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I 
Všeobecná ustanovení, uplatnění 

1. Níže uvedené Všeobecné nákupní podmínky se výlučně použijí na 
veškeré dodávky zboží nebo služeb ve prospěch naší společnosti. 
Jiná ustanovení, zejména pak všeobecné obchodní podmínky 
dodavatele, se nepoužijí, a to bez ohledu na to, zda budou takové 
všeobecné obchodní podmínky z naší strany výslovně odmítnuty či 
nikoliv. Tyto Všeobecné nákupní podmínky se rovněž výlučně použijí 
v případě, kdy, přestože naší společnosti budou známy jiné 
všeobecné obchodní podmínky, převezmeme nebo umožníme 
převzetí dodávky nebo služeb bez jakékoliv výhrady. 

2. Tyto Všeobecné nákupní podmínky se použijí pouze na smlouvy s 
jinými podnikateli a na další smlouvy, které se řídí zákonem č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen 
�Obchodní zákoník“). 

II 
Objednávka a uzavření smlouvy  

1. Nestanoví-li výslovně objednávka naší společnosti dobu její 
závaznosti, je naše společnost vázána objednávkou po dobu jednoho 
týdne od data vyhotovení objednávky. 

2. Jakékoliv změny nebo úpravy naší objednávky jsou pro naši 
společnost závazné pouze v případě, že tyto změny nebo úpravy jsou 
naší společností písemně potvrzeny. 

III 
Dodání, přechod nebezpečí 

1. Nebude-li mezi námi a dodavatelem výslovně ujednáno jinak, dodávky 
a služby budou provedeny v souladu s dodací doložkou DDP 
(Incoterms 2000) do naší provozovny nebo do jiného námi určeného 
místa dodání. Nebezpečí škody přechází okamžikem dodání zboží do 
místa dodání. Částečné dodávky jsou možné pouze na základě
našeho předchozího výslovného souhlasu. Ke každé dodávce musí 
být přiloženy dodací listy (a to ve dvojím vyhotovení), které budou 
obsahovat údaje o dodávce, přesný popis položky a naše číslo 
položky. Dodací listy nesmějí obsahovat stanovení ceny ani úpravu 
jiných smluvních podmínek. 

2. Naše společnost je oprávněna provádět změny objednávek zboží co 
do jeho provedení, jakosti a množství, a to v rozsahu přijatelném pro 
dodavatele. Vliv těchto změn, zejména ve vztahu ke zvýšení či 
snížení ceny a termínu dodání, bude stranami upraven přiměřeným a 
oboustranně přijatelným způsobem.  

IV 
Termíny dodání, prodlení s dodáním zboží 

1. Dohodnuté dodací lhůty jsou závazné a musí být striktně dodržovány. 
Z tohoto hlediska bude rozhodným datem datum dodání zboží do naší 
provozovny nebo do jiného námi určeného místa dodání. 

2. K provedení jakékoliv dodávky mimo běžnou pracovní dobu (tj. mimo 
pracovní dny od 7.00 do 14.30 hod.) je vyžadován předchozí písemný 
souhlas.  Dodavatel je povinen písemně informovat naší společnost, 
že dodávané zboží opustilo prostory dodavatele nebo místo expedice. 

3. Dodávky provedené před dohodnutým termínem dodání nebudou naší 
společností převzaty, a pro případ takových dodávek si vyhrazujeme 
právo vrátit zboží dodavateli na jeho náklady a nebezpečí. Nebude-li 
zboží vráceno, bude uskladněno na náklady a nebezpečí dodavatele, 
a to až do doby dohodnutého termínu dodání. V takovém případě se 
bude mít za to, že k dodání zboží došlo v 7.00 hod. dohodnutého dne 
dodání. 

4. Pokud, bez ohledu na důvod, nebude dodavatel schopen dodržet 
dodací termín nebo lhůtu, bude dodavatel povinen bez zbytečného 
odkladu informovat naši společnost o této skutečnosti s tím, že nám 
zároveň oznámí pravděpodobnou dobu trvání prodlení. V takovém 

případě pak může naše společnost určit dodavateli přiměřenou 
dodatečnou lhůtu k provedení dodávky. 

5. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží má naše společnost 
právo uplatnit svá veškerá zákonná práva. Po marném uplynutí 
přiměřené dodatečné lhůty má naše společnost zejména právo 
požadovat náhradu škody a/nebo právo odstoupit od smlouvy. V 
případě, že budeme požadovat náhradu škody, dodavatel bude 
oprávněn prokázat, že není odpovědný za nesplnění jeho povinností. 

6. V případě prodlení s dodáním bude společnost oprávněna požadovat 
na dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% dohodnuté ceny 
za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 5% 
dohodnuté ceny. Ostatní nároky, které nám mohou v této souvislosti 
vzniknout, tím však zůstávající nedotčeny. V případě dohodnuté 
změny dodacího termínu se uvedená smluvní pokuta uplatní ve 
vztahu k prodlení s dodáním dle nově dohodnutého termínu dodání. 

7. V případě trvajícího prodlení s dodáním, podstatného zhoršení 
finanční situace nebo úpadku dodavatele nebo v případě podaného 
návrhu na zahájení insolvenčního řízení proti dodavateli nebo v 
případě naplnění podmínek pro vyhlášení úpadku dodavatele, bude 
naše společnost oprávněna od smlouvy odstoupit a odmítnout 
převzetí zboží a provedení platby. 

V 
Ceny, fakturace a platby 

1. Ceny uvedené v nabídce dodavatele nebo v objednávce naší 
společnosti jsou cenami závaznými pro dodání zboží dle doložky DDP 
(Incoterms 2000) do naší provozovny nebo jiného námi určeného 
místa dodání. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v v té 
době platné zákonné výši. 

2. Zvýšení ceny, bez ohledu na důvod takového zvýšení, bude naší 
společností akceptováno pouze v případě, že bylo naší společností 
předem písemně schváleno. 

3. Faktury se vystavují ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat údaje z 
naší objednávky. Kopie faktur musí být obsahovat označení, že se 
jedná o kopie. Faktury nebudou přikládány k zásilkám (dodávkám) 
zboží. Faktury musí být vystaveny v souladu s příslušnými právními 
předpisy. Nebude-li jakákoliv faktura splňovat všechny požadavky dle 
příslušných právních předpisů a těchto Všeobecných nákupních 
podmínek nebo v případě nesprávnosti jakýchkoliv údajů na faktuře, 
bude naše společnost oprávněna vrátit fakturu dodavateli, a to do 
deseti dnů od jejího převzetí. Lhůta splatnosti se v takovém případě
přeruší a nová lhůta splatnosti začne běžet od okamžiku převzetí 
opravené faktury naší společností.  

4. Splatnost faktur bude činit 60 dní od doručení a převzetí faktury. V 
případě, že dle našeho vlastního uvážení, provedeme platbu ve lhůtě
14 dnů ode dne zaslání a převzetí faktury, bude naší společnosti 
poskytnuty sleva z ceny ve výši 3 %.  

5. V případě našeho prodlení s úhradou odměny se použije úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

6. Naše společnost je oprávněna provádět zápočty nebo zastavit 
provedení plateb, to vše v rozsahu povoleném příslušnými zákony. 
Započtení a/nebo uplatnění práva pozastavit provedení dodávky ze 
strany dodavatele z důvodu sporných protinároků nebo nároků, jež 
dosud nebyly pravomocně přiznány, je vyloučeno. Uplatnění práva 
pozastavit provedení dodávky ze strany dodavatele je taktéž 
vyloučeno v případě nároků, které vznikly z různých smluvních 
vztahů.  

VI 
Prohlídka a nároky z odpovědnosti za vady  

1. Má se za to, že oznámení o odchylkách v jakosti nebo množství nebo 
o jiných vadách byla učiněna včas, pokud dodavatel obdrží taková 
oznámení ve lhůtě jednoho týdne ode dne převzetí zboží nebo 
v případě skrytých vad od okamžiku zjištění vad naší společností. 

