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Nákupní podmínky 2015 
 
1. Smluvní podmínky 
Pro naše objednávky platí výhradně níže uvedené podmínky. Jinak znějící podmínky dodavatele nás pak nezavazují 
přijmout plnění anebo za ně zaplatit, i pokud proti tomu výslovně neoponujeme. 
Jako doplněk platí Směrnice řízení jakosti pro dodavatele skupiny IDEAL-Automotive vždy v platném znění, kterou Vám 
na požádání rádi poskytneme. 
 
2. Výhrada vlastnictví dodavatele 
Na rozdíl od bodu 1. uznáváme pro dané odvětví běžnou jednoduchou, rozšířenou a prodlouženou výhradu vlastnictví, 
obsaženou ve Všeobecných prodejních podmínkách našich dodavatelů, a to pro dodávky, které jsou pro daného dodavatele 
pojištěny jako úvěr na zboží. 
 
3. Objednávka 
Objednávky a jejich změny jsou platné jen tehdy, pokud je vydáme nebo potvrdíme písemně. U dosud nesplněných nebo ne 
zcela splněných objednávek jsme oprávněni provádět změny, které mohou být pro dodavatele přijatelné. 
Pokud se dodavatel ve své nabídce nebo v potvrzení zakázky odchýlí od naší poptávky, pak nás na to musí výslovně 
písemně upozornit. Nedodržení této podmínky nás opravňuje odstoupit od smlouvy. Pokud se objednávka uskuteční 
rámcovou dohodou s jednotlivými dodávkovými odvolávkami, lze odvolávky předávat i faxem nebo elektronicky. Odvolávky 
v tomto případě nemusí být podepsány, resp. opatřeny digitálním podpisem. Dodavatel je povinen okamžitě vznést námitku, 
pokud odvolávku dodávky nebude moci či chtít splnit nebo ji nesplnit zcela. 
 
4. Ceny a platba 
Sjednané ceny jsou pevné. Budou fakturovány včetně DPH v zákonem stanovené výši. Pokud by ale dodavatel své ceny 
obecně snížil, musí se provést adekvátní cenová sleva. 
Pokud není sjednáno jinak, jsou náklady na zásilku a balení zahrnuty v ceně. 
Příslušná fakturovaná částka je splatná po uplynutí 30 dní po doručení plnění a faktury. Platby se provádějí s výhradou 
ověření faktury. Pokud není sjednáno jinak, jsme během 30denní lhůty po splatnosti oprávněni strhnout srážku ve výši 3%. 
Úroky z prodlení dlužíme maximálně ve výši 5 procentních bodů nad příslušným základním úrokem. 
 
5. Dodávka 
Sjednané dodací termíny jsou závazné. Dodavatel se při překročení sjednaných dodacích termínů dostane do skluzu i bez 
upomínky s výjimkou, kdy se dodávka neuskuteční kvůli okolnosti, kterou dodavatel nemůže ovlivnit. Pokud bude sjednaný 
dodací termín překročen, jsme po stanovení přiměřené dodatečné lhůty i potom oprávněni odstoupit od smlouvy, pokud 
překročení nespočívá na důvodech, které dodavatel nemůže ovlivnit. Stanovení dodatečné lhůty není nutné, pokud existují 
zvláštní okolnosti, které při zvážení oboustranných zájmů opravňují k okamžité výpovědi, zejména pokud plnění smlouvy pro 
nás v důsledku překročení sjednaného dodacího termínu není zajímavé. 
Beze změny zůstává naše právo uplatnit další nároky podle zákonných předpisů. 
Nepředvídatelné události, jako je vyšší moc, zaměstnanecké boje o pracovní podmínky nebo jiné rušení práce ve vlastním 
podniku nebo v podnicích našich subdodavatelů nás po dobu omezení osvobozují od našich povinností dodávky a platby. 
Každou zásilku nám a námi stanovenému příjemci je nutno oznámit v den zásilky. Ke každé dodávce je nutno přiložit dodací 
list ve dvojím vyhotovení. Na dodacím listu a na faktuře se musí uvést naše dodavatelské číslo, naše číslo objednávky a 
naše číslo součástky. Faktury nám nebo námi určenému příjemci se musí předat ve dvojím vyhotovení. Pokud bude faktura 
vystavena na námi uvedeného příjemce, je nutno zaslat nám její průpis. 
 
6. Ručení 
Dodavatel ručí za to, že jeho dodávka nebo služba má sjednané vlastnosti, že odpovídá nejnovějším uznávaným pravidlům 
techniky a použitelným specifikacím a normám a že je vhodná pro použití podle smlouvy nebo pro běžné použití a že má 
vlastnosti, které jsou u věcí stejného druhu běžné a které kupující smí podle druhu věci očekávat. Dodavatelem – nebo 
výrobcem, pokud není dodavatelem – vydané nebo zveřejněné technické listy, specifikace, popisy výrobků nebo návody na 
zpracování, resp. montáž, jsou považovány za sjednanou vlastnost i tehdy, pokud nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny. 
Dodavatel je povinen provést zakázku tak, aby byl respektován zákon o technických pomůckách, o rozhodných předpisech 
na prevenci proti úrazům, a dále všeobecně uznávaná bezpečnostně-technická a pracovně-medicínská pravidla, která platí 
ve Spolkové republice Německo. Dodavatel musí dodržovat všeobecná zákonná ustanovení v zemi výroby a v zemi 
dodávky. Pokud tato úprava nebude dodržována, je dodávka nebo služba považována za řádně nedodanou. 
 
