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§ 1 Oblast platnosti Zvlá�tních nákupních podmínek  

 
Tyto Zvlá�tní nákupní podmínky platí pro nákup a dodávky strojù a (strojních) zaøízení urèených pro projekty 

(výrobních) linek vèetnì dal�ích plnìní, která jsou v této souvislosti nezbytná nebo která byla v této souvislosti 

sjednána. Tyto Zvlá�tní nákupní podmínky doplòují V�eobecné nákupní podmínky spoleènosti JUNKER a mají 
v pøípadì odchylek pøednost pøed V�eobecnými nákupními podmínkami. Odchylná dílèí smluvní ujednání mezi 

dodavatelem a spoleèností JUNKER mají pøed tìmito Zvlá�tními nákupními podmínkami pøednost. 
 
 
§ 2 Základy smlouvy 

 
(1) K rozsahu plnìní dodavatele patøí v�echny projekèní, výrobní a jiná plnìní tak, jak konkrétnì vyplývají ze 

souèástí pøíslu�né smlouvy dle ní�e uvedeného odst. 6 tìchto Zvlá�tních nákupních podmínek. 
 
(2) Splnìní smlouvy zahrnuje dodávky a plnìní tak, jak vyplývají z objednávky vèetnì jejích souèástí, �na 
klíè�, zejména v provozuschopném stavu, není-li výslovnì sjednáno jinak.  
 
(3) Dodavateli je známo, �e jeho dodávky a plnìní jsou souèástí projektu (výrobní) linky, jen� spoleènost 

JUNKER dodává koncovému zákazníkovi (zejména výrobní linky, výrobní zaøízení a stroje). Nákupní 

podmínky koncového zákazníka, které jsou závazné pro spoleènost JUNKER, budou dodavateli pøedány pøi 

udìlení zakázky ze strany spoleènosti JUNKER. Existují-li mezi spoleèností JUNKER a koncovým 

zákazníkem individuální smlouvy, které jsou relevantní pro smlouvu mezi spoleèností JUNKER a 
dodavatelem � zejména technické podmínky a úpravy záruky èi odpovìdnosti a smluvních pokut � seznámí 

spoleènost JUNKER dodavatele v okam�iku jeho povìøení zakázkou s obsahem tìchto ujednání. 
 
(4) Nabude-li smlouva mezi spoleèností JUNKER a koncovým zákazníkem úèinnosti a� okam�ikem splnìní 

urèitých podmínek, zejména udìlením úøedních povolení (souhlasù), sjednává se úèinnost smlouvy mezi 

spoleèností JUNKER a dodavatelem s odkládací podmínkou splnìní takových podmínek. Spoleènost 

JUNKER informuje dodavatele dle § 2 odst. 3 tìchto Zvlá�tních nákupních podmínek o shora uvedených 

podmínkách a jejich splnìní. 
 
(5) Musí-li dodavatel pro vytvoøení nabídky a dále dle smlouvy konat vlastní projekèní práci, jsou soutì�ní 

podklady a dal�í podklady pøedané spoleèností JUNKER èi koncovým zákazníkem pouze indikativním 

pracovním základem pro stanovení rozsahu plnìní s pøihlédnutím k výsledku, k jeho� dosa�ení se dodavatel 

zavázal.  
 
(6) Nedílnou souèástí smlouvy jsou tyto základy smlouvy: 
- objednávka spoleènosti JUNKER 
- pøípadná zvlá�tní a písemná smluvní ujednání  
- zápis(y) z jednání dle jejich èasové posloupnosti  
- tyto Zvlá�tní nákupní podmínky  
- V�eobecné nákupní podmínky spoleènosti JUNKER v platném znìní  
- specifikace zaøízení (BV) 1.01 
- vzorová záruka spoleènosti JUNKER ohlednì záloh  
- vzorová záruka spoleènosti JUNKER ohlednì záruèních plnìní   
- normy, pøedpisy, pravidla, výrobní pøedpisy apod. uvedené spoleèností JUNKER, pøíp. koncovým 

zákazníkem a dále v�echny pøedpisy TÜV, v�echny �ivnostenské pøedpisy a v�echny zákony, naøízení a 

komunální naøízení (vyhlá�ky) týkající se pøíslu�ného zámìru a pøípadné nákupní podmínky koncového 

zákazníka nebo individuální smluvní ujednání uzavøená mezi spoleèností JUNKER a koncovým 

zákazníkem (viz § 2 odst. 3 tìchto Zvlá�tních nákupních podmínek) 
- ve�keré zákonné, úøední a profesní/stavovské pøedpisy související s výrobou stroje, pøíp. (strojního) 

zaøízení  
- ustanovení obèanského zákoníku (NOZ) 
 