2. Naše společnost je oprávněna uplatnit veškeré, ničím nemezené, 
nároky z odpovědnosti za vady. V případě opakujících se vad (tj. vad 



stejného druhu vyskytujících se u minimálně 5% dodaného zboží) 
bude naše společnost oprávněna odmítnout dodávku jako vadnou 
(jako celek) a uplatnit v příslušném rozsahu naše práva z 
odpovědnosti za vady ve vztahu k celé takové dodávce.

3. V případech, kdy se plnění dodavatele týká staveb nebo materiálů či 
součástí, které se obvykle používají v rámci staveb, a takové 
materiály nebo součásti způsobí vadnost stavby, musí být takové 
vady oznámeny dodavateli ve lhůtě pěti let od jejich dodání. 

4. V případě odstranění vady opravou nebo dodáním náhradního dílu se 
lhůta pro oznámení vad přeruší a nová lhůta začne běžet od okamžiku 
provedení opravy nebo náhradní dodávky. 

5. V případě, že bude dodavatelem nebo třetí osobou poskytnuta záruka 
za jakost, zůstávající nám nároky ze záruky plně zachovány. 

6. V případě nesplnění zákonné povinnosti dodavatele provést plnění 
v dodatečné přiměřené lhůtě, která mu byla za tím účelem naší 
společností poskytnuta, bude naše společnost oprávněna, kromě
uplatnění jiných nároků, které naší společnosti takto vzniknou, sama 
provést na náklady dodavatele opatření nezbytná k odstranění vad 
nebo taková opatření nechat provést na náklady dodavatele. V 
naléhavých případech, v jejichž důsledku nebude možno informovat 
dodavatele o vadě a hrozící ztrátě a stanovit dodavateli, byť krátkou, 
lhůtu k provedení opatření k odstranění vad, bude naše společnost 
oprávněna sama provést na náklady dodavatele opatření nezbytná k 
odstranění vad nebo taková opatření nechat provést na náklady 
dodavatele; o tomto bude dodavatel ze strany naší společnosti 
informován. 

VII 
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, náhrada škody, 

pojištění odpovědnosti 

1. V případě, že proti naší společnosti budou uplatněny nároky vzniklé v 
důsledku porušení právních předpisů upravujících odpovědnost za 
škodu způsobenou vadou výrobku, která byla způsobena v důsledku 
dodání vadného zboží dodavatelem, bude dodavatel povinen nás 
odškodnit v případě, že předmětná škoda vznikla v důsledku porušení 
povinnosti dodavatele nebo organizace dodavatele a dodavatel je ve 
vnějším vztahu se třetí osobou sám odpovědný. 

2. V případě odpovědnosti dodavatele ve smyslu čl. VII.1 výše, 
dodavatel bude dále povinen nahradit naší společnosti veškeré 
náklady, které naší společnosti vznikly v souvislosti s jakoukoli námi 
prováděnou činností vedoucí je stažení výrobků z trhu. Totéž se 
uplatní v případě, že takové stažení výrobků bude provedeno 
kterýmkoliv z našich odběratelů. Naše společnost bude informovat 
dodavatele, v přijatelném a přiměřeném rozsahu, o povaze a rozsahu 
činnosti, jež se bude v souvislosti se stažením výrobků provádět, a 
poskytneme dodavateli možnost se k věci vyjádřit. Jakékoli jiné 
zákonem stanovené práva (nároky) nám zůstávají plně zachovány.  

3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné pojištění odpovědnosti 
kryjící škody způsobenou vadou výrobku, a to s minimálním krytím ve 
výši 2,5 mil. Euro, a to pro každý jednotlivý případ zranění nebo škody 
na majetku, a toto naší společnosti prokázat; ostatní nároky, jež nám 
mohou vzniknout, zůstávají nedotčeny. 

VIII 
Práva z průmyslového vlastnictví, licence 

1. Dodavatel je odpovědný za to, že v souvislosti s jeho dodávkami, 
nedojde k porušení práv třetích osob, a zavazuje se odškodnit naši 
společnost vůči veškerým nárokům třetích osob. Závazek odškodnění 
zahrnuje i veškeré náklady a škody, které nám vznikly na základě
nároků třetích stran nebo v souvislosti s nimi. 

