Všeobecné nákupní podmínky
společnosti JOPP Automotive s.r.o., Velké Meziříčí, Průmyslová č.p. 2047,
PSČ 59401 (verze 2015/1)
I. Rozhodné podmínky
1.1
Objednatelem se rozumí společnost JOPP Automotive s.r.o., IČO: 26312417, se sídlem Velké
Meziříčí, Průmyslová č.p. 2047, PSČ 59401.
1.2
Dodavatelem se rozumí příslušná právnická či fyzická osoba, která se zavázala na základě
samostatné smlouvy o dodávkách dodat objednateli zboží.
1.3
Právní vztahy mezi dodavatelem a objednatelem se řídí těmito podmínkami, není-li v příslušné
smlouvě o dodávkách stanoveno jinak.
1.4
Uzavřením smlouvy o dodávkách dodavatel závazně souhlasí se všemi právy a povinnostmi
obsaženými v těchto všeobecných podmínkách a z těchto všeobecných podmínek
vyplývajících.
II. Uzavření smlouvy o dodávkách
2.1
Smlouvy o dodávkách, jakož i jejich změny a doplnění jsou závazné, pouze pokud byly
učiněny v písemné formě, s výjimkou případu dle čl. II. odst. 2.2 písm. b. Pro účely těchto
všeobecných nákupních podmínek se za písemnou formu považuje rovněž právní jednání
učiněné elektronicky (e-mailem) nebo faxem. Dodavatel je povinen na všech dokumentech
týkajících se stejné zakázky uvádět shodné číslo objednávky a číslo zakázky.
2.2
Smlouva o dodávkách je uzavřena výhradně v těchto případech:
a)
okamžikem, kdy dodavatel zašle písemně potvrzenou objednávku objednatele zpět
objednateli, nebo
b)
v případě, že dodavatel písemně neodmítne objednávku objednatele do 5 pracovních dní
ode dne, kdy mu je doručena.
2.3
Objednávka může být ze strany objednatele písemně, ústně či za pomoci dálkového přenosu
dat odvolána, ledaže již došlo k její akceptaci dle čl. 2.2.
2.4
Pokud to lze po dodavateli spravedlivě požadovat, může objednatel požadovat změny
konstrukce a provedení předmětu dodávky. Dopady, zejména týkající se snížení nebo zvýšení
nákladů, jakož i termínů dodávek, je přitom nutno řešit přiměřeným způsobem po vzájemné
dohodě.
2.5
Zboží bude zabaleno na základě konkrétní dohody, a pokud taková dohoda neexistuje, bude
zabaleno obvyklým způsobem, vždy však tak, aby nedošlo k poškození zboží či k jeho
znehodnocení přepravou či skladováním.
III. Ceny a úhrada
3.1
Dohodnuté ceny jsou pevné ceny a rozumějí se včetně přepravy do místa určení, včetně
nákladů na pojištění, obal a přepravu.
3.2
Nebude-li ve smlouvě o dodávkách stanoveno jinak, použije se pro dodávku dodací podmínka
DDP sídlo objednatele.
3.3
Splatnost ceny za dodané zboží je 60 dnů od dne přejímky zboží dle smlouvy (datum dodacího
listu), resp. dnem doručení faktury, podle toho, která skutečnost nastane později. Při převzetí
dodávek v dřívějším než sjednaném termínu se lhůty budou řídit podle původně sjednaného
termínu dodání. V případě vadné dodávky je objednatel oprávněn zadržet platbu poměrně
k dodanému zboží, a to až do okamžiku řádného splnění.
3.4
V případě, že objednatel uhradí cenu za dodané zboží před datem splatnosti, má nárok na slevu
z ceny, jejíž výše je určena takto:
a) při platbě do 14 dnů má objednatel právo na slevu ve výši 3 %
b) při platbě do 30 dnů má objednatel právo na slevu ve výši 2 %.
Uvedené lhůty pro uskutečnění plateb počínají běžet od dne přejímky zboží dle smlouvy
(datum dodacího listu), resp. dnem doručení faktury, podle toho, která skutečnost nastane
později.
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3.5

Bez písemného souhlasu objednatele není dodavatel oprávněn postoupit své pohledávky nebo
práva vůči němu třetím osobám ani dovolit třetím osobám aby tyto pohledávky či práva
vymáhaly. Dodavatel není oprávněn jakkoliv jednostranně započíst své pohledávky za
objednatelem, započtení pohledávek je možné výhradně dohodou s objednatelem.