(7) V pøípadì vzájemných rozporù mezi smluvními dokumenty, jejich pøílohami apod. platí poøadí stanovené 

v odst. 6 tìchto Zvlá�tních nákupních podmínek. V pøípadì rozporù mezi pøílohami platí poøadí stanovené 

èíslováním (tedy pøíloha è. 1 má pøednost pøed pøílohou è. 2 apod.), jinak má pøednost èasovì mlad�í 
pøíloha.  
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§ 3 Rozsah plnìní, zmìna plnìní, dodatky  

 
(1) Není-li sjednáno jinak, zahrnuje rozsah plnìní dodavatele výrobu/dodávku kompletního stroje, pøíp. 

(strojního) zaøízení, obsahující v�echny nezbytné díly a prvky nezbytné pro bezvadný, trvale bezporuchový 

provoz s dodr�ením v�ech naøízení a ujednání ohlednì vlastností, a to i v pøípadì, nejsou-li jednotlivì 

uvedeny v dokumentech týkajících se výbìrového øízení. Dodavatel je dále povinen vèas a na vlastní 

odpovìdnost pøezkoumat ve�keré dispozice spoleènosti JUNKER, pøíp. koncového zákazníka týkající se 

smluvního provedení jeho plnìní a pøípadnì natolik vèas sdìlit písemnì své pochybnosti, aby bylo pokud 

mo�no bez dotèení sjednaných termínù a lhùt zaji�tìno øe�ení v souladu se smlouvou. Dodavatel je kromì 

toho povinen se informovat na místní podmínky panující u koncového zákazníka. 
 
(2) V�echny strojní prvky a díly / prvky a díly (strojního) zaøízení musí být provedeny a uspoøádány tak, aby 

bylo mo�né provést rychlou a správnou údr�bu, inspekci a výmìnu.  
 
(3) Dodavatel je povinen instruovat a za�kolit zamìstnance spoleènosti JUNKER a koncového zákazníka 

v jazyce koncového zákazníka tak, aby byl zaji�tìn bezvadný provoz stroje / (strojního) zaøízení. Za tímto 

úèelem dodavatel mj. vèas sdìlí, jaké jsou nezbytné výchozí znalosti zamìstnancù spoleènosti JUNKER, 
pøíp. koncového zákazníka. Spoleènost JUNKER následnì urèí konkrétní osoby, které mají být instruovány 

a za�koleny. Informace o ve�kerých opatøeních dodavatele v souvislosti s instruktá�í a za�kolením musí být 

co do formy jejich provedení a obsahu vèas sdìleny spoleènosti JUNKER za úèelem odsouhlasení, a to pøed 

jejich realizací, a jejich provedení musí být odsouhlaseno se spoleèností JUNKER, pøíp. s koncovým 

zákazníkem. 
 
(4) Spoleènost JUNKER je oprávnìna kdykoli jednostrannì zmìnit rozsah plnìní vèetnì druhu a zpùsobu 

jeho provedení a doby plnìní a vydat pøíslu�né pokyny. Dodavatel je povinen provést i tato plnìní v souladu 
s ustanoveními pøíslu�né smlouvy, leda�e provoz dodavatele není na provedení zaøízen a dodavatel nemá 

mo�nost zajistit provedení formou zadání subdodávky, kterou by po nìm bylo mo�né spravedlivì po�adovat, 
pøíp. pokud provedení dle pokynù spoleènosti JUNKER nelze po dodavateli spravedlivì po�adovat z jiných 

dùvodù.   
 
