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Všeobecné nákupní podmínky 
společnosti GPN GmbH / GPN Strojirna s.r.o. (stav k 1.9.2020) 

 
1. Obecné informace  
Tyto nákupní podmínky platí pro veškeré námi uzavřené smlouvy, 
především pak pro objednávky, dohody, kupní a pracovní smlouvy, 
ať již je jejich označení v konkrétním případě jakékoliv.  
Pokud je v dalším textu použit výraz „dodavatel“, je třeba pod ním 
chápat našeho smluvního partnera pověřeného dodávkami, plněním 
smlouvy o dílo nebo jinými službami.  
 
2. Smluvní podklady  
Obsah této smlouvy je určován především jednotlivými 
ustanoveními, které si smluvní strany mezi sebou vyjednají. Pokud 
by však žádné podobné dohody nebyly mezi stranami učiněny nebo 
pokud by jednotlivá ustanovení nebyla v dané dohodě brána v 
úvahu, jsou za obsah smlouvy považovány výlučně tyto nákupní 
podmínky. Ustanovení, která se od těchto nákupních podmínek liší, 
a to zejména Všeobecné obchodní podmínky dodavatele, jakož i 
doplnění, se stávají součástí smlouvy pouze tehdy, pokud jsme to 
výslovně písemně potvrdili. Tyto nákupní podmínky se vztahují také 
na následné zakázky, aniž bychom na tuto skutečnost museli zvláště 
upozorňovat.  
 
3. Všeobecné formální náležitosti  
Objednávky jsou pro nás závazné pouze tehdy, pokud jsou učiněny 
písemnou formou. Písemná forma je považována za splněnou i v 
případech, pokud je objednávka provedena faxem nebo e-mailem .  
Celkově platí, že právně významná prohlášení mohou být mezi 
smluvními partnery předávána elektronickou cestou. Ve všech 
písemnostech, které se týkají zakázky, je třeba uvádět údaje ze 
zakázky dle dané objednávky. V případě neformálních objednávek 
(bez čísla objednávky) musí být uvedeno jméno objednatele, v 
opačném případě nemá dané sdělení účinek týkající se zahájení 
lhůt. 
Změny či doplnění této smlouvy musejí být učiněny písemnou 
formou. To platí také při změně požadavku písemné formy.  
 
4. Potvrzení objednávky 
4.1 Naše objednávka musí být potvrzena do dvou pracovních dnů s 
uvedením ceny, množství a dodací lhůty, čísla celní sazby a země 
původu. Pokud dodavatel objednávku do čtrnácti dnů ode dne 
doručení objednávky objednateli nepotvrdí, bude smlouva uzavřena 
v rámci obsahu dané objednávky. Dokud není objednávka přijata 
potvrzením objednávky, kterým je daná objednávka přijata v plném 
rozsahu, je objednatel oprávněn, bezplatně od objednávky bez 
udání důvodu odstoupit. Odstoupení je považováno za včasné, 
pokud bylo odesláno ještě před přijetím prohlášení o přijetí. 
4.2 V potvrzení objednávky musí být v daných případech uveden 
požadavek na schválení předmětu dodávky u zboží dvojího užití dle 
nařízení EU.  
4.3 Pokud se potvrzení zakázky liší od objednávky, musí na to 
dodavatel výslovně upozornit a příslušné rozdíly sdělit. Pokud bude 
příslušná dodávka bez upozornění týkající se daného rozdílu 
provedena, bude to považováno za souhlas s podmínkami 
objednávky; taková dodávka bude proto vycházet výhradně z těchto 
nákupních podmínek. V případě odchylky mezi potvrzením zakázky 
a naší objednávkou si vyhrazujeme právo, od smlouvy odstoupit.  
 
5. Ceny  
5.1 Nabídky, které nám byly předloženy, jsou bezplatné, a to bez 
ohledu na to, jaké přípravné práce k tomu byly nezbytné.  
5.2 Pokud není v jednotlivých smlouvách výslovně dohodnuto jinak, 
jsou uvedené ceny čisté pevné ceny - bez zákonem stanovené daně 
z obratu resp. jiných (přepravních) daní, cel, poplatků nebo jiných 
odvodů – včetně nákladů na balení a dopravu, nakládku, získání 
vývozních a dovozních povolení, a včetně dohodnutých dokladů, 
jako jsou např. podnikové certifikáty apod...! Některá z případných 
srážkových daní, kterou musíme hradit, jde ve všech případech na 
účet dodavatele. 
5.3. Pokud poplatek podléhá povinnosti úhrady srážkové daně, platí 
následující: Jsme oprávněni, odečíst srážkovou daň v zákonem 
stanovené výši a tuto daň  
převést jménem a na účet dodavatele příslušnému finančnímu 
úřadu. Pokud nám bude v přiměřené době před zaplacením 
prokázáno, že byly splněny požadavky na snížení daně resp. 
osvobození od daně podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění, bude srážková daň dle smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění zadržena. Dodavatel musí předložením všech nezbytných 
dokladů prokázat splnění předpokladů, které se týkají snížení daně 
resp. osvobození od daně.  
5.4 Výhrady týkající se zvýšení cen jsou platné pouze s naším 
písemným souhlasem. Změny týkající se odvodů a poplatků nebo 
jiné změny okolností neopravňují k následnému zvýšení ceny.  
 