IV. Termíny dodání a dodací lhůty, prodlení dodávek
4.1
Dohodnuté termíny dodání a dodací lhůty jsou závazné.
4.2
Dodavatel je povinen dodat objednateli zboží řádně a včas. Zboží se považuje za dodané včas,
je-li dodáno ve sjednaném termínu plnění. Zboží se považuje za řádně dodané okamžikem
splnění všech následujících podmínek:

4.3

4.3

4.4
4.5

a. zboží je dodavatelem řádně doručeno do místa dodání,
b. společně se zbožím jsou dodány úplné a bezvadné doklady vztahující se ke zboží,
c. zboží je objednatelem převzato.
Zboží musí být dodáno objednateli bez jakýchkoli vad. Se zjevnými vadami může být zboží
dodáno pouze tehdy, pokud objednatel tyto vady uvede do protokolu, který tvoří přílohu
dodacího listu dodavatele a výslovně prohlásí, že přes tyto vady uvedené zboží převezme.
V takovémto případě je objednatel povinen do protokolu zjištěnou zjevnou vadu náležitě
specifikovat spolu s uvedením konkrétního zboží, na kterém se daná zjevná vada vyskytuje.
Převzetí zboží objednatelem však nic nemění na tom, že dodané zboží má vady a nároky
objednatele z odpovědnosti za vady tímto převzetím nejsou jakkoli dotčeny.
O předvídatelném zpoždění dodávek je dodavatel povinen objednatele neprodleně informovat.
Dodavatel je v případě prodlení s dodávkou povinen objednateli nahradit škodu, která tím
objednateli případně vznikne.
Případné bezvýhradné přijetí zpožděné dodávky ze strany objednatele neznamená, že se
objednatel vzdává nároků na náhradu škody vzniklých v důsledku prodlení dodavatele.
Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží zkontrolovat neporušenost
obalu nebo balení zboží a prověřit úplnost dokladů vztahujících se ke zboží, které byly
objednateli předány. Objednatel je povinen následně provést řádnou prohlídku zboží ve
smyslu § 2104 za účelem zjištění zjevných vad nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy zboží od
dodavatele převzal. U počtu kusů, hmotnosti a rozměrů jsou rozhodující hodnoty, které byly
zjištěny při řádné prohlídce provedené za podmínek dle předchozí věty. Dodavatel se vzdává
námitky opožděné reklamace (pozdního oznámení vady) dle § 2112 občanského zákoníku.

V. Vyšší moc
5.1
Vyšší moc, stávky, nepokoje, opatření úřadů a jiné nepředvídatelné, neodvratné a závažné
události osvobozují smluvní partnery po dobu trvání narušení a v rozsahu jeho účinku od
povinnosti plnění. To platí i tehdy, jestliže tyto události nastanou v okamžiku, kdy je dotčený
smluvní partner v prodlení. Smluvní partneři mají povinnost, v rámci možností neprodleně
poskytovat potřebné informace a přizpůsobovat v dobré víře své závazky změněným
poměrům.
VI. Obchodní doložky, doklad původu, exportní omezení
6.1
Pro výklad obchodních doložek platí INCOTERMS 2010. Dodavatel je objednateli povinen
neprodleně poskytnou veškeré jím požadované doklady o původu zboží (např. prohlášení
dodavatele, potvrzení o pohybu zboží ve smyslu ustanovení dohod ES-EFTA ohledně původu
zboží), které budou obsahovat veškeré náležitosti a budou řádně podepsané. Dodavatel bude
objednatele informovat, budou-li se na předmět dodávky částečně nebo úplně vztahovat
jakákoliv exportní omezení nebo omezení podle jakéhokoli mezinárodního obchodního práva.
VII. Kvalita, dokumentace
7.1
Dodavatel se v rámci dodávek zavazuje dodržovat obecně uznávaná technická pravidla, platná
ustanovení v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a provádět zabezpečování
kvality dodávaných výrobků odpovídající poslednímu stavu vědy a techniky; tuto skutečnost
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7.2
7.3

