FCT electronic GmbH
Všeobecné nákupní podmínky (VNP)
stav: 19.01.2015

1. Všeobecná klauzule výlučnosti
Pokud není výslovně a oboustranně písemnou smlouvou dohodnuto jinak, uskuteční
se naše objednávky výhradně na základě našich všeobecných podmínek nákupu,
vždy jejich nejnovějšího stavu, který si můžete prohlédnout nebo stáhnout na naší
webové stránce na adrese http://fctgroup.com/en/company/general-conditions-ofpurchase.html. Jsou podstatnou součástí zakázky a jsou dodavatelem uznány
přijetím. Jinak znějící podmínky našich smluvních partnerů nejsou obsahem smlouvy,
i když s nimi nejsme výslovně v rozporu. V případě, že budou dodávka nebo plnění
přijaty bez našich výslovných námitek, tak z toho v žádném případě nelze odvodit, že
bychom Vaše podmínky dodání a plnění přijali, a to ani jejich část. Totéž platí pro
naše bezpodmínečné platby. Naše Všeobecné nákupní podmínky ve svém aktuálně
nejnovějším znění platí také pro všechny budoucí smluvní vztahy s Vámi, i když tyto
nebyly opětovně výslovně odsouhlaseny. Naše Všeobecné nákupní podmínky platí
pouze ve vztahu s obchodníky ve smyslu § 310 odst. 1 OZ. Veškerá korespondence
musí obsahovat naše číslo objednávky.

2. Objednávky
Právně závazné jsou pouze písemně vydané objednávky prostřednictvím našeho
profesionálního nákupu. Ústně, telefonicky nebo přesvědčivým jednáním zadané
objednávky vyžadují pro svou právoplatnost dodatečné písemné potvrzení
prostřednictvím profesionálního nákupu. Totéž platí pro ústní vedlejší dohodu, změny
smlouvy a zrušení písemného požadavku. Pokud naši objednávku do 2 pracovních
dnů nepotvrdíte písemným potvrzením zakázky, jsme oprávněni kdykoli k
bezplatnému odvolání popř. k bezplatné změně nabízených částí smlouvy. Můžeme
požadovat změny předmětu dodávky popř. dohodnutého plnění i po uzavření
smlouvy, pokud je to pro Vás přijatelné. V této změně smlouvy musí být přiměřeně
dohodnuto působení obou stran, zejména ohledně zvýšených a snížených nákladů,
jakož i termínů dodání. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste
oprávněni zakázku nebo podstatné části zakázky předat třetí osobě. Tento souhlas
nesmí být neoprávněně odepřen. Objednávky, odvolání dodávky, jakož i jejich změny
a doplnění lze také uskutečnit pomocí dálkového přenosu dat nebo strojově čitelných
nosičů dat. Pokud nejsou ceny uvedeny v objednávce, platí Vaše aktuální katalogové
ceny se srážkami podle obchodního úzu. Dohodnuté ceny jsou pevné ceny a vylučují
dodatečné požadavky jakéhokoliv druhu.
Do těchto cen jsou zahrnuty náklady na balení a dopravu s vyložením až na námi
uvedené místo použití. Podle způsobu oceňování nebude dotčena dohoda o místě
plnění.
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3. Náklady na nabídky a návštěvy
Obecně platí, že pro naše žádosti od Vás požadujeme závaznou a bezplatnou
nabídku. Neposkytujeme žádná odškodnění za návštěvy nebo vypracování nabídek a
projektů, kromě případů, kdy tyto byly výslovně předem písemně potvrzené naším
profesionálním nákupem.