5.5 Identifikační číslo daně z obratu je: 
GPN GmbH ATU62966311,  
GPN GmbH - organizační složka Česká republika CZ683714064, 
GPN strojírna s.r.o.: CZ28130464.  
Dodavatel ručí za správné užití zákonných ustanovení o dani z 
obratu vztahujících se k příslušné dodávce, jakož i za jakékoli 
doplatky na dani z obratu vyplývající z nesprávných informací 
poskytnutých dodavatelem, které vzniknou v rámci finančních 
auditů. 
5.6 Doložky o klouzavé ceně nebudou objednatelem akceptovány, 
pokud nebudou vyjednány u každého jednotlivého případu a 
písemně odsouhlaseny.  
5.7 Cena zahrnuje zejména skutečnost, že dodavatel poskytuje 
objednateli neomezené vlastnické právo ke všem podkladům, 
projektům a dokumentaci, k dalším podkladům nezbytným pro 
novou výrobu, údržbu a provoz, jakož i ke všem nehmotným 
majetkovým právům (patentová práva, práva k ochranným 
známkám, autorská práva, práva k prototypům atd.) .), která jsou 
nezbytná pro řádné, smluvně sjednané a bezplatné využívání služeb 
dodavatele, a to i s ohledem na služby poskytované dalšími 
subdodavateli.  
 
6. Dodávka  
Pokud není dohodnuto jinak, musejí dodávky probíhat dle Incoterms 
2020. Pokud není v objednávce v jednotlivých případech uvedeno 
jinak, probíhají dodávky dle Incoterm-Code „DAP – Delivered At 
Place“ pro dodavatele se sídlem v EU a pro dodavatele se sídlem 
mimo EU dle Incoterm Code „DDP – Delivered Duty Paid“. V případě 
rozsáhlejších právních transakcí musí být mezi smluvními partnery 
pokaždé uzavřena písemná dohoda o příslušných doložkách 
Incoterm. Místem plnění je místo, kam má být zboží v souladu s 
objednávkou dodáno nebo kde má být v souladu s objednávkou 
provedeno plnění smlouvy o dílo (místo určení). V případě 
pochybností je to dodací adresa objednatele uvedená v objednávce. 
Dodavatel musí zajistit řádné zabalení zboží a náklady na toto 
zabalení nese rovněž dodavatel. 
Dodávka nebo plnění musejí být předány ve stanoveném termínu na 
místě převzetí. 
Bez schválení objednatele není předávání objednávky 
subdodavatelům (zcela nebo zčásti) povoleno. 
 
7. Formální náležitosti dodacích dokumentů 
Z důvodu bezproblémového příjmu zboží musí dodavatel ke každé 
zásilce přiložit dodací list s uvedením čísla naší objednávky, čísla 
položky objednávky, množství a jednotky množství, našeho čísla 
materiálu a přesného popisu každé dodané položky. Dále je třeba 
uvést u každé položky číslo celního tarifu a zemi původu. 
Pokud nejsou tyto údaje požadované pro přijetí dodávky uvedeny v 
dodacím listu nebo pokud nejsou k dispozici, jsme oprávněni zaslat 
dodávku na náklady a na riziko dodavatele zpět. 
 