7.4

je povinen na žádost objednatele doložit.
Sjednané specifikace dodávaných výrobků jsou závazné. Změny předmětu dodávky vyžadují
předchozí písemný souhlas objednatele.
Dodavatel je při provádění dodávek povinen dodržovat příslušná platná ustanovení právních
předpisů Evropské unie, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 (nařízení REACH), jakož i veškerá ustanovení právních
předpisů platných v České republice.
Dodavatel se zavazuje objednatele neprodleně informovat o veškerých relevantních změnách
týkajících se výrobků, ke kterým dochází na základě zákona či přímo aplikovatelných předpisů
Evropské unie, zejména na základě nařízení REACH, dále o změnách týkajících se schopnosti
dodavatele dodat předmětné výrobky, změnách ohledně jejich použití či kvality a je v
jednotlivém případě povinen stanovit v koordinaci s objednatelem vhodná opatření. Totéž
platí, pokud dodavatel mohl, resp. musel předpokládat, že takové změny nastanou.

VIII. Záruka
8.1
Dodavatel poskytuje objednateli a zároveň jakýmkoli jiným osobám, které nabudou vlastnické
nebo jiné právo ke zboží či k věci, jejíž je zboží součástí, na dodané zboží záruku. Dodavatel
se zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy o dodávkách bude po záruční dobu způsobilé pro
použití k účelu stanovenému ve smlouvě o dodávkách, jinak k účelu obvyklému a že si
zachová smlouvou stanovené vlastnosti. Pokud smlouva o dodávkách některé vlastnosti zboží
nestanoví, zavazuje se zárukou dodavatel objednateli, že si zboží dodané dle smlouvy po
záruční dobu zachová obvyklé vlastnosti.
8.2
Délku záruční doby stanoví smlouva o dodávkách. Pokud délku záruční doby smlouva
nestanoví výslovně, činí délka záruční doby 24 měsíců ode dne řádného dodání zboží.
8.3
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dodané zboží užívat pro jeho vady,
za které odpovídá dodavatel.
IX. Reklamace vad, odpovědnost za vady
9.1
Dodavatel odpovídá objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zboží má vady, jestliže není
dodáno řádně zabalené a opatřené pro přepravu, v množství, jakosti a provedení stanovených
smlouvou nebo těmito všeobecnými podmínkami. Zejména dodavatel odpovídá objednateli, že
v době, kdy objednatel zboží převzal,
a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
dodavatel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a
na základě reklamy jimi prováděné,
b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá,
c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
9.2
9.3

9.4
9.5

Dodavatel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na zboží po tuto
dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly.
Zjistí-li objednatel na dodaném zboží jakékoli vady, nestanoví-li smlouva o dodávkách nebo
tyto všeobecné podmínky jinak, sepíše objednatel protokol o vadách, který bude obsahovat
údaj o dodávce zboží (čísle objednávky a dodacího listu včetně přesného názvu výrobku
včetně výrobního čísla), osobě, která vadu zjistila, datum zjištění vady, posouzení povahy
vady provedené objednatelem. Objednatel tento protokol zašle bez zbytečného odkladu
dodavateli spolu s výzvou k oznámení návrhu způsobu odstranění vad a zjednání nápravy.
Protokol o vadách může být dodavateli zaslán v textové formě, a to prostřednictvím držitele
poštovní licence nebo elektronicky nebo telefaxem, případně též osobním doručením.
Dodavatel je povinen ve lhůtě dle smlouvy o dodávkách, jinak ve lhůtě 30 dnů od doručení
protokolu o vadách dle ust. 9.4 těchto všeobecných podmínek, dle pokynů objednatele splnit
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9.6

