK popř. kurz přepočtu, číslo
objednávky SSI, číslo dodacího listu a datum odeslání zboží. V případě, že dodavatel doručí SSI
fakturu bez těchto náležitostí, lhůta splatností nezačne běžet a SSI je oprávněna vrátit takovou
fakturu zpět dodavateli za účelem doplnění resp. opravy.

7.2.

Řádně vystavená a SSI doručená faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení SSI, pokud není
dohodnuto jinak. Zaplacením se rozumí odepsání částky z účtu SSI.

7.3.

Pří výskytu vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, se splatnost faktury prodlužuje o dobu
řádného odstranění vady.

8. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
8.1.

Dodavatel je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, a je
povinen dodávané zboží řádně označit (viz NAV020.XX - Předpisy pro dodavatele).

8.2.

Dodavatel poskytuje SSI plnou záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců od převzetí zboží.
Během záruční doby je dodavatel povinen na výzvu SSI vady včas a řádně odstranit na své
vlastní náklady. Všechny náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním vad, např. doprava,
náklady na montáž atd. nese dodavatel. Záruční doba neběží po dobu odstraňování vad. U částí,
které byly vyměněny v rámci záruky, platí opět záruční doba v délce 24 měsíců od výměny.

8.3.

V případech, kdy dodavatel přes upozornění SSI nesplní v přiměřené lhůtě svoji povinnost
ze záruky, je SSI bez dalšího oprávněna provést sama odstranění vady na náklady dodavatele
nebo nechat toto odstranění provést třetí osobou popř. opravu jinak zajistit.

8.4.

Namísto odstranění vad si SSI vyhrazuje právo na slevu z kupní ceny nebo, v případě
podstatného porušení smlouvy, právo na odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení
od smlouvy je dodavatel povinen vrátit SSI zaplacenou kupní cenu. Tím není dotčeno právo
na náhradu škody.

8.5.

Bude-li u SSI jakožto u výrobce konečného produktu uplatňována odpovědnost za škody,
způsobené vadou dodavatelem dodané subdodávky nebo dílčího výrobku, je SSI oprávněna
požadovat náhradu škody od dodavatele.

9. Výrobní prostředky
9.1.

S výrobními prostředky, které byly dodavateli poskytnuty, je dodavatel povinen zacházet s péčí
řádného hospodáře a uchovat je pro případné opětovné použití SSI po dobu 10 let od doby výroby
posledního produktu. Na požádání je dodavatel povinen výrobní prostředky bezodkladně vrátit.

9.2.

Výrobní prostředky vyrobené nebo pořízené dodavatelem, jejichž celkové výrobní (pořizovací)
náklady uhradila SSI, přecházejí okamžikem jejich zaplacení do vlastnictví SSI. Při úhradě
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nejméně 50 % výrobních (pořizovacích) nákladů výrobních prostředků stane se SSI podílovým
spoluvlastníkem v poměru účastí SSI na celkových pořizovacích nákladech týkajících se
výrobních prostředků. Tyto výrobní prostředky je dodavatel povinen uchovávat pro potřebu SSI
v provozuschopném stavu a označit je nesmazatelným popisem „Vlastnictví (spoluvlastnictví)
společnosti SSI Schäfer s.r.o.“ Není-li dodavatel schopen udržovat tyto výrobní prostředky pro
potřebu SSI po dobu 10 let v provozuschopném stavu, je povinen SSI o této skutečnosti písemně
informovat a výrobní prostředky předat SSI. Tím není dotčeno případné zákonné předkupní právo
druhého spoluvlastníka k předmětnému výrobnímu prostředku.
9.3.

Výrobní prostředky, které byly dodavateli poskytnuty nebo financovány SSI, smějí být používány
výhradně ve smluvním vztahu mezi dodavatelem a SSI a bez písemného souhlasu SSI nesmějí
být poskytnuty třetím osobám.