8. Dodací termíny, dodací lhůty, vyšší moc a zpoždění 
8.1 Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou stanovené dodací termíny 
a lhůty vždy závazné a je třeba je chápat jako závazné obchody. 
Pokud jsou dohodnuty lhůty namísto konkrétních termínů, začíná se 
lhůta počítat od data objednávky.  
8.2 Dodací lhůty a termíny se považují za splněné, pokud byla 
dodávka / plnění - a to bez ohledu na zadání sjednaného ustanovení 
Incoterm - provedena v daném čase kompletně a dle dohody a 
pokud byla úspěšně přijata v souladu s těmito nákupními 
podmínkami. 
Termíny je třeba vždy přesně dodržovat. Dodávky před datem 
splatnosti jsou povoleny pouze s písemným souhlasem objednatele 
a nezakládají žádné nároky na platbu předem. Dílčí dodávky jsou 
přípustné pouze v případě, že byly písemně schváleny. V případě 
takové dohody je objednatel oprávněn, využívat dílčí plnění již před 
přijetím celého plnění, aniž by tím potvrdil poskytnutí plnění 
dodavatele v souladu se smlouvou a / nebo se vzdal možných 
právních následků. Dílčí dodávky nemají za následek nárok na 
platbu, pokud to objednatel písemně neschválí. 
8.3 Pokud je přeprava organizována námi, v souladu s dohodnutým 
Incotermem, musí dodavatel poskytnout zboží včas, s přihlédnutím 
k nakládce a přepravě. 
8.4 V případě dodání před sjednaným datem si vyhrazujeme právo, 
účtovat dodavateli veškeré výsledné vícenáklady, které nám 
vzniknou (např. náklady na skladování).  
8.4.1 Automatické dodávky jako součást rámcové smlouvy resp. 
rámcové dohody, a to i v případě jejich ukončení, jsou vyloučeny a 
vždy vyžadují samostatnou písemnou objednávku resp. 
samostatnou písemnou odvolávku objednávky objednatelem.  
8.4.2 Předvýroba pro oblast rámcových smluv, rámcových kontaktů 
nebo rámcových dohod je povolena pouze pokud byla objednatelem 
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písemně schválena resp. pokud byla písemně zakotvena při 
uzavírání smlouvy. 

8.5 Dodavatel je částečně nebo zcela osvobozen od včasného 
plnění smlouvy v případech, pokud mu v tom brání vyšší moc. Za 
vyšší moc jsou v tomto případě považovány jevy jako požár, přírodní 
katastrofy, válka a povstání. Za vyšší moc nejsou v tomto případě 
považovány: úřední opatření a zákazy, přerušení provozu, zpoždění 
dodávek od subdodavatelů, zpoždění dopravy a celních formalit, 
nedostatek dodávek energie a surovin, stávky, počítačová 
kriminalita. Dodavatel postižený událostí vyšší moci se však může 
odvolávat na vyšší moc pouze tehdy, pokud bude okamžitě, 
nejpozději však do 5 kalendářních dnů informovat objednatele o 
začátku a předvídatelném ukončení daného omezení, a 
doporučeným dopisem od příslušného vládního orgánu nebo 
obchodní komory země dodání / země plnění si nechá potvrdit 
prohlášení o příčině, o očekávaných dopadech a o délce zpoždění. 
V případech vyšší moci musí dodavatel vyvinout veškeré úsilí k 
odstranění resp. snížení rozsahu komplikací a předvídatelných škod 
a průběžně o tom informovat objednatele. Termíny a lhůty, které 
nelze dodržet kvůli účinkům vyšší moci, se prodlouží o dobu trvání 
účinků vyšší moci. Pokud by dopady vyšší moci trvaly déle než 2 
týdny, může objednatel od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit. 
Objednatel neručí vůči dodavateli za negativní následky při plnění 
smlouvy způsobené nevyhnutelnými událostmi.  

8.6. Dodavatel není především oprávněn, v případě vyšší moci od 
smlouvy odstoupit resp. provádět zvýšení cen a / nebo uplatňovat 
další nároky. 
Pokud dodavatel nedodrží lhůty, dílčí nebo konečné termíny 
dohodnuté v objednávce, musí uhradit následné smluvní pokuty, 
které se počítají od celkové hodnoty objednávky, a to až do 
skutečného data dodání. Smluvní pokuty lze odečíst také z aktuálně 
vystavených faktur resp. pohledávek dodavatele. V případě 
zpoždění, pokud jde o smluvní dodávky nebo služby, zaplatí 
dodavatel objednateli, bez ohledu na zavinění a bez ohledu na 
doložení škody ze strany objednatele, smluvní pokutu, která 
nepodléhá moderačnímu právu ve výši 

1% za každý započatý týden zpoždění, maximálně však 10% z 
celkové hodnoty objednávky; 

- Dokumentace: 
uhradit 0,5 % za každý započatý týden zpoždění, maximálně však 
5 % z celkové hodnoty objednávky  