4. Expedice a dodání
Zboží musí být baleno tak, aby se zabránilo poškození při přepravě. Musí být použity
obalové materiály pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení tohoto účelu. Mohou být
použity pouze ekologicky šetrné obalové materiály. Budou-li nám výjimečně obaly
fakturovány zvlášť, jsme oprávněni Vám poslat bez dopravného zpět obaly, které jsou
v dobrém stavu, za úhradu 2/3 hodnoty jim odpovídající dle faktury. Vaše povinnost
zpětného přijetí obalů se řídí platnými právními předpisy. Přeprava je prováděna na
Vaše riziko. Riziko zhoršení včetně náhodné ztráty zůstává až do dodání na námi
požadované místo použití. Dohodnuté dodací termíny jsou závazné. Při dohodnutí
kalendářního týdne jako dodacího termínu je posledním termínem pátek tohoto týdne.
Pokud zjistíte, že dohodnutý termín z jakýchkoli důvodů nelze dodržet, musíte nám
toto s uvedením důvodů a předpokládanou dobou zpoždění neprodleně písemně
oznámit. Zároveň se dodavatel zavazuje vynaložit veškeré úsilí v rámci možností co
nejvíce minimalizovat zpoždění, a po písemném souhlasu realizovat smlouvu s
objednavatelem, popřípadě prostřednictvím jiného smluvního partnera za stejných
podmínek. Rozhodující pro dodržení dodacího termínu nebo dodací lhůty je doručení
zboží a vyložení v uvedeném místě přijetí, popř. místě použití, nebo včasnost
úspěšného převzetí. Jste povinni nám kompenzovat všechny přímé i nepřímé škody
způsobené zpožděním. Na absenci potřebných podkladů, které máme dodat my, se
můžete dovolávat pouze v případě, že jste u nás podklady písemně urgovali a tyto
jste neobdrželi v přiměřené lhůtě. V případě, že dohodnutá dodací lhůta z Vámi
reprezentovaného důvodu není splněna, máme v případě zpoždění dodávky zákonné
nároky. Vyšší moc a pracovní spory zprošťují smluvní partnery na dobu trvání
problémů a v rozsahu jejich působení od povinností plnění. Smluvní partneři jsou
povinni v rozumných mezích neprodleně poskytnout potřebné informace a přizpůsobit
své závazky změněným okolnostem s loajalitou a v dobré víře. Jsme zcela nebo
částečně osvobozeni od povinnosti převzetí objednané dodávky/plnění a jsme
oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, že dodávka nebo plnění u nás - při
zohlednění ekonomického hlediska - nejsou více upotřebitelné kvůli zpoždění
způsobenému vyšší mocí popř. pracovním sporem. Při dřívější dodávce než je
dohodnuto si vyhrazujeme právo zboží na Vaše náklady vrátit. Pokud nenastane
vrácení předčasné dodávky, tak je u nás zboží skladováno až do dodací lhůty na
Vaše náklady a riziko. V případě předčasné dodávky si vyhrazujeme právo provést
platbu až v dohodnutém termínu splatnosti. Dílčí dodávky přijímáme pouze na
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základě výslovné dohody. U dohodnutých dílčích dodávek musí být uvedeno zbývající
zbytkové množství.

5. Podklady a vzorky
Přeprava případných podkladů a vzorků je na Vaše riziko. Riziko každého zhoršení
včetně náhodného zániku zůstává až do dodání na námi požadované místo použití u
Vás. Podklady (např. výkresy, receptury, vzorky atd.) je nutné obecně zaslat
neprodleně zpět (t. j. pokud již nejsou potřebné pro realizaci smlouvy nebo smluv) k
nám na Vaše náklady.