2. V případě, že dojde k vytvoření ilustrací, výkresů, popisů výrobků
nebo tyto budou pro nás dodavatelem vytvořeny (dílo na objednávku), 
pak k těmto dílům bezúplatně nabudeme v okamžiku jejich vytvoření 
neomezené výlučné právo k užívání těchto děl. Pro případ, že 
uvedená díla budou vytvořena zaměstnanci dodavatele a tato díla 
budou zaměstnaneckými díly, pak dodavatel prohlašuje, že získá 
souhlas příslušného zaměstnance k postoupení práv k dílu a že 
postoupí za podmínek zde uvedených naší společnosti práva 
k užívání zaměstnaneckého díla v souladu s § 58 odst. 1, poslední 
věta, českého autorského zákona. Dodavatel není oprávněn bez 
našeho písemného souhlasu užívat taková díla nad rámec užití 
vyplývajícího z naší objednávky. Dodavatel je oprávněn mít výše 
uvedená díla až do odvolání v úschově. 

3. Dodavatel na nás rovněž převádí vlastnické právo k předmětům 
(hmotným nosičům) obsahujícím díla uvedená v článku VIII.2 výše. 
Dodavatel označí předměty obsahující tato díla takovým způsobem, 
aby naše vlastnické právo k předmětům bylo zřejmé i třetím osobám.  

IX 
Výhrada vlastnického práva, prostředky, nástroje  

1. Výhrada vlastnického práva dodavatelem se stane součástí smlouvy 
pouze v případě, že taková výhrada vlastnictví zanikne nejpozději 
zaplacením dohodnuté ceny zboží, ve vztahu ke kterému se taková 
výhrada vlastnictví uplatní, a pokud bude mít společnost právo zboží 

v rámci běžného podnikání dále prodávat nebo zpracovávat. 
Společnost nebude akceptovat jakoukoliv výhradu vlastnictví nad 
rámec výše uvedeného. 

2. Společnost si vyhrazuje vlastnické právo ke všem věcem, které budou 
naší společností poskytnuty dodavateli. Jakékoliv zpracování nebo 
úprava takových věcí prováděná dodavatelem bude prováděna pro 
naši společnost. V případě zpracování věcí, ve vztahu ke kterým se 
uplatní výše uvedená výhrada vlastnictví, s věcmi, které nejsou ve 
vlastnictví naší společnosti, a nová věc tímto způsobem vytvořená 
nebude zbožím, které má být společnosti dodavatelem doručeno, 
čímž bychom získali vlastnické právo k celé takové věci, vznikne naší 
společnosti spoluvlastnické právo k nově vytvořené věci o velikosti 
určené dle poměru hodnoty našich věcí k hodnotě ostatních 
zpracovaných věcí s tím, že rozhodná pro tyto účely bude hodnota 
věci v okamžiku zpracování. V případě, že se výše uvedené v 
konkrétním případě neuplatní v důsledku zpracování s věcmi třetích 
osob, bude se na takové případy aplikovat ust. § 135b českého 
občaského zákoníku.  

3. Vyhrazujeme si vlastnické právo k nástrojům, které pro nás byly 
vyrobeny nebo jsme poskytli dodavateli. Dodavatel použije takové 
nástroje výlučně k výrobě námi objednaného zboží. Nástroje budou 
dodavatelem vráceny naší společnosti při zániku této smlouvy 
z jakéhokoli důvodu. 

4. Dodavatel bude na své náklady udržovat v platnosti škodní pojištění 
našich nástrojů kryjící škody způsobené požárem, vodou nebo 
krádeží, a to s pojistným krytím umožňujícím jejich odpovídající 
náhradu. Dodavatel bude na své náklady provádět řádně a včas 
nezbytnou údržbu a inspekční prohlídky nástrojů. Jakékoli škodné 
události nám budou okamžitě hlášeny. Pokud tak dodavatel vlastní 
vinou neučiní, zůstávají nároky na náhradu škody nedotčeny. 

