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Podmínky nákupů prováděných společností Ecoclean (2011) 
  

 
§1  Všeobecná ustanovení – platnost 

1. Naše nákupní podmínky platí exkluzivně. Jiné podmínky, které by byly s těmito 
v rozporu nebo se odlišovaly od našich nákupních podmínek, nebudou uznány, ledaže 
by jejich platnost byla výslovně písemně odsouhlasena. Naše nákupní podmínky platí 
také tehdy, když budeme vědět, že dodavatel má podmínky v rozporu s našimi nebo 
odlišné podmínky a my jeho dodávku bez výhrad přijmeme.  

2. Písemný styk musí být veden s nákupním oddělením, které zboží objednává. Aby 
dohody s jinými odděleními byly závazné, musí být výslovně a formálně potvrzeny 
objednávajícím nákupním oddělením.  

3. Naše nákupní podmínky jsou platné pouze vůči podnikům.  
 
§ 2  Nabídka – nabídková dokumentace 

1. Dodavatel je povinen naši objednávku převzít ve lhůtě do 2 pracovních dnů od okamžiku, kdy ji 
obdržel. Objednávka se automaticky považuje za potvrzenou, pokud nebude ze strany prodávajícího 
písemně rozporována do 48 hodin po jejím obdržení (fax).  

 
§3  Ceny – platební podmínky  

1. Cena uvedená v objednávce je závazná. Pokud nebude dohodnuto jinak, obsahuje cena 
dodávku formou „Dodávka“ (DAP) a odborné zabalení. Zpětné zaslání obalu musí být 
speciálně dohodnuto.  

2. Dodavatel nese všechna případná cla, daně, poplatky a náklady na dovoz, vyplývající 
z objednávky.  

3. Ceny se rozumí bez daně z přidané hodnoty.  
4. Faktury můžeme zpracovat pouze tehdy, pokud tyto budou vyhotoveny podle pokynů 

v naší objednávce a budou obsahovat v ní uvedené objednací číslo. Za všechny 
následky, které budou způsobeny nedodržením tohoto závazku, nese odpovědnost 
dodavatel, pokud neprokáže, že nejsou v jeho kompetenci a že za ně nezodpovídá.  

5. Platbu provedeme, pokud nebude písemně dohodnuto jinak, během 30 dnů po 
obdržení dodávky a faktury. 

6.  Právo na zápočet a zádržné nám náleží v zákonném rozsahu.  
 
§4  Dodávka  

1. Dodací lhůta uvedená v objednávce je závazná.  
2. Dodavatel je povinen neprodleně nás písemně informovat v případě, že vzniknou 

okolnosti nebo zjistí okolnosti, z nichž vyplyne, že nedokáže splnit stanovenou dodací 
lhůtu. Dohodnutá dodací lhůta nebude touto informací prodloužena.  

3. V případě prodlení v dodávce nám náleží zákonné nároky. Zvláště pak máme právo 
požadovat po bezúspěšném uplynutí přiměřené lhůty odškodné namísto dodávky zboží 
a právo na odstoupení od objednávky. Pokud budeme požadovat odškodné, má 
dodavatel právo prokázat, že nezpůsobil porušení povinností.  

4. Předčasné dodávky nebo dílčí dodávky smí být prováděny pouze s naším písemným 
souhlasem.  

5. Pojištění dopravy bude uzavřeno námi a bude námi hrazeno.  
6. „Použité obaly splňují zákonné požadavky dle §3 a 4 zákona č.477/2001 Sb., o 

obalech, ve znění pozdějších předpisů.“ 
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§5 Přechod nebezpečí – dokumenty 

1. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, musí dodávka proběhnout formou „DAP“.  
2. Dodavatel je povinen uvádět na všech odesílacích dokumentech a dodacích listech 

přesně naše objednací číslo. Pokud to neučiní, neneseme odpovědnost za zpoždění při 
vyřizování.  

3. Dodavatelé chemických látek a směsí musí produkt řádně zabalit a označit v českém 
jazyce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 a musí 
přiložit bezpečnostní list v českém jazyce v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 / Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č.1272/2008, vše ve znění pozdějších předpisů.“ 

 
§ 6 Kontrola vad – ručení za vady 

1. Zboží překontrolujeme během přiměřené lhůty z hlediska zjevných odchylek v jakosti 
a množství. Reklamace je včasná tehdy, pokud dojde k dodavateli během 10 
pracovních dnů, počítáno od příchodu zboží,  u skrytých vad pak od okamžiku jejich 
zjištění.  

2. Zákonné nároky vyplývající z vad nám náleží v nezkrácené výši. Každopádně pak 
máme právo požadovat podle vlastní volby odstranění vady nebo dodáno nové věci.  
Vyhrazujeme si pak výslovně právo na náhradu škody, zvláště pak náhradu škody 
namísto výkonu.  

3. Máme právo sami odstranit vadu na náklady dodavatele, pokud hrozí nebezpečí 
prodlevy nebo když záležitost mimořádně spěchá. Vždy musí být dodavatel 
informován předem. 

4. Promlčecí lhůta činí 36 měsíců, počítáno od okamžiku přechodu nebezpečí. Toto 
neplatí pokud jsou zákonem stanoveny delší lhůty.  

5. Provedení platby z naší strany ještě neznamená, že dodávku uznáváme za odpovídající 
smlouvě nebo bezchybnou. Skryté vady budou řešeny dle obchodního zákoníku ČR. 

