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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti Z.I.S. Kunsststoff GmbH,
Industriestrasse 15, D-33184 Altenbeken-Buke
Platné od 01.03.2008
1.

Obecné, rozsah platnosti

1.1. Pro smluvní vztahy mezi společností Z.I.S. Kunststoff
GmbH (dále jen „Z.I.S.“) a dodavatelem (dále jen „dodavatel“)
objednaných
nových
nebo
recyklovaných
produktů
(„produkty“), platí výlučně níže uvedené Všeobecné nákupní
podmínky („VNP“), které dodavatel akceptuje uzavřením
smlouvy. Tyto VOP platí pro všechny dodávky, plnění a nabídky
dodavatele. Jsou součástí všech smluv, které Z.I.S. uzavře
s dodavatelem.
1.2. Podmínky odlišující se od nebo doplňující tyto zde
uvedené VNP se nepoužijí, ledaže by s jejich platností Z.I.S.
předem výslovně písemně souhlasila. Tyto VNP platí i v případě,
že Z.I.S. při znalosti protichůdných nebo odlišných podmínek
dodavatele bezvýhradně přijme nebo zaplatí potvrzení zakázky
nebo dodávky. Z.I.S. má právo odstoupit od smlouvy, pokud
bude dodavatel těmto VNP odporovat. V takovém případě
nepřísluší dodavateli žádné nároky vůči Z.I.S..
1.3. Všechny nabídky dodavatele jakož i objednávky Z.I.S. a
změny nebo doplňky k objednávkám nebo nabídkám jakož i
vedlejší úmluvy vyžadují písemnou formu podle § 126b BGB,
(obč.zák.) (např. email, fax). To platí i pro vzdání se tohoto
požadavku.

dlužených podkladů s 2% skontem, nebo do 30ti kalendářních
dnů po obdržení faktury netto. Před uplynutím této lhůty,
nejsou faktury splatné. Prodlení nastává po splatnosti, až
doručením písemné upomínky (§ 128 BGB). Je-li poskytnutí
plnění dodavatelem předmětem smlouvy, je odměna splatná, až
po úplném poskytnutí tohoto plnění, ledaže strany výslovně
sjednaly něco jiného.
3.4. Všechny platby ze strany Z.I.S. probíhají s výhradou práv
z důvodu vadné dodávky, resp. plnění. Pokud jsou v okamžiku
splatnosti známy vady, je Z.I.S. oprávněna zadržet platby
v přiměřené výši. Práva Z.I.S. podle zákonných předpisů tím
zůstávají nedotčena. Zejména má Z.I.S. neomezeně právo na
započtení, nebo uplatnění zadržovacích práv.
3.5. Pohledávky směřující vůči Z.I.S. mohou být postoupeny
pouze s jejím předchozím písemným souhlasem. To neplatí pro
postoupení v rámci prodloužené výhrady vlastnictví. Proti
pohledávkám Z.I.S. může dodavatel započíst pouze nesporné,
nebo pravomocně zjištěné protinároky.
3.6. Spory o výši odměny, která má být uhrazena dodavateli,
jej neopravňují k tomu, aby zcela nebo částečně i jen přechodně
zastavil svá plnění.
4. Doba dodání, prodlení s dodáním

1.4. Tyto VNP platí pouze ve vztahu k podnikatelům,
právnickým osobám veřejného práva a veřejnoprávnímu
zvláštnímu majetku (§ 310 odst. 1 BGB).
1.5.
Tyto VNP platí i pro všechny budoucí obchody
s dodavatelem, i když nebudou znovu samostatně sjednány.
2.

Objednávky a zakázky

Dodavatel je svoji nabídkou vázán dva měsíce, pokud strany
nesjednaly nic jiného. Objednávky jsou pro Z.I.S. právně závazné
pouze tehdy, pokud je dodavatel beze změny písemnou formou
potvrdil. Z.I.S. si vyhrazuje odvolat objednávku, pokud jí toto
potvrzení nebude doručeno do 10 pracovních dnů. Dodavatel je
povinen přesně dodržet specifikaci a znění objednávky, jakož i
případné podklady, tvořící její základ. Všechny podstatné nebo
nepodstatné odchylky od objednávky resp. k ní náležejících
podkladů musejí být oznámeny Z.I.S. a vyžadují její písemný
nebo v písemné formě vyjádřený souhlas.
3.

Ceny, platební podmínky

3.1. Cena vykázaná v objednávce je závazná. Zahrnuje
všechny výdaje v souvislosti s plněním, které dluží dodavatel.
Rozumí se včetně daně z přidané hodnoty. V případě absence
odchylného písemného ujednání zahrnuje cena dodávku
„vyplaceno do firmy“, včetně běžného obchodního obalu.
Závazek k vrácení obalu vyžaduje zvláštní písemné ujednání.
Výhrady zvýšení ceny vyžadují výslovný písemný souhlas Z.I.S..
3.2. Z.I.S. může zpracovat faktury pouze tehdy, pokud tyto
uvádějí – v souladu s údaji v objednávce – zde vykázané číslo
objednávky; za všechny následky vzniklé z důvodu nedodržení
této náležitosti odpovídá dodavatel.