10. Materiál poskytnutý SSI
10.1. S materiálem, který byl dodavateli poskytnut SSI, je dodavatel povinen zacházet s péčí řádného
hospodáře, zejména zajistit jeho řádné skladování a pojištění proti škodám způsobeným
přírodními živly (ohněm, vodou a vichřicí) v hodnotě nového pořízení.
10.2. Před zahájením výroby je dodavatel povinen poskytnutý materiál prověřit z hlediska výskytu
zjevných vad a provést kontrolu identity. Během výroby dodavatel provede další kontroly, pokud
byly zvlášť dohodnuty s SSI nebo vyžaduje-li to jeho systém řízení jakosti. Zjistí-li dodavatel
kvalitativní nedostatky, bude neprodleně informovat SSI za účelem projednání dalších opatření.
10.3. Zpracovávání materiálů poskytnutých SSI je realizováno výhradně pro potřeby SSI. Dodavatel je
povinen do 24 hod. od písemného vyžádání SSI umožnit kontrolu pracoviště a používaného
materiálu.
10.4. Dodavatel je povinen zaslat SSI na písemné vyžádání inventární soupis poskytnutého materiálu
a počet výrobků z tohoto materiálu vyrobených. V případě zjištění rozdílného stavu na
kooperačním skladu bez řádně odůvodnitelné příčiny bude zjištěný rozdíl přeúčtován k tíži
dodavatele za nákupní cenu poskytnutého materiálu.
10.5. V případě poškození, ztráty nebo zničení výchozího materiálu opatřeného SSI (polotovary, odlitky,
vyhrubované díly) je dodavatel povinen uhradit SSI náklady na jejich opětovné pořízení.

11. Práva třetích osob
11.1. Dodavatel je povinen uskutečňovat dodávky resp. plnění, které jsou prosty práv třetích osob.
Dodavatel odpovídá za to, že realizací smlouvy a užitím předmětu dodávky nebo plnění nebudou
porušena práva třetích osob. Pokud by třetí osoba vůči SSI úspěšně uplatnila své právo, je
dodavatel povinen nahradit SSI škodu, která vznikla SSI v souvislosti s uplatněním práva třetí
osoby.
12.

Ochrana životního prostředí

12.1. Dodavatelem dodané zboží musí odpovídat právním normám týkajícím se ochrany životního
prostředí, zejména zákonu o obalech (zákon č. 477/2001 Sb., v platném znění) a zákonu
o odpadech (zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění).

Vypracovala: Z. Gadasová

5/6

Tištěná verze bez autorizace není řízený dokument.

SM027.02

01. 01. 2014

13. Všeobecná ustanovení
13.1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky se vztahují na kupní smlouvy a smlouvy o dílo. V případě
smluv o dílo se práva a povinnosti dodavatele přiměřeně použijí i na zhotovitele. Pojmem
„dodavatel“ se rozumí „zhotovitel“, pojmem „zboží“ se rozumí „dílo“ a pojmem „dodání zboží" se
rozumí „provedení díla."
13.2. Za vypracování nabídek, plánů, předběžných nákladových rozpočtů atd. se neposkytuje žádná
odměna.
13.3. Pří své propagační a reklamní činnosti může dodavatel odkazovat na vzájemné obchodní vztahy
s SSI jen s předchozím výslovným písemným souhlasem SSI.
13.4. Právní vztahy mezi SSI a dodavatelem se řídí českým právem.
13.5. Stanou-li se některá ustanovení těchto Podmínek neplatnými nebo ukážou-li se zdánlivými, nemá
tato skutečnost žádný vliv na právní závaznost zbývajících ustanovení.
13.6. Pro všechny spory, které by mohly vzniknout ze smlouvy mezi SSI a dodavatelem nebo
v souvislosti s ní, je místně příslušným soudem soud podle sídla SSI.

V…….…………….

dne………………

.......................................................................
za SSI Schäfer s.r.o.
(jméno, funkce)

S výše uvedenými Všeobecnými nákupními podmínkami souhlasím a uznávám jejich platnost pro
jednotlivé objednávky, které budou od tohoto dne přijaty.

V…….…………….

dne………………

.......................................................................
za obchodní firmu dodavatele
(jméno, funkce)

Vypracovala: Z. Gadasová
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