6. Faktury a platby
Je nutné nám faktury doručit v jednoduchém vyhotovení se všemi příslušnými
dokumenty a údaji po uskutečněném dodání/plnění samostatně v náležité formě emailem nebo poštou, a to odděleně od dané zásilky. Daň z přidané hodnoty musí být
vykázána odděleně na všech fakturách. Dodavatel musí zajistit náležitosti řádné
faktury v aktuální zákonem předepsané formě a obsahu. Faktury, které nejsou řádně
podány (tzn. nejsou bez chyb, úplné, řádné, ověřitelné a přijaté), platí jako k nám
doručené až ode dne správnosti. Všechny faktury musí obsahovat námi uvedenou
značku objednávky popř. objednací číslo. Platby se provádějí v souladu s obchodním
územ, a to buď během 14 dnů s 3% slevou z ceny, nebo po 60 dnech netto,
vypočítáno po bezchybné, nezávadné, popř. přijaté dodávce, popř. plnění podle
smlouvy a předložení řádné, úplné, bezchybné a ověřitelné faktury, popř. daného
smluvně dohodnutého jiného ustanovení. Pokud jsou dohodnuta osvědčení jako
například o testování materiálů, tvoří významnou součást dodávky/plnění a je nutné
nám je zaslat spolu s fakturou. Nejpozději 14 dnů po doručení faktury nám však musí
být k dispozici. Doba splatnosti faktur začíná běžet po doručení úplné, řádné, správné
a ověřitelné faktury, jakož i dohodnutého osvědčení. V případě vadné dodávky/plnění
jsme oprávněni zadržet platbu úměrně hodnotě až do řádného splnění. Do prodlení se
dostaneme teprve tehdy, pokud jste nám poslali písemnou upomínku a nemáme
žádné oprávněné důvody zastavit platbu úměrně hodnotě až do úplného splnění v
souladu se smlouvou. U záloh musíte na naši žádost poskytnout přiměřenou jistinu, a
to prostřednictvím časově neomezené, samodlužnické záruky ze strany některé
německé banky - splatné na první výzvu, bez práv na námitku. Pohledávky vůči nám
mohou být převedeny na třetí osoby nebo těmito konfiskovány jen s naším
souhlasem, který nesmí být neoprávněně odmítnut. V případě jednoduché výhrady
vlastnictví platí souhlas jako udělený. V případě, že dodavatel postoupí své
pohledávky proti nám bez našeho souhlasu třetí osobě, toto postoupení je přesto
účinné. Nicméně však poskytujeme plnění s osvobozujícím účinkem buď dodavateli,
nebo příslušné třetí straně. Zaúčtování lze provádět pouze po našem předchozím
písemném souhlasu, pokud tyto byly námi označeny za nesporné a uznány.
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7. Nároky na reklamaci a odpovědnost za vady
Dodavatel garantuje a zaručuje, že veškeré dodávky/plnění odpovídají nejnovějšímu
stavu znalostí, techniky a vědy, příslušným právním ustanovením a předpisům a
směrnicím úřadů, odborových profesních organizací a profesních sdružení v SRN, ES
a zemích určení. Dále ručí za to, že jeho doručené zboží a obstaraná plnění
odpovídají našim požadavkům, které mají dohodnutou kvalitu a jsou způsobilé pro
smluvní předpokládané použití. Pokud jsou v jednotlivých případech nutné odchylky
od těchto předpisů, tak si musíte vyžádat náš písemný souhlas. Vaše povinnost
odpovědnosti za vady není tímto souhlasem omezena. Máte-li pochybnosti o
provedení námi požadovaného způsobu, musíte nám to neprodleně písemně sdělit.
Podklady (např. výkresy, receptury) budou vytvořeny podle zadání objednavatele.
Tyto podklady budou neprodleně zkontrolovány dodavatelem ohledně jejich věcné a
technické správnosti. Případné reklamace nám musí být ihned po obdržení písemně
nahlášeny. Odchylky od sjednané kvality nemohou být přijaty. Dodavatel ručí za
vadné provedení. Zavazujete se u svých dodávek/plnění a také u subdodávek nebo
vedlejších plnění třetích stran použít v rámci hospodářských a právních možností
ekologicky šetrné výrobky a procesy. Ručíte za ekologickou nezávadnost dodaných