Dodavatel ručí podle zákonných předpisů, které máme v nezkrácené podobě k dispozici. Lhůta ručení činí pět let od 
doručení zboží k nám nebo na námi stanovené místo určení. 
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Zevrubně ověříme dodávky pouze z hlediska čísla zboží, množství, viditelných a zřejmých nedostatků, které lze odhalit 
pozorností obvyklou pro dopravu. Rezervní vzorky se nevytvářejí. Po zjištění nedostatku sdělíme nedostatek dodavateli 
bezodkladně nejpozději během kalendářního týdne. Jinak jsou vyloučeny §§ 377, 381 odst. 2 obchodního zákoníku. 
 
Provedením naší platby neuznáváme, že dodávka byla provedena bez nedostatků. 
Kromě existence zákonných předpokladů jsme oprávněni sami odstranit nedostatky na náklady dodavatele nebo si na 
náklady dodavatele jinak opatřit náhradu i tehdy, pokud je to v nutných případech zapotřebí pro zabránění škodám nebo pro 
jejich snížení. 
Schválením výkresů a výpočtů dodavatele není dotčena jeho záruční povinnost. 
Pokud bude podle tuzemského nebo zahraničního práva využita odpovědnost výrobce za škody způsobené vadou výrobku a 
pokud je její uplatnění v příčinné souvislosti s vadnou dodávkou dodavatele, musí dodavatel nám vzniklou škodu nahradit. 
 
7. Ochranná průmyslová práva 
Dodavatel ručí za to, že jím dodané zboží neporušuje žádná tuzemská nebo zahraniční průmyslová ochranná práva třetích 
osob. Především musí nést zodpovědnost za všechny škody, které nám nebo našim odběratelům vzniknou na základě 
porušení těchto práv. 
 
8. Technické dodací podmínky 
Platí naše technické dodací podmínky v aktuálně platném znění. 
 
9. REACH 
Jsme následným uživatelem chemických látek podle Směrnice EU 1907/2006 (REACH). Pokud a dokud nám dodavatel 
dodává látky, spadající do rozsahu aplikace Předpisu REACH, je povinen registrovat nám dodané látky podle předpisů 
REACH; naproti tomu my jsme povinni poskytnout nutné informace. 
Dodavatel je navíc povinen dodržovat oznamovací povinnost podle čl. 33 Nařízení REACH pro látky ze seznamu kandidátů 
s koncentrací více než 0,1 hmot. %; to platí jak pro výrobek, tak i pro balení. 
 
10. Systém řízení energie 
U nás zavedeným systémem řízení energií jsme se zavázali, že budeme neustále zlepšovat energetický výkon. Proto tímto 
informujeme dodavatele, že základem hodnocení našeho nákupu je mj. také výkonnost výrobků dodavatele ve vztahu k 
energiím. 
 
11. Prohlášení dodavatele podle Nařízení ES 3351/83, osvědčení o původu 
Dodavatel prohlašuje, že jím dodané zboží bylo vyrobeno v ES a že odpovídá pravidlům pro určení pojmu „výrobky původem 
v ES“, které v oběhu zboží platí za preferenční podmínky. Dodavatel je povinen ke každé dodávce přiložit formální 
prohlášení dodavatele podle Nařízení ES č. 3351/83, a pokud je předepsáno, pak i osvědčení o původu zboží. 
Dodavatel je povinen v dodacích listech označit zboží, které není „původem v ES“, poznámkou „Zboží není původem v ES“. 
 
12. Zápočet, zadržení 
Dodavatel má případné zákonné zápočtové nebo zadržovací právo pouze u nesporných nebo právoplatně stanovených 
pohledávek. 
 
13. Zachování mlčenlivosti 
Dodavatel je povinen zacházet s našimi objednávkami a všemi s tím souvisejícími informacemi přísně důvěrně a zavázat 
k tomu i své subdodavatele. 
 
14. Místo plnění a soudní příslušnost 
Místem plnění pro povinnost dodávky je námi uvedené místo určení, pro všechny ostatní povinnosti obou stran je Bamberg. 
Místem soudu je Bamberg. Našeho dodavatele však můžeme zažalovat i v místě jeho sídla. 
Pokud bychom byli obžalováni zahraničním soudem s prosazrením náhrady škody, že došlo k osobní a/nebo věcné škodě 
v důsledku závady výrobku, pak můžeme podle vlastní volby vznést žalobu proti dodavateli z důvodu tohoto žalobního řízení 
na základě věcného obsahu také u zahraničního soudu. V tomto případě se v souvislosti s právy a povinnostmi mezi námi a 
dodavatelem bude aplikovat výhradně právo, platné v místě soudu. 
Smluvní poměr v ostatním podléhá německému právu. 