 
§ 4 Souèinnost spoleènosti JUNKER 

 
(1) Patøí-li k rozsahu plnìní dodavatele také �pøejímky díla�, zku�ební provoz apod., je dodavatel povinen 
provést je s pøihlédnutím k pøípadnì zvlá�tì sjednaným harmonogramùm, v ka�dém pøípadì ov�em vèas a 

na vlastní odpovìdnost.  
 
(2) Není-li sjednáno jinak, je výluènì vìcí dodavatele, aby na svou vlastní odpovìdnost sám zajistil energie 
nezbytné pro provedení jeho dodávek a plnìní (zejména dodávky stavební vody, stavebního proudu, tlaku, 
páry apod.). Toté� platí pro plochy urèené pro dodávky, uskladnìní, zaøízení staveni�tì apod. Nárok na 

pou�ívání médií a ploch spoleènosti JUNKER a/nebo koncového zákazníka není dán.  
 
 
§ 5 Termíny, lhùty 

 

(1) Dodavatel je povinen pøedlo�it spoleènosti JUNKER nejpozdìji jeden týden po udìlení zakázky ze strany 

spoleènosti JUNKER rozfázovaný harmonogram zohledòující ve�keré závazky/povinnosti dle pøíslu�né 

smlouvy, neprodlenì zapracovat oprávnìné pøipomínky spoleènosti JUNKER a dennì aktualizovat 
schválený harmonogram.  
 
(2) Dodavatel je povinen sjednat se spoleèností JUNKER v pøípadì zmìny dodacích lhùt v pøimìøené lhùtì 

po výzvì ze strany spoleènosti JUNKER aktualizovaný a tím novì závazný harmonogram. Nebude-li taková 

dohoda uzavøena v pøimìøené lhùtì z dùvodù, za nì� odpovídá dodavatel, je spoleènost JUNKER 
oprávnìna stanovit aktualizovaný harmonogram na základì spravedlivého uvá�ení.  
 
 
§ 6 Smluvní pokuta  

 
(1) Odpovídá-li dodavatel za pøekroèení sjednané koneèné dodací lhùty nebo ocitne-li se jinak v prodlení, je 
povinen zaplatit za ka�dý pracovní den zavinìného pøekroèení lhùty, resp. prodlení 0,15% z celkové ceny 
zakázky netto, nejvý�e v�ak 5% z celkové ceny zakázky netto.  
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(2) Odpovídá-li dodavatel za pøekroèení sjednané mezitímní dodací lhùty nebo ocitne-li se ohlednì této 

mezitímní lhùty jinak v prodlení, je povinen zaplatit za ka�dý pracovní den zavinìného pøekroèení lhùty, 

resp. prodlení 0,15% z celkové ceny zakázky netto pøipadající na tuto mezitímní lhùtu, nejvý�e v�ak 5% 
z celkové ceny zakázky netto pøipadající na tuto mezitímní lhùtu. Smluvní pokuty uhrazené za nedodr�ení 

pøedchozích mezitímních lhùt budou zapoèteny na smluvní pokuty splatné v pøípadì pøekroèení lhùt èi 

prodlení ohlednì následných mezitímních lhùt. Kumulace dílèích smluvních pokut je vylouèena.  
 
(3) Sjednává se, �e celková vý�e smluvní pokuty je omezena na celkem 5% z celkové ceny zakázky netto a 

�e maximální èástky uvedené v pøedchozích odst. 1 a 2 tìchto Zvlá�tních nákupních podmínek neplatí 
samostatnì.  
 
(4) Spoleènost JUNKER nemusí uplatnit nárok na smluvní pokutu ji� v okam�iku pøejímky, ale staèí, kdy� tak 

uèiní v okam�iku závìreèné platby.  
 
(5) Spoleènost JUNKER je oprávnìna po�adovat na dodavateli náhradu �kody pøesahující smluvní pokutu, a 
to po zapoètení smluvní pokuty.  
 
 
§ 7 Technická dokumentace  

 
(1) Jakékoli podklady poskytnuté dodavateli spoleèností JUNKER nebo koncovým zákazníkem, jako napø. 

vzory, výkresy a modely, programy apod., zùstávají vlastnictvím spoleènosti JUNKER nebo koncového 

zákazníka. Dodavatel je nesmí pou�ít, rozmno�ovat èi zpøístupnit tøetím osobám k jiným ne� smluvním 

úèelùm. Tyto podklady musí být bez zvlá�tní výzvy zaslány zpìt spoleènosti JUNKER nebo koncovému 

zákazníkovi v pøípadì, �e ji� nejsou zapotøebí pro realizaci zakázky.  
 
