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Základem pro naše objednávky jsou výhradně níže uvedené smluvní podmínky a
popř. uzavřená oddělená smlouva o zajišťování jakosti, a to i když jsme proti
odchylným dodacím a platebním podmínkám prodávajícího, které tímto výslovně
odmítáme, v jednotlivém případě nevznesli námitku. Nejpozději s odesláním zboží
směrem k nám nebo s poskytnutím jiné služby platí naše nákupní podmínky
prodávajícím jako bezvýhradně přijaté, a to i v případě předchozí námitky.
Veškeré dohody a ujednání vyžadují ke své platnosti naše výslovné písemné
potvrzení.
Objednávka a potvrzení objednávky
Naše objednávky musí být do 2 pracovních dnů písemně potvrzeny při uvedení
závazné dodací lhůty, ceny a zbylých podmínek.
Nepotvrdí-li prodávající písemně naše objednávky do 2 pracovních dnů od přijetí, pak
jsme oprávněni naše objednávky písemně odvolat.
Ceny
Ceny uvedené v našich objednávkách platí jako pevné ceny, které nesmí být ani při
zvýšení nákladů nastalém po uzavření smlouvy měněny v náš neprospěch. Totéž
platí, když objednáváme dle nám předloženého aktuálního ceníku dodavatele.
Ceny musí být tvořeny bez daně z přidané hodnoty a platí vyplaceně do námi
uvedeného místa doručení. Náklady na balení budou zvlášť zaplaceny pouze tehdy,
když je to výslovně sjednáno. Tyto nám musí být při zaslání obalů zpět bez
dovozného dobropisovány.
Platba a zápočet
Platba probíhá při výhradě řádné dodávky, jakož i cenové a početní správnosti.
Srážka skonta je přípustná i při zápočtech nebo zadržených platbách v přiměřené výši
z důvodu vad. Sleva bude od částky faktury odečtena včetně daně z obratu.
Platební lhůta začíná běžet, jakmile byly dodávka nebo služba zcela poskytnuta a
byla nám doručena řádně vystavená faktura, avšak v žádném případě před
sjednaným termínem příjmu zboží. Pokud musí dodavatel dát k dispozici zkušební
protokoly, materiálové atesty, dokumenty týkající se kvality nebo jiné podklady,
předpokládá se pro úplnost dodávky a služby také doručení těchto podkladů.
Jsme oprávněni vůči dodavateli provádět zápočet s veškerými pohledávkámi, které
nám za dodavatelem, ať už jakéhokoliv právního důvodu, náleží.
Platby z naší strany neznamenají uznání dodávek nebo služeb za souladné se
smlouvou.
Faktury
Na fakturách musí být uváděny zvlášť objednací údaje a daň z přidané hodnoty pro
každou objednávku. Druhopisy faktur musí být označeny jako duplikáty. Faktury
řádně nevystavené platí jako nepředložené.

6.