X 
Mlčenlivost 

1. Dodavatel bude zachovávat mlčenlivost o všech dokumentech, 
informacích a údajích, včetně jakýchkoliv vzorků, výkresů a kalkulací, 
které byly naší společností, ústně nebo písemně, označeny za 
�důvěrné“, a jež byly dodavateli poskytnuty nebo které se dodavatel 
dozvěděl v souvislosti s naší vzájemnou spoluprácí (dále jen 
�Důvěrné informace“). Důvěrné informace zahrnují zejména jakékoli 
znalosti ohledně výrobních postupů a obchodních metod společnosti 
Flabeg, ať již z pohledu technického, obchodního či jiného, znalosti 
údajů a jiných informací týkajících se finanční situace a řízení lidských 
zdrojů společnosti Flabeg, jakož i veškeré informace o řízení projektů. 
Dodavatel bude zacházet s Důvěrnými informacemi stejným 
způsobem jakým nakládá s vlastními důvěrnými informacemi, 
minimálně však s péčí řádného hospodáře. 

2. Jakékoli zpřístupnění Důvěrných informací třetím osobám vyžaduje 
náš předchozí písemný souhlas. Zpřístupnění Důvěrných informací 
zaměstnancům nebo zástupcům je povoleno pouze v rozsahu 
nezbytném k plnění závazků dodavatele vůči nám. Dodavatel rovněž 
uloží závazek mlčenlivosti, který tímto uzavřel, i všem dalším osobám 
nebo společnostem, jimž budou Důvěrné informace svěřeny nebo 
které budou pověřeny plněním této smlouvy. 

3. Výše uvedené povinnosti se nepoužijí ve vztahu k informacím, (i) 
které byly dodavateli známy dříve než je obdržel od nás, (ii) které 
dodavatel vyvinul sám, nezávisle a bez přístupu k našim informacím 
nebo bez jejich využití, (iii) jež dodavatel zákonným způsobem získal 
od třetích osob, které dle nejlepšího vědomí dodavatele vůči nám 
nepodléhaly závazku mlčenlivosti a tyto třetí osoby dále nezískaly tyto 
informace porušením ustanovení na naši ochranu, (iv) které se staly 
dodavateli známými bez porušení těchto ustanovení nebo jiných 
předpisů o ochraně obchodního tajemství nebo jsou či byly veřejně
známými nebo (v) které je dodavatel povinen zpřístupnit ze zákona, 
úředních či soudních rozhodnutí. V takovém případě nás však bude 
dodavatel o takovém zpřístupnění předem informovat a rozsah 
zpřístupňovaných informací co nejvíce omezí. 

4. Důvěrné informace zůstávají v našem vlastnictví a dodavatel není 
oprávněn pořizovat jejich kopie ani je jinak reprodukovat bez našeho 
předchozího písemného souhlasu, s výjimkou případů, kdy je to 
nezbytné pro plnění závazků dodavatele dle této smlouvy. 

5. Dodavatel nám na naši žádost a dle našeho výběru buď urychleně
vrátí veškeré Důvěrné informace nebo Důvěrné informace zničí a 
poskytne nám důkaz o jejich zničení. 

6. Tento závazek mlčenlivosti platí i po skončení spolupráce s 
dodavatelem. 

XI 
Plnění požadavků, informace o bezpečnosti 

1. Dodavatel zaručuje, že dodané zboží a/nebo služby budou v souladu 
s našimi objednávkami a uzavřenými smlouvami a platnými zákony 
České republiky, země sídla dodavatele, jakož kterékoli země, o níž 
dodavatel ví nebo by měl vědět, že v ní bude zboží užíváno nebo dále 
prodáváno. 

2. V případě dodávek do našich provozoven nebo do jiného námi 
určeného místa dodání nebo v případě, že dodavatel bude v 



uvedených místech poskytovat plnění, bude dodavatel bude 
dodržovat obecná nařízení o bezpečnosti naší společnosti a 
společnosti FLABEG‘s, s nimiž bude seznámen. 