(2) Dodavatel musí vèas pøed zahájením výroby pøezkoumat úplnost podkladù poskytnutých spoleèností 

JUNKER a jejich vnitøní rozmìrové souvislosti a pøíp. po dohodì se spoleèností JUNKER je opravit èi 
doplnit.  
 
(3) Výrobní prostøedky vyrobené dodavatelem podle údajù èi podkladù spoleènosti JUNKER nebo 
koncového zákazníka, jako napø. lisovnice, matrice, �ablony, modely, vzory, nástroje, formy, sváøecí 

�ablony, programy apod., smí dodavatel pou�ít pouze k provedení zakázek spoleènosti JUNKER. Dodavatel 
nesmí tyto výrobní prostøedky pou�ít ani pro vlastní úèely, ani je nabídnout tøetím osobám èi je jinak 

zpøístupnit.  
 
(4) Ve�keré technické podklady (výkresy, plány, výpoèty, seznamy náhradních dílù, programy apod.), 
zejména jsou-li nezbytné pro montá�, dohled nad jejím provádìním, provoz, údr�bu a výrobu èi nákup 

náhradních dílù apod. a pro získání úøedních souhlasù (povolení), musí být spoleènosti JUNKER pøedlo�eny 

v po�adovaném provedení a poètu vèas, nejpozdìji v�ak ve smluvnì sjednaných termínech. 
 
Úplná dodávka stroje / (strojního) zaøízení zahrnuje zejména pøedání souvisejících podkladù (dokumentace): 
aktuální technické podklady jako napø. doklady o bezpeènosti stroje / (strojního) zaøízení AWF (Ausschuss 
für wirtschaftliche Fertigung), typové listy stroje, náèrty, schématické výkresy, návod na obsluhu vèetnì 

pneumatických, hydraulických schémat a schémat elektrického zapojení a pøipojení, mazacích plánù, 
pokynù ohlednì údr�by, plánù výmìny dílù podléhajících opotøebení a instalaèních plánù ve dvojím 

vyhotovení, analýza rizik dle smìrnice o strojních zaøízeních v aktuálním znìní (nyní: 2006/42/ES), v�dy 

v nìmeckém jazyce a v dal�ích jazycích uvedených v na�í objednávce èi výbìrovém øízení. Do pøedání 

úplné dokumentace není smluvní plnìní zcela splnìno. Jsme oprávnìni zadr�et do okam�iku pøedání v�ech 

podkladù pøimìøenou èást kupní ceny. 
 
§ 11 tìchto Zvlá�tních nákupních podmínek platí pøimìøenì.  
 
 
§ 8 Dodávky do zahranièí  

 

V pøípadì dodávek do zahranièí je dodavatel povinen vèas na vlastní náklady a na vlastní nebezpeèí získat 

doklady nezbytné pro vývoz vèetnì pøíp. nezbytného vývozního povolení. Dodavatel sám výhradnì 

odpovídá za to, �e jeho dodávky a plnìní budou provedeny v souladu s ve�kerými právními pøedpisy 

platnými v zemi koncového zákazníka.  
 
 



 
 

Zvlá�tní nákupní podmínky   

spoleènosti Erwin Junker Grinding Technology a.s. (dále jen �spoleènost JUNKER�)  

pro nákup strojù a zaøízení urèených pro projekty (výrobních) linek 10/15 

 

 

- Strana 4 - 
 

§ 9 Pøejímka 

 

(1) Dodavatel pøejímá záruku za to, �e jeho plnìní je v okam�iku provedení formální koneèné pøejímky 

smluvního plnìní prosté vad na vìci (faktických vad), tedy, �e toto plnìní má smluvnì sjednané vlastnosti a 

odpovídá aktuálnímu stavu techniky a je prosté právních vad. Nebyly-li ohlednì jednotlivých prvkù/znakù 

plnìní sjednány urèité vlastnosti, je plnìní prosté faktických vad, hodí-li se pro pou�ívání pøedpokládané 

smlouvou a vykazuje-li vlastnosti, které jsou u dìl obdobného druhu/povahy obvyklé a je� mù�e spoleènost 

JUNKER podle povahy plnìní oèekávat, jinak hodí-li se pro obvyklé pou�ití a vykazuje-li vlastnosti, které 

jsou u dìl obdobného druhu/povahy obvyklé a je� mù�e spoleènost JUNKER podle povahy plnìní oèekávat.  
 
