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Všeobecné nákupní podmínky 
GPN GmbH a GPN Strojírna s.r.o. (stav květen 2017) 

 
 
1. Všeobecné 
Tyto nákupní podmínky platí pro všechny námi uzavřené smlouvy, 
obzvláště pro objednávky, kontrakty, kupní smlouvy a smlouvy o 
dílo, ať jsou v jednotlivých případech nazvány jakkoli. 
Pokud je níže uveden pojem „dodavatel“, je třeba pod ním chápat 
smluvního partnera, kterého jsme pověřili především dodávkou, 
pracovním výkonem nebo službou. 
 
2. Smluvní základ 
Obsah smlouvy je určen v první řadě ustanoveními, která si 
smluvní partneři jednotlivě dohodli. Pokud ovšem nebyla žádná 
taková ustanovení přijata nebo pokud v dohodě nejsou jednotlivá 
ustanovení zohledněna, platí jako smluvní obsah výhradně tyto 
nákupní podmínky. Obchodní podmínky dodavatele, které se od 
tohoto smluvního obsahu odchylují, neakceptujeme, a to ani 
v případě, že jsme proti nim výslovně nevznesli námitku. 
Tyto nákupní podmínky je třeba aplikovat i na následné 
objednávky, aniž bychom na tuto skutečnost museli speciálně 
poukazovat. 
 
3. Všeobecné formální náležitosti 
Objednávky jsou pro nás právně závazné, jen pokud mají 
písemnou formu. Za písemnou formu se považuje i objednávka 
faxem nebo emailem.  
Právně relevantní prohlášení mezi smluvními partnery se smějí 
provádět elektronicky. Ve všech písemnostech, které se týkají 
zakázky, je třeba uvést naše údaje k zakázce podle objednávky. U 
neformálních objednávek (bez objednacího čísla) je třeba uvést 
jméno objednavatele. 
 
4. Potvrzení objednávky 
Naši objednávku je třeba závazně potvrdit během dvou pracovních 
dnů s uvedením ceny, množství, dodací lhůty, čísla celní sazby a 
země původu. 
Na případnou schvalovací povinnost předmětu dodávky pro zboží 
podle právě platné vyhlášky Dual-Use-EU je třeba v potvrzení 
objednávky upozornit.  
Pokud se potvrzení objednávky odchyluje od naší objednávky, je 
dodavatel povinen na to ve svém potvrzení objednávky zřetelně a 
s uvedením příslušných odchylek upozornit. Vyhrazujeme si právo 
odstoupit od smlouvy, pokud dojde mezi potvrzením objednávky a 
naší objednávkou k odchylce. 
Objednávka je považována za přijatou, pokud proti ní dodavatel 
během 14 dnů po jejím přijetí, nejpozději ale při její realizaci, 
nevznese námitku.  
 
5. Ceny 
Obchodní nabídky učiněné naší společnosti jsou bezplatné bez 
ohledu na potřebné přípravné práce. 
Pokud nebylo ve smlouvě výslovně ujednáno jinak, jsou ceny 
považovány za pevné – zvýšené vždy o zákonnou daň z přidané 
hodnoty – vyplaceně na sjednané místo určení včetně nákladů na 
balení a přepravních nákladů. Výhrady týkající se zvýšení ceny 
jsou platné jen s naším písemným souhlasem. 
 
6. Dodávka 
Dodávky musí proběhnout podle Incoterms 2010, pokud nebylo 
ujednáno jinak. Pokud v jednotlivém případě není v objednávce 
stanovena žádná odchylka, probíhají dodávky podle kódu Incoterm 
„DAP – Delivered At Place“. Dodavatel musí zajistit řádné balení a 
nese také náklady na balení.  
Dodávka nebo služba musí být předána v dohodnutém termínu na 
uvedeném místě příjmu. 
 