Tento nárok na zaplacení smluvní pokuty existuje navíc ke všem 
smluvním nebo zákonným nárokům. 
8.7 Povinnost zaplatit pokutu z prodlení vzniká dodavateli v 
okamžiku, kdy dojde k prodlení. V případě vadné dodávky / plnění 
není doba mezi jejím přijetím a oznámením reklamace objednatelem 
předmětem žádné smluvní pokuty. K zajištění práva na smluvní 
pokutu není nutná výhrada ze strany objednatele při přebírání 
dodávky. 
8.8 Pokud dojde ke změně rozsahu dodávky nebo pokud bude 
dodavateli jinak bráněno v realizaci dodávek ze strany objednatele, 
což bude mít za následek změny termínů, na které se vztahuje 
smluvní pokuta, považují se změněné termíny rovněž za ve stejném 
rozsahu podléhající smluvní pokutě (tzn. dochází pouze k odložení 
termínů, které podléhají smluvní pokutě, nikoli však ke zrušení 
smluvní pokuty).  
8.9 Uhrazení smluvních pokut nezbavuje dodavatele jeho povinností 
plnění a z toho vyplývajících odpovědností. Smluvní pokuty dle 
těchto nákupních podmínek nepodléhají soudnímu snížení. 
 
9. Převzetí  
9.1 Po včasném předchozím upozornění má objednatel resp. jeho 
zástupci a / nebo jím jmenované třetí osoby kdykoliv přístup do 
výrobních zařízení dodavatele a / nebo jeho subdodavatelů, mimo 
jiné za účelem kontroly stavu výroby, používání vhodného materiálu 
a profesionálního provedení objednaného plnění. Tyto kontroly jsou 
prováděny bez jakýchkoli právních účinků s ohledem na případné 
převzetí zboží; kontrola nenahrazuje převzetí ani nijak neomezuje 
výhradní odpovědnost dodavatele, pokud jde o jeho plnění; zejména 
z tohoto nelze odvozovat námitku týkající se spoluzavinění ze strany 
objednatele.  
9.2. Bez ohledu na právo objednatele provádět kontroly podle čl. 9.1 
těchto nákupních podmínek, je dodavatel povinen, provést před 
dodáním všechny nezbytné kontroly a zkoušky, aby se ujistil, že 
dodávka odpovídá obsahu smlouvy.  
9.3. Pokud jsou požadovány přejímací zkoušky, musí to být písemně 
dohodnuto mezi dodavatelem a objednatelem.  

9.4 Za úspěšné převzetí zboží / plnění objednatelem se považuje 
převzetí v souladu se smlouvou a specifikacemi a dále - je-li to 
dohodnuto - vydání osvědčení o převzetí. To představuje 
protokolární potvrzení objednatele, že dodávky a plnění ze strany 
dodavatele - pokud to bylo možné zjistit v průběhu přejímací zkoušky 
- jsou zajištěny resp. provedeny bez vad a v souladu se smlouvou. 
U strojů nebo dodávek technické výbavy to zahrnuje především 
doložení splnění hodnot výkonu ve schváleném nebo běžně 
prováděném zkušebním provozu. Pokud dodavatel poskytuje služby 
účtované dle režijních nákladů, tak je třeba nechat tyto činnosti 
každý den písemně potvrdit objednatelem, jinak nebudou tyto služby 
uhrazeny. Veškeré údaje týkající se zpráv režijních nákladů musejí 
být dobře čitelné, jinak nebudou akceptovány. Doklady o 
plnění/zprávy režijních nákladů je třeba v písemné podobě přikládat 
k vystaveným fakturám. V každém případě je třeba dodržovat platné 
zákony týkající se pracovní doby.  
9.5 Závady zjištěné během přejímací zkoušky musí dodavatel 
neprodleně odstranit. Dokud nebudou všechny vady kompletně 
odstraněny, může objednatel odmítnout přijetí a požadovat 
opakování dané zkoušky. Náklady a výdaje na opakované 
provedení zkoušky hradí dodavatel.  
9.6 Pokud nemůže být převzetí úspěšně provedeno včas v důsledku 
okolností, za které nese odpovědnost dodavatel, zejména z důvodu 
včasného odstranění stávajících vad, je objednatel oprávněn, 
požadovat veškeré následky prodlení stanovené zákonem a na 
základě smluvních ujednání.  
9.7 Vady, které nebyly zjištěny během přejímací zkoušky, a které 
nebrání úspěšnému vydání osvědčení o převzetí, může objednatel 
reklamovat kdykoli během záruční doby. 
 
10. Přechod rizika, výhrada vlastnictví 
10.1 Není-li písemně dohodnuto jinak, bude čas přechodu rizika 
stanoven v souladu s Incoterms 2020.  
10.2 Neuznáváme žádné prodloužení výhrady vlastnictví 
dodavatele. Jednoduchou výhradu vlastnictví uznáváme pouze v 
případech, pokud nám umožňuje v běžném obchodním styku 
dodané předměty prodat, zpracovat nebo spojit.  
10.3 Bylo stanoveno, že objednatel za žádných okolností 
neakceptuje prohlášení dodavatele nebo třetích osob a v každém 
případě odmítá příslušné dohody, podle nichž si dodavatel nebo třetí 
osoba vyhrazuje vlastnická práva nebo obdobná práva kontroly 
nebo práva na nakládání s dodaným zbožím. Kromě toho jsou 
jakékoli formy rozšířené či prodloužené výhrady vlastnictví ze strany 
dodavatele nebo třetí osoby považovány za nepřípustné. 
 