(2) Ohlednì shora uvedeného vystaví dodavatel spoleènosti JUNKER písemnou záruku dle dispozic 

spoleènosti JUNKER a pøedá ji spoleènosti JUNKER nejpozdìji do okam�iku provedení koneèné pøejímky.  
 
(3) Spoleènost JUNKER pozve dotèené subjekty k provedení formální koneèné pøejímky. Není-li sjednáno 

jinak, koná se pøejímka v závodì koncového zákazníka. O pøejímce bude sepsán protokol, jen� podepí�í 

obì smluvní strany. Náklady na pøípadná opakování pøejímek a/nebo náklady na ovìøení/zkou�ky plnìní 

a/nebo funkènosti, náklady na zku�ební provoz nebo jakákoli osvìdèení nese dodavatel, je-li za nì 

odpovìdný.  
 
(4) Je-li smluvnì sjednáno provedení pøedbì�né pøejímky, zku�ební provoz a/nebo osvìdèení o 

provedených pracích, budou provedeny/vystaveno na základì odsouhlasení se spoleèností JUNKER a za 
souèasné implementace sjednaných programù na výluènou odpovìdnost dodavatele a na jeho nebezpeèí. 
Poskytne-li spoleènost JUNKER nebo koncový zákazník v této souvislosti provozní a/nebo pomocný 

personál, dìje se tak na odpovìdnost dodavatele. �kody, které vzniknou bìhem zku�ebního provozu na 
strojích / (strojních) zaøízeních spoleènosti JUNKER nebo koncového zákazníka, je povinen nahradit 
dodavatel, leda�e dodavatel proká�e, �e obsluha spoleènosti JUNKER jednala s hrubou nedbalostí 
v rozporu s pøedpisy týkajícími se obsluhy, je� jí byly sdìleny a vysvìtleny dodavatelem. Spoleènost 

JUNKER, pøíp. koncový zákazník je oprávnìn(a) pou�ívat v rámci stávajících mo�ností stroj / (strojní) 

zaøízení pro výrobu rovnì� bìhem zku�ebního provozu / provádìní sjednaných prací.  
 
(5) Koneènou pøejímku nenahrazuje ani døívìj�í pou�ívání, uvedení do provozu nebo úøední pøejímka, ani 

oznámení dodavatele o dokonèení, ani uhrazení faktury spoleèností JUNKER. 
 
(6)  Ohlednì prací na odstranìní vad musí být provedena formální pøejímka.  
 
(7) Má-li dojít k pøeru�ení, prodlou�ení/oddálení èi opakování pøedbì�né pøejímky, zku�ebního provozu 

a/nebo koneèné pøejímky z dùvodù, za nì� odpovídá dodavatel, nese dodavatel v�echny náklady, které tím 

spoleènosti JUNKER a koncovému zákazníkovi vzniknou a nahradí jim újmu z toho vzniklou.  
 
 
§ 10 Nároky z odpovìdnosti za vady 

 

(1) Není-li smluvnì sjednáno jinak, øídí se odpovìdnost za vady ustanoveními V�eobecných nákupních 

podmínek spoleènosti JUNKER v platném znìní. Dal�í nároky ze záruky nebo z odpovìdnosti za vady 

stanovené v nákupních podmínkách koncového zákazníka nebo v individuálních smlouvách sjednaných 

mezi spoleènostní JUNKER a koncovým zákazníkem odchylné od V�eobecných nákupních podmínek 

spoleènosti JUNKER platí rovnì� pro dodavatele. Spoleènost JUNKER informuje dodavatele dle § 2 odst. 3 
tìchto Zvlá�tních nákupních podmínek o tìchto dal�ích nárocích. 
 