4.1. Doba dodání uvedená v objednávce je závazná.
Předčasné dodávky a/nebo částečné dodávky vyžadují výslovný
písemný souhlas Z.I.S..
4.2. Dodavatel je povinen neprodleně písemně informovat
Z.I.S., pokud vzniknou nebo se stanou zřejmými okolnosti, ze
kterých vyplývá, že uvedená doba dodání nebude moci být
dodržena. Sdělení musí být učiněno s uvedením důvodů a
předpokládané doby prodlení. Pokud dodavatel toto sdělení
neučiní, nemůže se odvolávat ani při vyšší moci na tuto
překážku.
4.3. V případě prodlení s dodáním je Z.I.S. oprávněna po
předchozí pohrůžce požadovat paušalizovanou škodu za
prodlení ve výši 0,5% ceny objednávky za každý ukončený
týden, avšak nikoli více, než celkem 5%. Zákonné nároky nad
tento rámec jsou tím nedotčeny. Z.I.S. je zejména oprávněna po
marném uplynutí přiměřené dodatečné lhůty zcela, nebo
částečně od smlouvy odstoupit a/nebo požadovat náhradu
škody namísto plnění, přičemž zaplacená paušalizovaná škoda
za prodlení bude započtena.
5. Přechod nebezpečí, doklady
5.1. Dodavatel nese nebezpečí náhodné zkázy a náhodného
zhoršení až do doručení produktů Z.I.S. nebo jinak
jmenovanému příjemci.
5.2. Dodací listy budou zaslány vždy, společně s produkty.
Doklady budou opatřeny detailními objednacími údaji.
Dodavatel nese náklady v důsledku nesprávných nebo
chybějících údajů.
6. Záruka, kontrola vad, regres

3.3. Z.I.S. zaplatí, pokud není písemně sjednáno nic jiného, do
14ti kalendářních dnů po předání objednaných výrobků a
obdržení faktury podle bodu 3.2. těchto VNP a všech smluvně
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6.1. Dodavatel je povinen obstarat produkty pro společnost
Z.I.S. bez věcných a právních vad. Odpovídá za to s výhradou
odchylné úpravy v těchto VNP podle zákonných ustanovení.
6.2. Dodavateli je známo, že Z.I.S. průmyslově vyrábí a
prodává produkty z extrudovaných plastů a že Z.I.S. s těmito
produkty obchoduje v oblasti zásobování a vedení elektrického
proudu, plynu, telekomunikací a vody. To klade vysoké
požadavky na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost i na plnění
dodavatele. Dodavatel proto poskytuje záruku, že jeho plnění
odpovídají uznaným pravidlům a nejnovějšímu stavu techniky,
příslušným německým zákonným a úředním předpisům a
podmínkám, jakož i sjednaným vlastnostem.

8.1. Dodavatel zaručuje, že dodávkou produktu nebo
v souvislosti s ní nejsou porušovány žádné patenty, licence,
nebo jiná průmyslová ochranná práva nebo autorská práva
třetích osob v tuzemsku či v zemích Evropské unie.
8.2. Pro případ, že by třetí osoba uplatňovala vůči Z.I.S.
nároky pro porušení, které má charakter porušení uvedeného
v bodu 8.1., je dodavatel povinen zprostit na první písemnou
výzvu společnosti Z.I.S. těchto nároků a veškerých v této
souvislosti nutně vzniklých výdajů (např. nákladů na právní
zastoupení). Další práva, zejména právo na odstoupení od
smlouvy, tím zůstávají nedotčena.
9.

6.3. Z.I.S. je povinna zkontrolovat produkty v přiměřené lhůtě
z hlediska případných kvalitativních nebo kvantitativních
odchylek a popřípadě reklamovat; oznámení vad podle § 377
HGB (obch. zák.) se považují v každém případě za včasná, pokud
byla dodavateli doručena ve lhůtě 10ti pracovních dnů po
dodávce, resp. (u skrytých vad) po zjištění faxem, dopisem,
e-mailem nebo telefonicky. Vadné produkty budou vráceny
společností Z.I.S. na náklady dodavatele. Dodavatel je povinen
nahradit Z.I.S. náklady na dočasné uschování vadných a
společností Z.I.S. reklamovaných produktů podle zákonných
předpisů.
6.4. Převzetí produktů společností Z.I.S. (předání ve smyslu §§
446, 651 BGB) je prováděno vždy s výhradou veškerých práv,
zejména z důvodu vadné nebo opožděné dodávky.
6.5. Na požádání Z.I.S. je dodavatel povinen postoupit Z.I.S.
veškeré nároky na plnění, které mu přísluší z důvodu nebo
v souvislosti s vadou na dodaném produktu vůči případným
subdodavatelům nebo jiným třetím osobám. V tomto případě je
povinen předat Z.I.S. všechny doklady potřebné k uplatnění
takových nároků.
6.6. Práva společnosti Z.I.S. z vad vůči dodavateli se promlčují
odchylně od zákonné úpravy 3 roky po předání produktu.
Promlčení ostatních, zejména deliktních nároků tím zůstává
nedotčeno. Doručením písemného oznámení vad společností
Z.I.S. dodavateli je promlčení veškerých nároků z vad přerušeno.
7.