11. Formální náležitosti faktury 
Faktura musí být vystavena v souladu s příslušnými zákonnými 
ustanoveními o dani z obratu a musí obsahovat naše číslo 
objednávky a materiálu a také číslo dodacího listu dodavatele. 
Pokud má dodavatel za povinnost, zpřístupnit materiálové zkoušky, 
protokoly o zkouškách, dokumenty o zajištění kvality nebo jiné 
dokumenty, předpokládá se pro úplnost dodávky a plnění také 
skutečnost, že tyto podklady obdržíme.  
Nejpozději s vystavením faktury musí dodavatel uvést číslo celního 
tarifu a zemi původu. V daném případě je třeba poukázat takéna 
požadavek na schválení předmětu dodávky u zboží dvojího užití dle 
nařízení EU.  
 
12. Platba 
12.1 Není-li v individuálních smlouvách stanoveno výslovně jinak, 
bude platba provedena po smluvním doručení zboží resp. dokončení 
poskytovaného plnění a po obdržení řádně vystavené a ověřitelné 
faktury po 30 dnech po odečtení 3% skonta nebo po 60 dnech netto 
pokladna platbou příkazem k úhradě do banky.  
V případě předložení nesprávně vyplněné nebo neúplné faktury není 
lhůta splatnosti zahájena. Výběr platebních prostředků je na našem 
rozhodnutí. 
12.2 Odečty skonta jsou také přípustné v případě, pokud zadržíme 
platby v přiměřené výši kvůli vadám; lhůta splatnosti začíná až po 
úplném odstranění těchto vad. Platba neznamená uznání dodávek 
a plnění, že jsou v souladu se smlouvou. 
12.3 Následky prodlení nastávají až v případě, pokud nezaplatíme 
po upomínce od dodavatele, ke které dojde po datu splatnosti. 
12.4 Bez našeho předchozího souhlasu není dodavatel oprávněn 
postoupit pohledávky vůči nám třetím osobám, tyto pohledávky 
zastavit je nebo je učinit předmětem právních úkonů.  
12.5 Započtení vůči našim nárokům se vzájemnými pohledávkami, 
ať již jakéhokoliv druhu, je vyloučeno. 
12.6 Zálohy a dílčí úhrady vyžadují samostatnou písemnou dohodu 
a jejich datum splatnosti nastává - není-li výslovně dohodnuto jinak 
- s přihlédnutím ke lhůtám a obdobím skonta, uvedeným v čl. 12.1 + 
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12.2, v každém případě vždy až po obdržení nepodmíněné, 
neodvolatelné a bez udání důvodů přijaté bankovní záruky známého 
evropského úvěrového institutu na stejnou částku. 
12.7 Platby ze strany objednatele v žádném případě neznamenají 
uznání řádného provedení a úplnosti dodávky. 
 
13. Ručení, záruka  
13.1 Kromě výslovně specifikovaných nebo jiným způsobem 
přislíbených nebo obecně předpokládaných vlastností zaručuje 
dodavatel úplnost, nezávadnost a vhodnost svých dodávek a plnění 
pro konkrétní případ potřeby. 
13.2 Máme nárok na plné zákonem stanovené nároky ze záruky. 
Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí zboží / díla konečným 
kupujícím, končí však nejpozději 36 měsíců od řádného konečného 
dodání zboží / díla dodavatelem na dohodnuté místo určení v 
souladu s objednávkou. V případě skrytých vad začíná záruční doba 
od okamžiku jejich zjištění a informování dodavatele. 
13.3V každém případě se dodavatel vzdává námitky pozdního 
oznámení vad. Písemná reklamace objednatele zastavuje průběh 
záruční lhůty. Záruční doba na celou smluvní dodávku / plnění 
začíná běžet znovu dokončením odstranění závad v rámci záruky. 
Povinnost objednatele, zkontrolovat dodávky a plnění dodavatele 
před uvedením do provozu nebo použitím je vyloučena. 
13.4 Veškeré náklady za zpětný převoz vadných dílů hradí 
dodavatel. V každém případě jsme oprávněni, od dodavatele 
požadovat úhradu veškerých přímých nákladů na opravu. Výdaje za 
prověření nám musejí být uhrazeny pouze v případech, pokud 
budou při daném prověřování zjištěny nedostatky. 
13.5 Pokud trváme na opravě nebo výměně, jsme oprávněni zadržet 
celou platbu, až do celkového splnění dlužné dodávky / plnění. 
13.6 Vyloučení odpovědnosti jakož i omezení odpovědnosti, 
zejména z titulu záruky nebo náhrady škody, nejsou akceptovány. V 
případě, že bude mít dodané zboží vady ve smyslu zákona o 
odpovědnosti za vady výrobku a od objednatele bude uplatňována 
náhrada škody, je dodavatel vůči nám povinen převzetím náhrady 
škody a splněním žalobních nároků v plné výši. 
Dodavatel je povinen, poskytnout úplný, avšak snadno srozumitelný 
návod k použití, uschovat všechny potřebné dokumenty a produkt 
pečlivě kontrolovat. 
13.7 V případě náhradních dodávek a oprav začíná záruka/ručení 
od začátku. 
13.8. Veškeré záruky a jejich podmínky se stanoví v samostatných 
smlouvách mezi stranami.  
 