Postoupení
Postoupení pohledávek za námi je účinné pouze s naším písemným souhlasem.
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Dodací lhůty a termíny
Dodací lhůty, resp. dodací termíny uváděné v našich objednávkách, jsou pevné a
závazné. Jsou chápány jako termín dodání na adresu určení. Dodavatel se dostává
bez upomínky do prodlevy, jakmile je překročen dodací termín sjednaný
v objednávce. Jsme oprávněni, nezávisle na zavinění zhotovitele a nezávisle na
prokázání skutečné škody, účtovat smluvní pokutu ve výši 1% z celkové hodnoty
zakázky za každý započatý kalendářní den prodlení s dodávkou nebo službou.
Celková výše smluvní pokuty je omezena na 15% celkové hodnoty zakázky. Přijetí
opožděné dodávky nebo služby nepředstavuje vzdání se práva na uplatnění smluvní
pokuty a dalé vznikajících nároků na náhradu škody.
Dílčí dodávky jsou dovoleny pouze na základě zvláštních dohod.
Jakmile jsou dodavateli známy okolnosti, které mohou mít za následek prodlevu
dodávky nebo služby, musíme být neprodleně při uvedení důvodů a doby trvání
pravděpodobného zpoždění písemně informováni. K dalšímu postupu je třeba
vyžádat si naše rozhodnutí.
Jsme oprávněni odmítnout příjem zboží, které je dodáváno před termínem dodání
uvedeným v objednávce a dodané zboží zaslat na účet a nebezpečí dodavatele zpět.
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Zaslání a balení
Ke všem zásilkám zboží musí být připojeny přepravní doklady a dodací list ve dvojím
vyhotovení.
Dodací list musí navíc obsahovat údaje o materiálovém a objednacím čísle, datum
objednání, množství, způsob balení a údaje o brutto, netto hmotnosti a hmotnosti táry.
U dílčích dodávek musí být uvedena zbylá množství, která mají být ještě dodána.
Dodavatel je povinen nás ve svých obchodních dokumentech informovat o
případných povolovacích povinnostech při (re-) exportech svého zboží dle českých,
evropských, US- vývozních a celních ustanovení, jakož i vývozních a celních
ustanovení země původu svého zboží. Zde dodavatel uvádí ve svých nabídkách,
potvrzeních objednávek a fakturách u příslušných položek zboží následující
informace:
 číslo dle seznamu zboží podléhajícího vývoznímu povolení dle přílohy AL
k německé vyhlášce o vnějších ekonomických vztazích nebo srovnatelnou
seznamovou položku příslušných vývozních seznamů,
 pro US-zboží ECCN číslo (Export Control Classification Number) dle US Export
Administration Regulations (EAR), obchodně politický původ svého zboží a
součástí svého zboží,
 zda bylo zboží přepravováno přes USA, v USA vyrobeno nebo skladováno, nebo
vyrobeno za pomoci US technologií,
 statistické číslo zboží (HS-kód) svého zboží.
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Dodavatel je povinen dát nám před dodávkou k dispozici všechna další zahraničně
obchodní data a dokumenty ke svému zboží a jeho součástem, jakož nás neprodleně
(před dodávkou odpovídajícího dotčeného zboží) písemně informovat o všech
změnách výše uvedených dat.
Na naše vyžádání musí být vystaveno prohlášení dodavatele o původu zboží.
Všechny dodávky probíhají na účet dodavatele DDP Nové Město pod Smrkem,
včetně všech ostatních nákladů dle Incoterms 2010.
Všechny obalové materiály mohou být zaslány dodavateli na jeho náklady zpět.
Všechny obaly použité v rámci dodávky musí odpovídat platným ustanovením
ochrany životního prostředí a recyklace, vyplývajícím z právních předpisů České
republiky a být v tomto smyslu odpovídajícím způsobem označeny.
Přechod rizik
Dodavatel nese rizika až do doručení zboží k nám, resp. na místo určení.

10.
Záruka
10.1. Dodavatel ručí za to, že zboží odpovídá našim specifikacím a ostatním údajům jako
normám a podkladům. Před zasláním zboží z hlediska těchto vlastností prověří. Zboží
musí v každém případě odpovídat všeobecně uznávaným pravidlům techniky, jakož i
předpisům ochrany zdraví při práci a předpisům prevence před úrazem tak, jak jsou
v německých DIN normách, VDE ustanoveních a ostatních mezinárodních a v České
republice uznávaných technických předpisech stanoveny.
10.2. Produkty dodávané dodavatelem musí odpovídat aktuálním národním a evropským
předpisům o elektrických a elektronických dílech, ekologické nezávadnosti a
označování, tzn. zejména směrnici RoHS, vyhlášce REACH a specifickým
zákaznickým požadavkům a úpravám vydaným k jejich realizaci, doplňování a
změnám. Seznam je k nahlédnutí na www.cis-europe.eu úseku Download a nese
označení „Verbotsliste.pdf“.
10.3. Vzhledem k obchodní povinnosti kupujícího prohlédnout zboží ihned po dodání a
povinnosti vytknout vady platí jako včasné, když je došlé zboží prohlédnuto do dvou
týdnů a zřejmé vady nahlášeny v této lhůtě. Jsme oprávněni provádět tuto kontrolu
namátkově, a pokud jsou zjištěny vady, toto zboží kompletně odmítnout nebo na
náklady a riziko dodavatele 100% zkontrolovat a požadovat náhradu skutečně
vadných částí.
10.4. Jsme oprávněni účtovat za každou reklamaci závad paušální poplatek za zpracování
ve výši € 100,--.
10.5. Dodavatel musí odpovídat za dodávky svých dodavatelů jako za vlastní.
10.6. Pokud není v jednotlivé smlouvě ujednáno jinak, a dodavatel na své produkty
nenabídne žádné delší záruční lhůty, poskytuje dodavatel záruku na dobu trvání tří
let.
11.