(2) Jsou-li v nákupních podmínkách koncového zákazníka nebo v individuálních ujednáních mezi 

spoleèností JUNKER a koncovým zákazníkem sjednány del�í promlèecí lhùty nebo jiné lhùty pro uplatnìní 

práv ne� ve V�eobecných nákupních podmínkách spoleènosti JUNKER, platí tyto del�í promlèecí lhùty nebo 
lhùty pro uplatnìní práv rovnì� ve vztahu mezi spoleèností JUNKER a dodavatelem. Spoleènost JUNKER 
informuje dodavatele dle § 2 odst. 3 tìchto Zvlá�tních nákupních podmínek o pøípadné del�í promlèecí lhùtì 
nebo jiné lhùtì pro uplatnìní práv. 
 
(3) Pøíslu�í-li koncovému zákazníkovi vùèi spoleènosti JUNKER nároky z vad, jejich� vznik je 

(spolu)zapøíèinìn stroji, (strojními) zaøízeními èi plnìními dodanými/poskytnutými spoleènosti JUNKER 

dodavatelem, je dodavatel povinen zajistit spoleènosti JUNKER opravu v takovém èasovém a vìcném 

rozsahu, aby spoleènost JUNKER byla schopna zajistit opravu koncovému zákazníkovi ve stanovené lhùtì. 
Spoleènost JUNKER mù�e zejména po�adovat po dodavateli takový druh opravy, který koncový zákazník 

oprávnìnì po�adoval po spoleènosti JUNKER, ani� by se dodavatel mohl dovolávat toho, �e takto zvolený 

druh opravy po nìm nelze spravedlivì po�adovat.  
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(4) Bude-li existence vady, její� pøíèinou byl stroj, (strojní) zaøízení èi plnìní dodané / poskytnuté 

dodavatelem, zji�tìna v právním sporu vedeném mezi spoleèností JUNKER a koncovým zákazníkem nebo 
bude-li soudem existence vady tohoto stroje, tohoto (strojního) zaøízení èi plnìní stanovena jako dùvod 
nároku, platí, �e tato vada byla pravomocnì zji�tìna rovnì� ve vztahu mezi dodavatelem a spoleèností 

JUNKER. 
 
(5) Dodavatel je povinen odstranit vady u koncového zákazníka na vlastní náklady. 
 
(6) V pøípadì, �e dodavatel zavá�e k poskytnutí svých plnìní subdodavatele nebo nakoupí-li materiály u 
cizích výrobcù, postupuje dodavatel tímto spoleènosti JUNKER ve�keré své nároky ze záruky a 
z odpovìdnosti za vady vùèi takovým subdodavatelùm èi výrobcùm. Spoleènost JUNKER tímto toto 

postoupení pøijímá. Shora uvedené postoupení je èinìno coby zaji�tìní a s odkládací podmínkou, kterou je 
zahájení insolvenèního øízení s dodavatelem. Povinnosti dodavatele z odpovìdnosti za vady a ze záruky tím 

nejsou dotèeny.  
 
(7) Dodavatel odpovídá spoleènosti JUNKER v plné vý�i za vzniklou �kodu i v pøípadì, je-li odpovìdnost 

subdodavatele na základì smluvních ujednání èi na základì rozhodnutí soudu omezena.  
 
 
§ 11 Ochranná práva (autorská práva a jiná práva du�evního a prùmyslového vlastnictví), know-how 

 

(1) Dodavatel bezúplatnì poskytne spoleènosti JUNKER právo u�ívat ochranná práva (autorská práva a jiná 

práva du�evního a prùmyslového vlastnictví) a know-how, které dodavatel vyu�ívá pøi plnìní smlouvy, pøi 
realizaci zámìru a pøi provozu jeho strojù / (strojních) zaøízení a právo poskytnout tato práva bezúplatnì 

koncovému zákazníkovi. V�echny podklady, výkresy a programy, které dodavatel vytvoøí v souvislosti 
s poskytnutím plnìní ohlednì pøíslu�ného zámìru, podléhají neomezenému vlastnickému a dispoziènímu 

právu spoleènosti JUNKER, ani� by v této souvislosti byla poskytována dodateèná odmìna. Spoleènost 

JUNKER je oprávnìna vyrobit na základì dokumentací dodaných dodavatelem náhradní díly a díly 

podléhající opotøebení pro stroje/ (strojní) zaøízení pøíslu�ného zámìru èi je nechat vyrobit tøetími osobami a 

provádìt jejich opravy.  
 