9.7

následující povinnosti:
a) dostavit se do místa plnění nebo místa určeného objednatelem za účelem kontroly zboží a
bližšího zjištění vad oznámených mu objednatelem v protokolu o vadách a v této lhůtě
oznámit objednateli návrh konkrétního postupu, jakým budou vady zboží odstraněny, nebo
b) oznámit objednateli návrh konkrétního postupu, jakým budou vady zboží s maximálním
úsilím, péčí a s přihlédnutím ke specifickým lhůtám odstraněny, včetně plánovaných
termínů realizace stanovených opatření k nápravě.
Objednatel je bez ohledu na charakter vady, závažnost porušení smlouvy výskytem vady a
návrhu dodavatele na její odstranění vždy oprávněn:
a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodáním chybějícího
zboží a požadovat odstranění právních vad,
b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) odstoupit od smlouvy,
e) sám nebo prostřednictvím jiné osoby a na náklady dodavatele, zboží zkontrolovat, vykonat
nezbytné úkony ke zjištění vad, vytřídit, opravit nebo zajistit náhradní dodávku, aniž by
takováto opatření provedená objednatelem měla vliv na záruku za dodané zboží.
Dodavatel se zavazuje tyto náklady objednateli v plném rozsahu uhradit. Objednatel je
v tomto případě povinen řádně doložit vzniklé náklady dle předchozí věty a pořídit
dokumentaci, ze které budou vady zboží patrné (fotodokumentace, videodokumentace
apod.).
Vedle nároků z odpovědnosti za vady má objednatel nárok na náhradu veškeré škody, která
mu vznikne v důsledku porušení povinností dodavatele.

X. Mlčenlivost
10.1 Smluvní partneři se zavazují, že budou se všemi ekonomickými a technickými detaily
neveřejné povahy, o kterých se v rámci předmětného obchodního vztahu dozví, nakládat jako
s obchodním tajemstvím.
10.2 Podklady, výkresy, data, informace o zpracování dat, software, materiály nebo předměty
(vzory, modely atd.) poskytnuté objednatelem dodavateli za účelem realizace zakázky
zůstávají vlastnictvím objednatele a nesmí být poskytovány ani jiným způsobem
zpřístupňovány neoprávněným třetím osobám. Tyto předměty mohou být reprodukovány
pouze v rámci provozních potřeb a v souladu s ustanoveními o autorských právech. Po
dokončení zakázky je dodavatel bez vyzvání povinen přenechané podklady, výkresy apod.
vrátit.
10.3 Výrobky a náhradní díly určené pro tyto výrobky, které se vyrábějí pomocí prostředků ve
vlastnictví objednatele, dle jeho pokynů nebo za jeho zásadní účasti při vývoji výrobku,
mohou být dodávány třetím osobám pouze na základě písemného svolení objednatele.
10.4 Poznatky získané na základě podkladů uvedených v odst. 1 není dovoleno používat nebo
poskytovat třetím osobám ani po dokončení zakázky.
10.5 V případě, že dodavatel v rámci plnění svých povinností vůči objednateli bude spolupracovat
se subdodavateli, zavazuje se, že zajistí dodržování mlčenlivosti subdodavatele ve stejném
rozsahu, jako je k mlčenlivosti zavázán sám.
10.6 Smluvní partneři smí zveřejnit vzájemnou obchodní spolupráci pro účely reklamy pouze na
základě předchozího písemného souhlasu.
XI. Práva z duševního vlastnictví
11.1 Dodavatel odpovídá za to, že dodávané zboží nebude zatíženo jakýmikoliv právy z duševního
vlastnictví třetích osob, které by omezovaly objednatele v použití těchto výrobků v souladu se
smlouvou a které by jakkoliv omezovaly práva odběratelů objednatele v možnosti nakládat
s dodávaným zbožím.
11.2 Smluvní strany se zavazují, že se budou neprodleně informovat, pokud se dozví o existujícím
riziku porušení a údajných případech porušení práv uvedených v čl. 11.1 a že si vzájemně
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poskytnout možnost takovým nárokům po vzájemné dohodě čelit.
XII. Všeobecná ustanovení
12.1 Pokud se některý ze smluvních partnerů ocitne v úpadku, je příslušná druhá strana oprávněna
odstoupit od smlouvy o dodávkách ohledně nesplněné části.
12.2 Neúčinnost některého ustanovení těchto všeobecných nákupních podmínek nemá vliv na
účinnost těchto všeobecných nákupních podmínek jako takových. Smluvní strany se zavazují
neúčinné ustanovení nahradit takovým ustanovením, které ve výsledku co nejvíce zachovává
ekonomický záměr neúčinného ustanovení.
12.3 Místem plnění je sídlo objednatele.
12.4 Soudní příslušnost má soud dle sídla objednatele.
12.5 Veškeré právní vztahy mezi objednatelem a dodavatelem se řídí právem České republiky.
Aplikace Úmluvy OSN ze dne 11.04.1980 o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská
úmluva, CISG) se vylučuje.
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