výrobků a obalových materiálů a za všechny následné škody vyplývající z porušení
Vašich právních povinností k likvidaci. Na naši žádost vystavíte osvědčení o kvalitě
dodaného zboží. Neprodleně Vám písemně oznámíme zjevné vady dodávky/plnění,
jakmile jsou zjištěny podle skutečností řádného průběhu obchodování, a to ovšem
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení dodávky. Vady reklamované v průběhu
záruční doby odpovědnosti za vady (mimo jiné také odchylky v počtu kusů a
hmotnosti, chybné dodávky zboží) během dodávky/plnění, ke kterým patří nedosažení
garantovaných údajů a nepřítomnost dohodnutých a zaručených vlastností, je třeba
na vyzvání neprodleně a bezúplatně odstranit, včetně veškerých vedlejších nákladů
podle naší volby v rámci dodatečného plnění prostřednictvím opravy/zlepšení u
odpovědnosti za škody nebo prostřednictvím výměny/nové výroby. Po selhání
druhého pokusu o dodatečné plnění nám nezkráceně přísluší zákonné nároky,
zejména nároky na odstoupení, snížení a náhradu škody místo plnění. Pokud
vlastním zaviněním nesplníte Vaši povinnost odpovědnosti za vady během námi
stanovené, přiměřené lhůty, můžeme si sami učinit nebo nechat učinit třetí osobou
nezbytná opatření na Vaše náklady a riziko – bez ohledu na Vaši povinnost
odpovědnosti za vady. V naléhavých případech můžeme po Vašem písemném,
předchozím souhlasu opravu u odpovědnosti za vady provést sami nebo nechat
provést třetí osobou. Záruční doba odpovědnosti za vady činí 48 měsíců, není-li
výslovně dohodnuto jinak. Začíná předáním předmětu dodávky nám nebo námi
jmenovaným třetím stranám na námi předepsané místo použití popř. s úspěšným
převzetím (přechod rizika). Dodavatel rovněž ručí za náhradu následných škod podle
občanského zákoníku. Jste zavázáni nás na první požádání osvobodit od
odpovídajících nároků na náhradu škody ze strany třetích osob, pokud jsou vůči nám
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vznášeny nároky kvůli porušení úředních předpisů nebo na základě domácích nebo
zahraničních ustanovení odpovědnosti za výrobek nebo zákonů kvůli vadnosti našeho
plnění, které se odvozuje od Vašeho plnění (příčina ve Vaší oblasti organizace a
území vlády). Ve všech těchto případech jsme oprávněni požadovat od Vás náhradu
této škody, do té míry do jaké byla způsobena Vámi dodaným plněním a produkty a v
rámci Vašeho ručení k ostatním. Toto poškození zahrnuje také náklady na preventivní
nebo námi provedenou akci stažení zboží a odpovídající náklady v souladu s §§ 683,
670 OZ, jakož i v souladu s §§ 830, 840, 426 OZ, které budou hrazeny Vámi. Další
zákonné nároky zůstávají nezohledněné. Označíte své předměty dodávky tak, aby
mohly být trvale rozpoznatelné jako Vaše produkty. Musíte provést zajištění kvality
vhodné podle způsobu a rozsahu, které odpovídá nejnovějšímu stavu techniky a
dokázat nám toto na vyžádání. Pokud to považujeme za nezbytné, uzavřete s námi
odpovídající dohodu o zajištění kvality. Mimoto se pojistíte nejméně po dobu trvání
obchodního vztahu proti všem rizikům z odpovědnosti za výrobek, včetně rizika
stažení zboží v přiměřené výši a předložíte nám na požádání k nahlédnutí pojistné
podmínky a platební doklady. Pokud pozastavíte Vaše platby nebo bude podána
žádost o insolvenční řízení na Váš majetek nebo soudní nebo mimosoudní řízení,
jsme oprávněni zcela nebo částečně od smlouvy odstoupit. Pokud bude námi
vysloveno odstoupení od smlouvy kvůli Vámi zaviněnému porušení povinností, budou
vyúčtována plnění prováděna do této doby dle smluvních cen pouze do té míry, do
jaké mohou být námi použity v souladu s ustanoveními. Škody nám vzniklé budou
zohledněny při vyúčtování.