14. Ochranná práva 
 Dodavatel nám v případě sporů týkajících se patentů, autorských 
práv, ochranných známek a ochrany vzorů nebo jiných sporů 
vyplývajících z dodávek a plnění zaručí náhradu škody a splnění 
žalobních nároků a zajistí nám neomezené užívání dodávaného 
zboží. Dodavatel je v každém případě povinen, nám uhradit veškeré 
náklady, které vzniknou z obrany proti reklamaci nebo z náhradního 
plnění.  
 
15. Bezpečnostní předpisy 
Dodavatelem vyrobená zařízení nebo dodané produkty musejí 
splňovat veškerá předepsaná bezpečnostní a zdravotní ustanovení 
v zemi dodání. Musejí být zajištěna odpovídající prohlášení o shodě 
EU nebo prohlášení o vestavbě EU s provozními návody a případně 
s montážními pokyny, instalačními předpisy nebo produktovými 
datovými listy. Vždy je třeba dodržovat aktuální stav a pravidla 
techniky. 
 
16. Nebezpečný náklad 
Dodavatel je povinen nejpozději při potvrzení objednávky upozornit 
na skutečnost, že se u zboží jedná o nebezpečné zboží, a že je 
nutné dodržovat příslušné platné právní předpisy resp. ustanovení. 
 
17. Zachování tajemství 
17.1 Dodavatel se zavazuje uchovat v utajení veškeré výkresy, 
vzorky a další informace, které jsme poskytli v souvislosti s udělenou 
zakázkou a předávat je pouze osobám přímo nezbytným pro 
poskytování daného plnění. Kromě toho je třeba přijmout systémová 
a organizační opatření k zajištění skutečnosti, aby neoprávněné 
osoby nemohly získat přístup k důvěrným informacím.  
17.2 Povinnost mlčenlivosti platí také pro všechny případné 
subdodavatele dodavatele a trvá od fáze přípravy zakázky až do 
okamžiku ukončení obchodního vztahu, dokud se důvěrné 
informace nestanou veřejnými. Důkazní břemeno nese v tomto 
případě dodavatel. 

17.3 Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dodavatele 
zachovávat mlčenlivost se dodavatel zavazuje zaplatit smluvní 
pokutu ve výši trojnásobku doložené škody. 
17.4 Každá ze stran prohlašuje vůči druhé straně, že bude řádně 
dodržovat své závazky vyplývající ze všech příslušných zákonů o 
ochraně údajů.  
 
18. Výrobní podklady  
Vzorky, modely, výkresy, štočky a další pomůcky, které poskytujeme 
dodavateli k plnění jeho smluvních povinností, zůstávají naším 
hmotným a duševním vlastnictvím, se kterým můžeme svobodně 
nakládat. Tyto pomůcky se mohou používat pouze k plnění našich 
objednávek a nesmějí být bez našeho souhlasu zpřístupněny ani 
přenechány externím třetím osobám. Po provedení dané zakázky 
nám musejí být na vyžádání bezplatně zaslány zpět. 
 
19. Dodání materiálu 
19.1 Námi dodaný materiál zůstává našim vlastnictvím, je třeba ho 
jako takový označit a skladovat ho odděleně. Případné chyby 
materiálu musí dodavatel neprodleně oznámit. Vadný materiál smí 
dodavatel zpracovávat pouze dle našich pokynů. Dodavatel 
odpovídá za správné zpracování materiálů, které mu byly poskytnuty 
ke zpracování nebo dokončení. Pokud se námi poskytnutý materiál 
stane nepoužitelným z důvodu zavinění nebo nedbalosti dodavatele, 
vyměníme dodavateli toto vadné zboží a odděleně ho vyúčtujeme. 
19.2 Objednatel nepřebírá odpovědnost za nástroje a přípravky, 
které poskytl. 
 