7. Formální náležitosti dodacích dokladů  
Za účelem hladkého příjmu zboží je dodavatel povinen ke každé 
zásilce přiložit dodací list s uvedením našeho objednacího čísla, 

čísla položky v objednávce, množství a měrné jednotky, našeho 
čísla materiálu a přesného označení každé dodané položky. Dále 
je třeba ke každé položce uvést číslo celní sazby a zemi původu. 
Pokud nejsou tyto údaje potřebné pro přijetí dodávky uvedené 
v dodacím listě nebo pokud není dodací list k dispozici, jsme 
oprávněni odeslat dodávku zpět na náklady a nebezpečí 
dodavatele.  
 
8. Termíny dodání a dodací lhůty 
Rozhodující pro dodržení termínu dodání nebo dodací lhůty je 
doručení zboží na uvedené místo příjmu. Pokud přepravu 
organizuje podle dojednaných podmínek Incoterm objednavatel, je 
dodavatel povinen zboží poskytnout včas, a to se zohledněním 
doby nakládky a expedice. 

Při dodání před sjednaným termínem si vyhrazujeme právo zatížit 
dodavatele vícenáklady, které z toho vyplývají (např. skladovacími 
náklady). 
Vyšší moc, nepokoje, úřední opatření nebo jiné neodvratitelné 
události osvobozují objednavatele po dobu jejich trvání a v rozsahu 
jejich působení od povinnosti plnění. 
 
9. Prodlení 
V případě prodlení dodavatele s jeho plněním platí zákonná 
ustanovení. 
Pokud dodavatel rozpozná již před sjednaným termínem, že se 
dodávka neuskuteční včas (úplně nebo i částečně), je povinen nás 
o tom neodkladně písemně informovat s uvedením důvodů a 
předpokládané doby prodlení. 
Smluvní pokuty se sjednávají jednotlivě. 
 
10. Výhrada vlastnictví 
Neuznáváme žádnou prodlouženou výhradu vlastnictví dodavatele. 
Uznáváme jednoduchou výhradu vlastnictví, jen pokud nám 
dovoluje předmět dodávky odprodat, zpracovat nebo smíchat 
v rámci řádné obchodní činnosti. 
 
11. Formální náležitosti faktury 
Faktura musí obsahovat naše objednací číslo, číslo materiálu a 
číslo dodacího listu dodavatele. Pokud je dodavatel povinen 
poskytnout testy materiálu, zkušební protokoly, doklady o kvalitě 
nebo jiné podklady, je předpokladem úplnosti dodávky doručení 
také těchto podkladů. 
Nejpozději s fakturou je dodavatel povinen oznámit číslo celní 
sazby a zemi původu. V daném případě je také třeba upozornit na 
schvalovací povinnost předmětu dodávky pro zboží podle právě 
platné vyhlášky Dual-Use-EU. 
 
12. Platba 
12.1 Pokud není ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, probíhá 
platba po doručení zboží podle smlouvy resp. dokončeném 
poskytnutí služby podle smlouvy a po doručení řádně vystavené a 
ověřitelné faktury po 30 dnech s odečtením 3% skonta nebo po 60 
dnech platba netto v hotovosti – platbou s předáním převodního 
příkazu bance. 
Pokud nebude faktura řádná a úplná, nezačne běžet lhůta 
splatnosti. Naší společnosti přísluší volba platebních prostředků. 
12.2 Odečtení skonta je přípustné i v případě, že zadržíme platby 
v přiměřené výši z důvodu závad; lhůta splatnosti začne běžet po 
úplném odstranění vad. Platby neznamenají uznání dodávek a 
služeb za odpovídající smlouvě. 
12.3 Následky prodlení nastupují, až pokud nezaplatíme po 
upomínce dodavatele, která se uskuteční po nástupu splatnosti. 
12.4 Bez našeho předchozí svolení není dodavatel oprávněn 
odstupovat třetím osobám jemu příslušející pohledávky vůči nám, 
dávat je do zástavy nebo je použít jako předmět právních úkonů. 
Dodavatel nemá oprávnění ke vzájemnému zápočtu pohledávek a 
závazků. 
 