Předávání zakázek třetím subjektům
Předávání zakázek třetím subjektům je bez našeho písemného souhlasu nepřípustné
a opravňuje nás zcela či částečně odstoupit od smlouvy, jakož i požadovat náhradu
škody.

12.
Námi poskytovaný materiál
12.1. Námi poskytovaný materiál zůstává naším vlastnictvím a musí být bezplatně a pro
nás přístupně skladován, označen a spravován. Používání tohoto materiálu je
přípustné pouze pro naše zakázky. Při snížení hodnoty nebo ztrátě musí dodavatel
poskytnout náhradu. Toto platí i pro účtované přenechání materiálu vázaného k
zakázce.
12.2. Zpracovávání nebo přetváření materiálu je prováděno pro nás. Bezprostředně se
stáváme vlastníkem nové nebo přetvořené věci. Dodavatel uchovává novou věc pro
nás bezúplatně s péčí řádného hospodáře.
12.3 Na naše vyžádání musí dodavatel provést bezplatnou inventuru.
13.
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Změny produktu a procesu
Pokud dodavatel zamýšlí dodávaný produkt, vlastnosti produktu nebo výrobní procesy
změnit, pak toto musí včas, nejpozději 6 měsíců před zavedením změny, sdělit
písemnou formou našemu oddělení nákupu tak, aby mohlo být z naší strany
provedeno včas prověření produktu nebo procesu.
Dodavatel je oprávněn dodávat změněný produkt nebo vyrábět dle změněných
výrobních procesů teprve tehdy, když to bylo z naší strany písemně schváleno.

14.
Nástroje, formy, vzorky, výkresy
14.1. Námi přenechané nástroje, formy, vzorky, modely, profily, výkresy, listy norem,
předlohy, kalibry, atd., které dodavateli přenecháme k odevzdání nabídky nebo
k provádění smlouvy, zůstávají našim vlastnictvím a nesmí být, stejně jako předměty
dle nich vyrobené, bez našeho písemného souhlasu předávány třetím osobám ani
používány pro jiné než smluvní účely. Musí být zajištěny proti náhledu nebo používání
nepovolanými osobami. S výhradou dalších práv můžeme požadovat jejich vydání,
pokud dodavatel tyto povinnosti porušuje.
14.2. V případech, v nichž musí dodavatel vypracovávat speciální konstrukce nebo výkresy,
nám musí být tyto podklady v trojím vyhotovení dodány před zahájením výroby
k nahlédnutí a schválení. Přijetím nebo schválením předložených výkresů a vzorů se
nevzdáváme našich nároků ze záruky.
14.3. Naše originály nám musí být po vypracování podkladů dodavatele neprodleně
vráceny.
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15.
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15.2