Odpovědnost za výrobek, zproštění, pojistná ochrana

7.1. Pokud dodavatel odpovídá za škodu, která vyplývá
z dodávky jím zhotoveného nebo dodaného produktu, je
povinen zprostit společnost Z.I.S. na první výzvu nároků třetích
osob na náhradu škody. To platí zejména i pro škody vzniklé
v zahraničí.
7.2. Dodavatel je povinen nahradit Z.I.S. všechny případné
náklady, zejména takové, které vzniknou při stažení dále
prodaných produktů. Další smluvní nebo zákonné nároky tím
zůstávají nedotčeny.
7.3. Úprava učiněná v bodě 7.2. platí přiměřeně, pokud škody
vyplývají z vadných plnění předchozích dodavatelů nebo
subdodavatelů dodavatele.
7.4. Dodavatel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti za
škodu za výrobek s přiměřenou krycí částkou. Pojištění bude
společnosti Z.I.S. prokázáno kdykoli na vyžádání písemně
předložením pojistky a platebních dokladů. Z.I.S. si vyhrazuje
požadovat v jednotlivém případě uzavření takového pojištění
s určitou minimální krycí částkou. Možnost společnosti Z.I.S.
uplatňovat škodu převyšující krycí částku tím zůstává
nedotčena.
8.

Ochranná práva

Výhrady vlastnictví dodavatele

Výhrady vlastnictví dodavatele platí pouze tehdy, pokud se
vztahují na platební závazky Z.I.S. za příslušné produkty, ke
kterým si dodavatel vyhrazuje vlastnictví. Nepřípustné jsou
zejména rozšířené nebo prodloužené výhrady vlastnictví.
10. Dodržení zákonných předpisů, prohlášení a informace o
původu produktů
10.1. Dodavatel se zavazuje dodržet všechny německé a
evropské zákonné nebo úřední předpisy a úpravy, které se jej
dotýkají v jeho postavení výrobce nebo dodavatele nových nebo
použitých produktů. K předpisům a úpravám, které mají být
dodržovány podle první věty, patří zejména takové o přepravě,
balení, skladování, označování, zacházení a likvidaci
dodávaného produktu, jakož i o zjištění původu produktu.
10.2. Dodavatel se dále zavazuje učinit ohledně jím
dodávaných produktů veškerá potřebná prohlášení vůči Z.I.S.
a/nebo poskytnout Z.I.S. veškeré potřebné informace k tomu,
aby Z.I.S. mohla splnit své zákonné povinnosti. To platí zejména,
avšak nikoli taxativně, pro všechny informační, registrační, nebo
jiné povinnosti podle nařízení (ES) č. 907/2006 Evropského
parlamentu a Rady ze dne 18.12.2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH).
Dále se dodavatel zavazuje všechny produkty označit podle
podmínek ve výše uvedeném nařízení a vybavit je doklady, které
jsou podle tohoto nařízení nutné. Zavazuje se splnit veškeré
podle tohoto nařízení existující požadavky ohledně předběžné
registrace, registrace, žádosti o registraci a /nebo obrany proti
omezením, aby byla zajištěna způsobilost produktů k oběhu.
Dodavatel je povinen průběžně sledovat zákonný stav produktů,
jejich chemické obsahové látky a/nebo součásti a informovat
neprodleně Z.I.S. písemnou formou o případných změnách.
11.

Závěrečná ustanovení

11.1. Z.I.S. si vyhrazuje provést kdykoliv změnu těchto VNP.
11.2. Pokud je to ze zákona přípustné, je příslušným soudem a
místem plnění sídlo Z.I.S.. Z.I.S. je však oprávněna žalovat
dodavatele i u jeho obecně příslušného soudu.
11.3. Na smlouvu a na všechny nároky vzniklé z nebo na
základě této smlouvy se použije právo Spolkové republiky
Německo, s vyloučením kupního práva OSN (CISG).
11.4. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto VNP byla nebo se
stala zcela nebo částečně neúčinnými nebo pokud by se
v těchto VNP nacházela mezera, zůstává tím platnost ostatních
ustanovení nedotčena. Na místo neúčinného ustanovení bude
sjednáno takové účinné ustanovení, které odpovídá smyslu a
účelu neúčinného ustanovení, především jeho hospodářskému
záměru. V případě mezery se sjedná takové ustanovení, které
by bylo sjednáno podle smyslu a účelu smlouvy, pokud by bylo
na tento bod od začátku pamatováno.