8. Výhradní vlastnická práva a ostatní práva zajištění
Výhradní vlastnická práva a ostatní jistící práva v jakékoliv formě, jakéhokoliv obsahu,
účinku a dosahu objednavatel zásadně neuznává a vznáší proti nim tímto výslovně
námitku. Uznáváme jednoduché výhradní vlastnictví. Můžeme použít a/nebo postoupit
dodané zboží bez jakéhokoli omezení v řádném obchodním postupu.

9. Penále/smluvní pokuta při prodlení
Jsme oprávněni v případě prodlení požadovat 0,3 % z hodnoty zakázky za kalendářní
den během časového období prodlení jako smluvní pokutu včetně maximálního
poplatku za upomínku v aktuální výši přípustné Spolkovým soudním dvorem. Celková
výše smluvní pokuty je omezena na max. 5 % z aktuální celkové hodnoty zakázky
popř. na výši přípustnou aktuálně nejnovější judikaturou. I když přijmeme Vaši
zpožděnou dodávku, tak od Vás přesto budeme vyžadovat smluvní pokutu. Smluvní
pokuta bude přímo účtována dle námi stanoveného rytmu pokaždé cestou oznámení
zatížení dluhem. Kromě toho si vyhrazujeme nároky na náhradu přesahující škody.
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10. Nástroje/receptury/obchodní tajemství
Všechna plnění jako jsou mimo jiné formy, nástroje, reprodukce, plány, vzorky,
receptury, balení, razítka, fotografie, tiskařské desky, úprava, technické dodací
podmínky a podobně, která byla vyrobena a zaplacena na naše náklady popř. byla
námi předána dodavateli, přechází v době výroby do našeho vlastnictví, popř.
zůstávají naším majetkem a vlastnictvím. Mají být bezplatně uschována dodavatelem,
udržována a chráněna. Na požádání se nám musí předat bez uplatnění zadržovacího
práva. V případě chybných podkladů (např. fotky, výkresy) je zapotřebí našeho
předchozího písemného souhlasu, předtím než může dodavatel účtovat náklady na
vzniklé opravy, které jím nejsou zaviněny.
Neomezené a trvalé právo na užívání díla spočívá výhradně u objednavatele. Vlastní
užívání, bezplatné předání třetím stranám, jakož i prodej třetím osobám jako celku
nebo po částech, je dodavateli tímto zakázáno; je zapotřebí v jednotlivých případech
výslovného, písemného souhlasu objednavatele - vedení obchodu. To platí pro
všechny právní úkony od dnešního dne do budoucnosti.
Podle našich podkladů vzniklé předměty, mimo jiné formy, nástroje, reprodukce,
plány, vzorky, receptury, balení, razítka, fotografie, tiskařské desky, úprava, technické
dodací podmínky a podobně, mohou být vyrobeny výhradně pro nás a dodávány nám,
kromě případu, kdy s touto dodávkou třetím osobám výslovně písemně souhlasíme.
S uzavřením smlouvy musíte nakládat důvěrně a v propagačních materiálech můžete
poukázat na obchodní vztahy s námi teprve po obdržení našeho písemného
souhlasu. Smluvní strany se zavazují k nakládání s veškerými neveřejně známými
obchodními nebo technickými detaily, které se dozví prostřednictvím obchodního
vztahu, jako s obchodním tajemstvím. Subdodavatelé musí být zavázáni
odpovídajícím způsobem.

11. Důkazy o původu
Dodavatel je povinen nám na požádání předat potřebné dokumenty o původu zboží a
ručí za jejich správnost.

12. Minimální mzda
Dodavatel popř. příjemce zakázky má povinnost na naši výslovnou žádost prokázat
dodržení minimální mzdy.
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13. Ochrana osobních údajů
Objednavatel a dodavatel jsou oprávněni sbírat, ukládat, měnit, zpracovávat a
sdělovat třetím stranám v rámci obchodního vztahu údaje o obchodních partnerech v
souladu se spolkovým zákonem.

14. Platné právo
Platí výhradně zákon Spolkové republiky Německo.
Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) ze dne 11. 4.
1980 je výslovně vyloučena. Pokud jednotlivé části těchto Všeobecných nákupních
podmínek jsou nebo se stanou právně neplatnými, nebude tímto účinnost zbývajících
ustanovení omezena.

15. Místo plnění a soudní příslušnost
Není-li výslovně dohodnuto jinak, je místem plnění pro dodací povinnost námi udané
místo použití; pro všechny ostatní povinnosti obou stran sídlo naší hlavní správy. V
případě, že je dodavatel obchodník zaregistrovaný v obchodním rejstříku, je jako sídlo
soudu pro obě strany příslušný výhradně městský soud nebo zemský soud v sídle
kupujícího popř. objednavatele. Místo plnění pro všechny dodávky a plnění z této
smlouvy je pokaždé námi v jednotlivých případech určené místo dodání nebo plnění.
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