15.3
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Důvěrnost
Se všemi informacemi, které byly smluvním partnerem písemně nebo ústně označeny
jako důvěrné, zejména s podklady, výkresy, poznatky nebo jinými obchodními a
provozními tajemstvími, musí druhý smluvní partner nakládat důvěrně a používat je
pouze pro účely plnění zakázky. Tato dohoda o důvěrnosti neplatí pro informace,
- které se staly všeobecně přístupnými bez přičinění strany příjemce, nebo
- které byly příjemci prokazatelně při poskytnutí informace známy, nebo
- které příjemce obdržel od oprávněné třetí stany nebo jejichž oznámení je oprávněně
vyžadováno úřady, nebo
- které spočívají na znalostech, které byly získány nezávisle na informacích druhého
smluvního partnera.
Pokud byly dodavateli dány k dispozici podklady, informace nebo jiné pomocné
prostředky, zůstávají tyto předměty výhradně majetkem CiS a smí být používány
výhradně k provádění příslušné objednávky. Dodavatel není oprávněn tyto předměty
bez předchozího souhlasu CiS rozmnožovat, předávat třetím stranám nebo dávat
obsah na vědomí nepovolaným osobám. Podklady, informace a ostatní pomocné
prostředky dodané CiS a vypracované dodavatelem musí být CiS po ukončení prací
bez vyzvání včetně zhotovených duplikátů vráceny. CiS může požadovat odpovídající
prohlášení o úplnosti.
Závazek k důvěrnosti trvá i po ukončení zakázky.
Dodavatel nebude ze znalosti jemu dodaných informací, podkladů atd. vzhledem
k přihlášení ochranných práv, odvozovat žádná práva na vynálezy nebo jiné chráněné
poznatky od CiS, zejména žádná práva předchozího užívání, a to bez ohledu na
případné lhůty stanovené v patentových zákonech.

16.
Průmyslová ochranná práva třetích a ručení výrobce
16.1. Dodavatel je odpovědný za to, že patenty a jiná ochranná práva třetích osob pro jím
dodané zboží nebudou porušena. Dodavatel je povinen nás a popř. naše
zaměstnance zprostit případných nároků třetích stran.
16.2. Dodavatel je dále povinen zprostit nás případných nároků na odpovědnost výrobce,
pokud bude muset odpovídat za vady vyvolávající odpovědnost výrobce.
17.
17.1

17.2

Kodex chování
Zhotovitel bude splňovat kodex chování CiS pro dodavatele (dále pouze: kodex
chování) a odpovídajícím způsobem zavazovat jím využité subdodavatele. CiS má
odpovídající znění kodexu chování k dispozici na své webové stránce (www.ciseurope.eu). Zhotovitel dá kdykoliv na vyzvání CiS k dispozici písemné prohlášení
svého obchodního vedení, že veškerá ustanovení kodexu chování dodržuje.
Zhotovitel uznává, že dodržování kodexu chování je podstatnou smluvní povinností,
jejíž porušování CiS opravňuje od smlouvy zcela nebo, pokud se nedodržování týká
určitého výkonu/ plnění, jednotlivou smlouvu na tento výkon/ toto plnění – s okamžitou
platností odstoupit.
CiS si vyhrazuje právo uplatnit při porušení kodexu chování náhradu škody.

18.
Místo plnění, místo soudu a aplikovatelné právo, částečná neplatnost
18.1 Místem plnění pro veškeré dodávky a služby je Nové Město pod Smrkem.
18.2. Místem soudu pro všechny právní spory vyplývající z objednávek a dodávek je
Liberec. Dodavatele můžeme žalovat i u jeho obecného soudu.
18.3. Pro všechny právní vztahy mezi námi a dodavatelem platí české právo.
18.4. Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, resp. United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) se
neaplikují.
18.5. Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo ustanovení v rámci
ostatních dohod mělo být nebo se stát neplatným, zůstává tím účinnost všech
ostatních ustanovení a dohod nedotčena. Pro tento případ se sjedná úprava, která
odpovídá ekonomickému obsahu neplatného ustanovení,
19.

Data vztahující se k osobám
Data dodavatele vztahující se k osobám ukládáme prostřednictvím elektronického
zpracování dat, s čímž prodávající při uzavírání kupní smlouvy, tzn. při dodávce zboží
a jiných výkonů, souhlasí.
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