13. Záruka, garance 

13.1 Naší společnosti plně příslušejí zákonné nároky na záruku. 
Záruční lhůta začíná odebráním předmětu dodávky v dohodnutém 
místě určení. U skrytých vad začíná záruční lhůta jejich odhalením 
a informováním dodavatele. Dodavatel se v každém případě 
vzdává námitky opožděné reklamace závad. 
13.2 Veškeré náklady na zpětnou dopravu vadných dílů nese 
dodavatel. Jsme ovšem oprávněni požadovat od dodavatele 
náhradu veškerých bezprostředních nákladů na opravu. Náklady 
na prohlídku je třeba uhradit naší společnosti, pokud prohlídka 
odhalila vady.  
13.3 Pokud trváme na opravě nebo výměně, jsme až do úplného 
splnění dlužné dodávky/služby oprávněni zadržet veškerou 

finanční úhradu. 
 
14. Ochranná práva 
Dodavatel je povinen naší společnosti uhradit výdaje spojené se 
spory o patentová, autorská, známková práva a práva ochrany 
vzorků vzniklých u dodávek a služeb a zajistit neomezené 
používání dodaného zboží. Bez ohledu na jiné závazky je 
dodavatel povinen naší společnosti uhradit výdaje spojené se 
spory s třetími osobami týkajícími se dodaných výrobků 
v souvislosti s odpovědností za vadné výrobky. Dodavatel je 
v každém případě povinen nám uhradit veškeré náklady, které nám 
vzniknou při odvrácení uplatnění nároku nebo při náhradním 
plnění. 
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15. Bezpečnostní předpisy 
Zařízení zřízená dodavatelem nebo jím dodané výrobky musí 
splňovat předepsané bezpečnostní a zdravotní předpisy v zemi 
příjemce. Dodavatel je povinen předložit příslušná prohlášení o 
shodě a o instalaci pro Evropské společenství včetně návodu 
k obsluze nebo případně k montáži, instalačních předpisů nebo 
informačních listů výrobku. V každém případě je třeba dodržet 
všeobecně uznávaný současný stav techniky.  
 
16. Nebezpečné zboží 
U objednávek, které obsahují nebezpečné zboží, je dodavatel 
nejpozději při potvrzení objednávky povinen upozornit, že se jedná 
o nebezpečné zboží, a je povinen dodržet příslušná platná 
ustanovení týkající se balení a přepravy. 
 
17. Zachování mlčenlivosti 
17.1 Dodavatel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o všech 
výkresech, vzorcích a jiných informacích, které mu objednavatel 
předal v souvislosti s udělenou zakázkou, a že je předá jen 
osobám bezpodmínečně potřebným k poskytnutí služby. Kromě 
toho je třeba učinit systémová a organizační opatření, aby důvěrné 
informace nemohly získat neoprávněné osoby. 
17.2 Povinnost zachování mlčenlivosti platí i pro případné 
subdodavatele a trvá od fáze přípravy zakázky až do období po 
ukončení obchodního vztahu, dokud se důvěrné informace nestaly 
obecně známými. Důkazní břemeno pro tento případ nese 
dodavatel. 
17.3 U každého jednotlivého případu porušení povinnosti 
mlčenlivosti dodavatele se dodavatel zavazuje zaplatit pokutu 
v trojnásobné výši prokázané škody. 
17.4 Každá strana tímto ujišťuje druhou stranu, že řádně plní 
povinnosti vyplývající ze všech platných zákonů o ochraně údajů.  
 
18. Výrobní podklady 
Vzorky, modely, výkresy, kopie a další pomůcky, které poskytneme 
dodavateli pro splnění jeho smluvních závazků, zůstávají naším 
materiálním a duševním majetkem, se kterým můžeme volně 
nakládat. Tyto pomůcky se smějí používat jen pro realizaci našich 
zakázek a nesmějí se bez našeho svolení zpřístupňovat nebo 
předávat třetím osobám, které nejsou zapojeny do plnění zakázky. 
Po realizaci zakázky je dodavatel povinen nám je na naši žádost 
bezplatně vrátit. 
 