XII 
Shoda se směrnicí REACH (EC) 1907/2006 

1.   Dodavatel je obeznámen s požadavky a nařízeními vyplývajícími ze 
    směrnice REACH (pro Registraci, Evaluaci a Autorizaci Chemických 
    látek, EC 1907/2007) a jmenoval za REACH zodpovědnou osobu. 
2.      Dodavatel se zaručuje, že látky obsažené v jeho produktech (včetně

  balení) vyhovují, je-li to vyžadováno, požadavkům a nařízením 
  vyplývajícím ze směrnice REACH, zejména požadavku na 
  předregistraci a následnou registraci po uplynutí přechodného období, 
  není-li látka z povinnosti registrace vyloučena. 

3. Dodavatel poskytne, bez zbytečného odkladu a bez nutnosti být o to 
výslovně žádán, bezpečnostní listy a změněné bezpečnostní listy e-
mailem našemu zástupci pro REACH, ve shodě s požadavky článku 
31 směrnice REACH nebo v případě potřeby relevantní informace ve 
shodě s článkem 32 a článkem 33. 

4. Objeví-li se neshody se směrnicí REACH, které by mohly mít nebo 
které budou mít vliv na bezpečnost dodávky, dodavatel je povinen 
neprodleně informovat našeho zástupce pro REACH e-mailem, 
zejména v případě, že látky obsažené v produktu dodavatele: 

5. nebudou registrovány 
6. budou přidány do kandidátní listiny SVHC (Substances of Very High 

Concern) pro autorizaci 
7. budou klasifikovány jako SVHC a budou složkami produktů nebo 

přípravků v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnosti 
8. Bude-li některá látka obsažená v produktu zákazníka přidána do 

dodatku XIV směrnice REACH, potvrdí dodavatel našemu zástupci 
pro REACH e-mailem bez zbytečného odkladu, že zažádá o 
autorizaci takové látky a sdělí, k jakému specifickému použití je 
zamýšlena. 

XIII 
Ochrana údajů

Naše společnost je oprávněna, v rozsahu dle českého zákona o ochraně
osobních údajů, uchovávat a analyzovat jakékoliv údaje, ať již se týkající 
osob nebo skutečností, bez zvláštního oznámení ze strany naší 
společnosti. Dodavatel souhlasí, že bude zacházet s údaji o naší 
společnosti v souladu s českým zákonem o ochraně osobních údajů. 

XIV 
Příslušnost soudů, rozhodné právo 

1. S výjimkou případů výlučné místní příslušnosti, se bude místní 
příslušnost soudů řídit místem sídla naší společnosti. Tím však není 
dotčeno právo naší společnosti zahájit spor u soudu příslušného dle 
sídla dodavatele. 

2. Tyto podmínky se řídí zákony České republiky. Použití ustanovení o 
Smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG -  Vídeňská úmluva 
OSN) se tímto výslovně vylučuje. 

XV 
Závěrečná ustanovení 

1. Bez našeho předchozího písemného souhlasu dodavatel nepostoupí 
částečně ani úplně jakákoliv svá práva ani závazky. Naše společnost 
je oprávněna postoupit práva a závazky, a to zejména ve prospěch 
společnosti, se kterou tvoří naše společnost koncern ve smyslu ust. § 
66a odst. 7 českého obchodního zákoníku.   

2. Změny, doplňky nebo zrušení těchto Všeobecných nákupních 
podmínek vyžadují ke své platnosti a účinnosti písemnou formu. To 
rovněž platí pro případ zrušení tohoto požadavku písemnosti. 

3. Budou-li kterákoli ustanovení těchto podmínek neplatná, není tím 
dotčena platnost zbývajících ustanovení. Smluvní strany nahradí 
neplatná ustanovení v zákonem umožněném rozsahu ustanoveními, 
jež  co nejlépe vyjadřují uvažovaný účel. 

4. Tyto Všeobecné nákupní podmínky jsou sepsány v českém a 
anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí je 
anglická verze rozhodující. 