20. (Technické) změny a předem vyrobená množství 
20.1 Vyhrazujeme si právo, kdykoliv provádět změny výkresů. 
Nejsme povinni přebírat množství, která byla vyrobena dodavatelem 
nad objednané množství. 
20.2 Pokud dodavatel může prokázat, že změny požadované 
objednatelem nejsou pokryty smluvní cenou nebo by vedly k 
prodloužení smluvního období, neměl by tyto změny provést, bez 
předchozího projednání změn smluvní ceny a doby smlouvy s 
objednatelem, v rámci písemné dohody o změněné zakázce. V 
opačném případě se všechny změny provedené objednatelem 
považují za uhrazení v rámci smluvní ceny a musejí být splněny ve 
sjednané dodací lhůtě.  
20.3. Přijetím objednávky od objednatele se zhotovitel zavazuje 
provést jakékoli budoucí změny u zboží, které u něj bylo objednáno 
nebo nahradit takto objednané zboží jiným typem a / nebo v případě 
pouhé změny typového označení znovu objednaného zboží, nebo v 
případě zrušení podobného zboží bez náhrady informovat 
objednatele o této skutečnosti do tří měsíců. Veškeré újmy 
vyplývající z nedodržení těchto podmínek nese dodavatel. 
 
21. Platební neschopnost dodavatele 
 Dodavatel je povinen nás neprodleně informovat v případě zahájení 
insolvenčního řízení (konkurzu, vyrovnání apod.), jakož i v případě 
zamítnutí návrhu na zahájení konkurzu z důvodu nedostatku 
majetku pokrývajícího náklady a přijmout veškerá nezbytná a účinná 
opatření k uplatnění práva na vynětí z insolvence. 
Je-li jmenován dočasný insolvenční správce nebo je-li zahájeno 
nebo je zažádáno o insolvenční řízení na majetek dodavatele, jsme 
oprávněni, od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit nebo tuto 
smlouvu vypovědět. 
 
22. Dodržování předpisů 
Dodavatel je povinen, po celou dobu platnosti této smlouvy 
dodržovat kodex chování Greiner v aktuálním znění 
(https://www.greiner.com/fileadmin/user_upload/Downloads_Doku
mente/2019_Verhaltenskodex_DE_web.pdf) a všechny platné a 
aplikovatelné zákony, především pak americký zákon Foreign 
Corrupt Practices Act z roku 1977 (vždy v aktuálním znění), jakož i 
platné kartelové zákony, zákon na ochranu hospodářské soutěže a 
zákony boje proti korupci. Dodavatel ani osoby jednající jeho 
jménem, zejména vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo zástupci, 
nebudou poskytovat ani nabízet nepřípustné platby či dary v přímé 
nebo nepřímé podobě třetím stranám, a to včetně jejich 
zaměstnanců, vedoucích pracovníků nebo veřejných činitelů, 
zástupců vládních agentur či orgánů či politických stran nebo jejich 
kandidátů. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby jeho vlastní 
subdodavatelé dodržovali zásady, které jsou přinejmenším 
srovnatelné s principy kodexu chování Greiner. Společnost GPN 
GmbH / GPN Strojirna s.r.o. si vyhrazuje právo, kontrolovat po 
předchozím písemném oznámení dodavatele a to kdykoli během 
pracovní doby, vzhledem k dodržování podmínek této smlouvy a 
všech platných zákonů a předpisů, včetně kodexu chování Greiner. 
V případě nedodržení těchto pokynů, si společnost GPN GmbH / 
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GPN Strojirna s.r.o.  vyhrazuje právo, tuto smlouvu kdykoli a s 
okamžitou účinností písemným oznámením dodavateli vypovědět. 
 
 
23. Exportní licence 
Dodavatel je povinen, poskytnout klientovi veškeré údaje o vývozu v 
souvislosti s jeho dodávkami pro případně nutné vývozní licence, 
které mohou být požadovány (mimo jiné dle předpisů USA o 
zpětném vývozu), jakož i odpovídající vývozní dokumenty. Jedná se 
zde o informaci, zda dané zboží podléhá dle VO (ES) 428/2009 v 
platném znění („Nařízení o zboží dvojího užití“), dle tuzemského 
platného vývozního práva a/nebo dle právních předpisů USA pro 
zpětný vývoz (Export Administration Regulations) vývoznímu 
povolení. Pokud ano, je třeba při potvrzení zakázky odeslat 
odpovídající vývozní číslo (AL) a / nebo Export Control Classification 
Number (ECCN). Pokud má dodavatel obecná povolení pro zboží 
podléhající kontrole vývozu, musí být tato povolení zpřístupněna 
objednateli. Dodavatel ujišťuje, že má v okamžiku objednávky 
zajištěno kompletní dodání objednaného zboží; v opačném případě 
je dodavatel odpovědný za škodu, kterou utrpí objednatel a / nebo 
konečný zákazník. Po uzavření smlouvy bude dodavatel včas 
informovat objednatele o veškerých nových možných zákazech / 
omezeních vývozu, která mohou nastat, a poskytne mu včas a 
bezplatně alternativní varianty řešení. 
 