6. Náš souhlas s technickými podklady a/nebo výpočty dodavatele nemá vliv na jeho 
ručení za vady.  

 
§7  Ochranná práva 

1. Dodavatel odpovídá za to, že v souvislosti s jeho dodávkou nedojde k porušení práv 
třetích osob.  

2. Pokud v souvislosti s dodávkou od dodavatele budou porušena práva třetích osob a 
tato třetí osoba je začne na nás vymáhat, je dodavatel povinen na naši první písemnou 
výzvu osvobodit nás od těchto nároků. Bez souhlasu dodavatele nemáme právo uzavřít 
jakékoli dohody s touto třetí osobou, zvláště pak uzavřít dohodu o narovnání.  

3. Zmíněná povinnost osvobození ze strany dodavatele se týká všech záležitostí 
(Aufwendungen), které nám vyplynou z využití zákonných práv třetími osobami.  

4. Promlčecí lhůta činí deset roků, počítáno od okamžiku uzavření smlouvy.  
 
§ 8 Výhrada vlastnictví u námi dodaného zboží a nástrojů – uchovávání v tajnosti 
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1. Námi dodané materiály a díly zůstávají naším vlastnictvím. Ty smí být použity pouze 
s souladu s jejich určením. Zpracování materiálů a montáž dílů bude prováděna pro 
nás. Je dohodnuto, že se stáváme  spoluvlastníky takové části celkového výrobku, 
která odpovídá poměru hodnoty námi dodaného zboží do tohoto výrobku, který 
mezitím dodavatel uschovává u sebe pro nás.  

2. Vyhrazujeme si vlastnické právo na nám patřící nástroje a/nebo modely. Dodavatel je 
povinen používat nám patřící nástroje a/nebo modely výhradně k výrobě námi 
objednaného zboží. .  

 
§ 9 Ohrožení a plnění  

Pokud se ekonomická situace dodavatele během doby plnění objednávky zhorší 
natolik, že nastane vážné ohrožení plnění smlouvy, dodavatel zastaví platby (i třebas 
jen dočasně), nebo pokud bude vyhlášen na majetek dodavatele konkurz nebo bude 
zahájeno soudní nebo mimosoudní narovnání, máme právo u nesplněné části odstoupit 
od smlouvy. Právo na úplné odstoupení od smlouvy máme tehdy, jestliže nebudeme 
mít zájem na částečném splnění dodávky.  

 
 
§ 10 Technická dokumentace 

1. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude dodávaná technická dokumentace součástí 
hlavní dodávky.  

2. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude dodávaná technická dokumentace předána 
v papírové formě a na CD.  

3. Technická dokumentace musí výt vypracována dle příslušných norem.  
 
§ 11 Software 

1. Software nám bude přenechán, spolu s dokumentací pro uživatele, na obvyklých 
datových nosičích, v kódu, který je strojově čitelný.  

2. Software, vyvíjená individuálně pro nás, nám navíc musí být přenecháno ve 
zdrojovém kódu a s dokumentací od výrobce. Kopie  zdrojového kódu a dokumentace 
od výrobce nám musí být předány při přejímce a musí odpovídat stavu programu při 
ukončení testovací fáze.  

3. Dodavatel musí všechny změny, realizované v softwaru v rámci ručení za vady, 
neprodleně zapracovat do zdrojového kódu a do dokumentace od výrobce. Musíme 
dostat k dispozici neprodleně jednu kopii příslušného aktualizovaného stavu softwaru.  

 
§ 12 Užívací práva 

1. Pokud z následujících odstavců nevyplyne nějaké omezení, nabýváme výhradní, 
časově a prostorově neomezené a známé právo na využívání softwaru pro nás 
vyvinutého, nebo jeho dílů a na všechny výsledky prací, včetně práva na přepracování, 
rozmnožování, změny, rozšiřování a vyhrazení jednoduchých užívacích práv pro třetí 
osoby. 

2. Pokud proti nabytí užívacího práva podle předešlého odstavce stojí práva třetích osob 
na cizí programy nebo jiné cizí výsledky práce, obsažené v pracích pro nás, musí být 
rozsah našich užívacích práv příslušným způsobem dohodnut ve smlouvě.  

3. Dodavatel je oprávněn i nadále využívat při zhotovování výsledku prací související 
standardní programy, programové moduly, nástroje a jím vložené technické znalosti a 
to i v zakázkách pro třetí osoby. Rozmnožování, přepracovávání nebo jiné využívání 
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výsledků prací a řešení zpracovaných pro nás, nebo v jednotlivých dílech, není 
dodavateli povoleno.  

4. Zveřejnění jakýchkoli výsledků prací pro nás – a to i jejich částí – může dodavatel 
provést pouze po písemném odsouhlasení objednatele.  

 
 
 
 
 
 
 
§13 Ochrana dat 

1. S údaji osobního charakteru musí dodavatel zacházet v souladu se zákonnými 
předpisy.  

2. Údaje osobního charakteru budou u nás ukládány s přihlédnutím k zákonným 
předpisům.  

 
§14 Příslušný soud – místo plnění – použité právo 

1. Příslušným soudem je soud v místě sídla naší firmy. Vyhrazujeme si právo na předání 
stížnosti u příslušného soudu  dodavatele.  

2. Pokud z objednávky nevyplyne jinak je místem plnění  místo příjmu zboží, uvedené 
v objednávce a pomocně také naše sídlo firmy.  

 
§ 15  Ostatní  

1. Pokud se některá ustanovení těchto obchodních podmínek nebo podmínek  uvedených 
ve smlouvě, uzavřené mezi námi a dodavatelem, stanou zcela nebo částečně neúčinná, 
zůstávají tím ostatní podmínky nedotčeny.  

 
 