(2) Dodavatel pøevádí spoleènosti JUNKER oprávnìní k u�ívání a prodeji v�ech plnìní chránìných 

autorským právem v souvislosti s realizací pøíslu�né smlouvy. Dodavatel dále uji��uje, �e mu nejsou známy 

�ádné okolnosti, zejména ochranná práva (autorská práva a jiná práva du�evního a prùmyslového 

vlastnictví) tøetích osob, je� by mohly ztí�it èi znemo�nit výrobu pøedmìtù a realizaci procesù nezbytných ke 

splnìní smlouvy a dále uji��uje, �e vùèi nìmu nebyly èi nemohou být uplatnìny �ádné nároky v souvislosti 
s poru�ením práva prùmyslového vlastnictví.  
 
(3) Dodavatel odpovídá za to, �e stroj / (strojní) zaøízení, který/které dodal spoleènosti JUNKER, neporu�uje 

ochranná práva (autorská práva a jiná práva du�evního a prùmyslového vlastnictví) platná v zemi 
koncového zákazníka. 
 
(4) Dodavatel nahradí spoleènosti JUNKER ve�kerou �kodu, která jí vznikne v dùsledku uplatnìní nárokù ze 

strany tøetích osob v souvislosti s poru�ením ochranných práv (autorských práv a jiných práv du�evního a 

prùmyslového vlastnictví), a to poru�ením povinností dodavatele dle odst. 1 a 3, resp. zprostí spoleènost 

JUNKER v�ech takových nárokù tøetích osob. Bude-li vlastník ochranného práva (autorského práva a jiného 

práva du�evního a prùmyslového vlastnictví) po�adovat vyøazení stroje / (strojního) zaøízení z provozu a 
není-li pøestavba stroje / (strojního) zaøízení, která by neporu�ovala ochranná práva (autorská práva a jiná 

práva du�evního a prùmyslového vlastnictví) tøetích osob, na náklady dodavatele mo�ná, je dodavatel 
povinen odstranit na své náklady tento stroj / toto (strojní) zaøízení a vrátit spoleènosti JUNKER zaplacenou 

odmìnu spoleènì s úroky ve vý�i základní úrokové sazby (reposazby Èeské národní banky) navý�ené o 9 
procentních bodù. Dal�í nároky spoleènosti JUNKER na zapoètení plateb, je� mají být vráceny, tím nejsou 

dotèeny.  
 
(5) Ani� jsou dotèeny úpravy dle odst. 1 a� 4, je dodavatel povinen informovat bez zbyteèného odkladu 

spoleènost JUNKER o v�ech ochranných právech (autorských právech a jiných právech du�evního a 

prùmyslového vlastnictví), je� by mohla bránit pou�ití pracovních výsledkù dodavatele.  
 
(6) Dodavatel je dále povinen informovat spoleènost JUNKER o v�ech vynálezech uèinìných u nìho a/nebo 

jeho subdodavatelù/poddodavatelù v souvislosti s realizací zakázky, pøedlo�it v�echny dokumenty nezbytné 

pro zpenì�ení vynálezù a poskytnout v�echny informace ohlednì vynálezù vy�ádané spoleèností JUNKER. 
Povinnost dodavatele poskytnout informace se vztahuje rovnì� na jeho know-how, je� vznikne v souvislosti 
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s realizací smlouvy. Dodavatel zajistí, �e práva k vynálezu budou uplatnìna vùèi zamìstnancùm a/nebo 

nezávislým osobám a �e budou pøevedena na spoleènost JUNKER. Spoleènost JUNKER poté mù�e k 

vynálezu sama pøihlásit ochranná práva (autorská práva a jiná práva du�evního a prùmyslového vlastnictví) 

v tuzemsku a v zahranièí a ponese s tím související náklady. Dodavatel se kromì toho zavazuje, �e 