24. Odstoupení 
24.1 V případě porušení povinností a po neúspěšném stanovení 
přiměřené náhradní lhůty může objednatel od smlouvy zcela nebo 
zčásti odstoupit. Za poskytnutí přiměřené náhradní lhůty je 
považováno také upomenutí týkající se dodržování smlouvy. 
Porušením povinností se rozumí zejména nedodržení dílčích nebo 
konečných termínů, neoprávněné subdodávky nebo vady zboží, 
které ohrožují plnění smlouvy objednatele vůči jeho smluvním 
partnerům 
24.2 V takových případech je objednatel oprávněn, zajistit 
neprovedené resp. nedostatečně zajištěné dodávky a plnění 
vlastními silami (provedení vlastními silami) nebo třetími osobami 
(náhradní realizace) na náklady dodavatele. Zde vzniklé náklady 
mohou být buď fakturovány přímo objednatelem nebo mohou být 
odečteny od dalších plateb splatných objednatelem dodavateli. 
24.3 Pokud by výkon práva na provedení vlastními silami nebo 
náhradní realizaci vyžadoval přístup k vlastnickým právům, k 
dokumentaci (například dílenské výkresy, výpočty) nebo k dalším 
informacím, je dodavatel povinen, poskytnout objednateli nezbytná 
práva, dokumentaci a informace. 
24.4 Objednatel má právo, kdykoli zcela nebo zčásti od smlouvy 
odstoupit, a to bez zavinění dodavatele. V takovém případě je 
objednatel povinen, zaplatit dodavateli smluvní cenu v poměru k již 
předaným dodávkám a plnění a také uhradit prokázané přímé 
náklady na probíhající dodávky a plnění resp. zrušení subdodávek. 
Po prohlášení o odstoupení je dodavatel povinen, vyvinout veškeré 
úsilí, aby byly náklady na úhradu ze strany objednatele co nejnižší. 
V případě odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn, bezplatně 
používat objednané zboží pro objednatele a / nebo konečného 
kupujícího, dokud nebude přijato náhradní řešení.  
24.5 Dodavatel musí okamžitě a v plném rozsahu informovat 
objednatele o jakémkoli hrozícím nebo zahájeném vyrovnávacím 
nebo konkurzním řízení nebo v případě změn v majetkových 
poměrech dodavatele. V případě zahájení vyrovnávacího nebo 
konkurzního řízení nebo změn v majetkových poměrech dodavatele, 
může objednatel okamžitě zcela nebo částečně od smlouvy 
odstoupit. 
 
25. Pojištění  
Dodavatel musí mít u známého pojišťovacího institutu na vlastní 
náklady uzavřené pojištění potřebné k plnění smlouvy (zejména ke 
krytí nároků vyplývající ze záruky, ručení a poškození při přepravě) 
s obvyklým rozsahem krytí (a na vyžádání předložit klientovi 
písemné potvrzení o tomto pojištění). Tato pojištění musejí mít 
platnosti pro konečné místo použití objednaného zboží / plnění (sídlo 
konečného kupujícího objednatele).  
 
26. Aplikované právo / soudní příslušnost 
Na tuto smlouvu se vztahuje rakouské právo, nikoli však obchodní 
právo OSN. Spory společnosti GPN GmbH / GPN Strojirna s.r.o. se 
řeší před věcně příslušným soudem města Steyr v Rakousku. 
Bez ohledu na to jsme však oprávněni, žalovat dodavatele u věcně 
příslušného soudu, dle místa jeho bydliště, sídla nebo obvyklého 
bydliště. 
 
27. Salvátorská klauzule 

Pokud budou jednotlivá ustanovení těchto nákupních podmínek 
neúčinná nebo neproveditelná, zůstávají ostatní ustanovení účinná 
v plném rozsahu. V takovém případě je neúčinné nebo 
neproveditelné ustanovení nahrazeno ustanovením, které se z 
ekonomického hlediska co nejvíce blíží neúčinnému nebo 
neproveditelnému ustanovení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