19. Poskytnutí materiálu 
Materiál poskytnutý objednavatelem zůstává naším majetkem, 
musí být takto označen a skladován odděleně. Veškeré vady 
materiálu musí dodavatel neodkladně hlásit. Vadný materiál smí 
dodavatel zpracovat jen podle pokynů objednavatele. Dodavatel 
ručí za správné zacházení s materiály, které mu byly předány ke 
zpracování nebo zušlechtění. Pokud se materiál objednavatele 
stane zaviněním nebo nedbalostí dodavatele nepoužitelným, 
nahradí objednavatel dodavateli tento vadný materiál 
s vyúčtováním nákladů. 
 
20. Technické změny a předem vyrobené zboží 

Objednavatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit výkresy. 
Objednavatel nemá povinnost odebrat zboží, které dodavatel 
vyrobil do zásoby nad objem uvedený v zakázce. 
 
21. Platební neschopnost dodavatele 
Dodavatel je povinen nás neodkladně informovat v případě 
zahájení konkurzního řízení (konkurz, vyrovnání a podobně) stejně 
jako v případě zamítnutí návrhu na konkurz pro nedostatek majetku 
pokrývajícího náklady a je povinen zahájit veškerá nutná a 
prospěšná opatření v zájmu naší společnosti pro uplatnění práva 
vyřazení. 
Pokud je ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty nebo 
pokud je podána žádost o konkurzní řízení na majetek dodavatele 

nebo je takové řízení zahájeno, je objednavatel oprávněn od 
smlouvy zcela nebo částečně odstoupit nebo smlouvu vypovědět. 

22. Zásady 
Dodavatel se zavazuje, že bude po celou dobu během trvání této 
smlouvy dodržovat kodex chování společnosti Greiner, 
www.greiner.at/de/konzern, v jeho aktuální verzi a všechny platné 
a aplikovatelné zákony a nařízení, obzvláště zákon USA Foreign 
Corrupt Practices Act z roku 1977 (v právně platném znění) stejně 
jako aplikovatelné zákony podle kartelového práva, práva 
upravujícího podmínky hospodářské soutěže a protikorupčního 
práva. Ani dodavatel, ani osoby jednající jeho jménem, obzvláště 
vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo zástupci nebudou 
poskytovat nebo nabízet nepřípustné platby nebo dárky v přímé 
nebo nepřímé podobě třetím osobám včetně jejich zaměstnanců a 
vedoucích pracovníků, veřejným činitelům, zástupcům státních 
institucí nebo úřadů, politickým stranám nebo jejich kandidátům. 
Dodavatel se zavazuje, že jeho vlastní dodavatelé budou 
dodržovat zásady alespoň srovnatelné s principy uvedenými 
v kodexu chování Greiner. GPN GmbH si vyhrazuje právo kdykoli 
mít možnost zkontrolovat dodavatele během jeho provozní doby po 
předchozím písemném ohlášení, zda dodržuje podmínky této 
smlouvy a všech platných zákonů a předpisů včetně kodexu 
chování Greiner. V případě nedodržení si GPN GmbH vyhrazuje 
právo ukončit tuto smlouvu kdykoli a s okamžitou účinností, a to 
písemným sdělením dodavateli. 
 
23. Aplikovatelné právo / soudní příslušnost 
Na tuto smlouvu je třeba aplikovat rakouské právo, ne ovšem právo 
OSN. Spory GPN GmbH je třeba řešit u věcně příslušného soudu 
ve Steyru, Rakousko. Spory GPN Strojírna s.r.o. je třeba řešit u 
věcně příslušného soudu v Českých Budějovicích, Česká 
republika. Nezávisle na tom jsme ale oprávněni zažalovat 
dodavatele u řádného soudu věcně příslušného podle jeho 
bydliště, sídla nebo obvyklého místa pobytu. 
 
24. Salvátorská klauzule 
Pokud by byla jednotlivá ustanovení těchto nákupních podmínek 
neplatná nebo neprosaditelná, zůstávají ostatní ustanovení dále 
platná v plném rozsahu. V takovém případě nastupuje namísto 
neúčinného nebo neprosaditelného ustanovení takové ustanovení, 
které se neúčinnému nebo neprosaditelnému ustanovení 
z hospodářského hlediska nejvíce blíží. 
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