ochranná práva (autorská práva a jiná práva du�evního a prùmyslového vlastnictví), která vzniknou pøi 

pracích na zakázce a je� budou pøihlá�ena spoleèností JUNKER k registraci, nenapadne ani �alobou na 
neplatnost, ani podáním námitek/pøipomínek/odporu a nebude tøetí osoby pøi napadnutí tìchto ochranných 

práv (autorských práv a jiných práv du�evního a prùmyslového vlastnictví) jakkoli podporovat. Bude-li chtít 
dodavatel pou�ít vynálezy, ochranná práva (autorská práva a jiná práva du�evního a prùmyslového 

vlastnictví) apod. pro dodávky a/nebo plnìní ve prospìch tøetích osob, dohodnou se dodavatel a spoleènost 

JUNKER na podrobnostech (zejména na pøimìøeném licenèním poplatku).  
 
(7) Ka�dý nese sám náklady na odmìnu, kterou je dle zákonných ustanovení zapotøebí zaplatit 

zamìstnanci, který je pùvodcem vynálezu. Dodavatel je povinen vèas sjednat se v�emi svými pracovníky, 
subdodavateli, poddodavateli a jinými pomocníky èinnými pøi provádìní pøíslu�né smlouvy, dohody, na 
jejich� základì shora uvedený okruh osob uzná, �e vý�e uvedená ustanovení jsou pro nì závazná.  
 
 
§ 12 Odpovìdnost, poji�tìní zákonné odpovìdnosti  

 
(1) Je-li v nákupních podmínkách koncového zákazníka nebo v individuálních smlouvách/ujednáních mezi 

spoleèností JUNKER a koncovým zákazníkem sjednána k tí�i spoleènosti JUNKER odpovìdnost vìt�ího 

rozsahu ne� ve V�eobecných èi Zvlá�tních nákupních podmínkách spoleènosti JUNKER (vèetnì uzavøení 

poji�tìní zákonné odpovìdnosti a jeho udr�ování v platnosti a úèinnosti), platí tato odpovìdnost vìt�ího 

rozsahu rovnì� ve vztahu mezi spoleèností JUNKER a dodavatelem. Spoleènost JUNKER bude dodavatele 
informovat dle § 2 odst. 3 tìchto Zvlá�tních nákupních podmínek o pøípadné odpovìdnosti vìt�ího rozsahu. 
 
(2) Dodavatel odpovídá zejména za náhradu �kody, kterou je spoleènost JUNKER povinna poskytnout 
koncovému zákazníkovi v dùsledku vad na strojích, (strojních) zaøízeních èi plnìních 

dodaných/poskytnutých dodavatelem. Odpovìdnost se vztahuje na ve�keré nepøímé a pøímé �kody a 

následné �kody, zejména za zisk u�lý spoleènosti JUNKER nebo koncovému zákazníkovi, na náklady 

související s výpadkem výroby spoleènosti JUNKER èi koncového zákazníka, za náklady spoleènosti 

JUNKER èi koncového zákazníka vyvolané vadou a za smluvní pokuty ulo�ené spoleènosti JUNKER 
koncovým zákazníkem. 
 
(3) Uplatní-li koncový zákazník nároky vùèi spoleènosti JUNKER v dùsledku vady na strojích, (strojních) 

zaøízeních èi plnìních dodaných/poskytnutých dodavatelem, nahradí dodavatel spoleènosti JUNKER na 
první výzvu �kody vzniklé uplatnìním tìchto nárokù, resp. zprostí spoleènost JUNKER takových nárokù. 
 
(4) Je-li stroj èi (strojní) zaøízení, který/které má dodavatel dodat, pøedmìtem dodávky do USA èi Kanady, je 
dodavatel povinen písemnì ujistit spoleènost JUNKER, �e disponuje dostateèným poji�tìním zákonné 

odpovìdnosti / odpovìdnosti za �kodu zpùsobenou provozní èinností, které kryje rovnì� �kody vzniklé na 

území USA a Kanady. Dodavatel je povinen bez výzvy pøedlo�it spoleènosti JUNKER doklad o existenci 
takového poji�tìní.  
 
 


