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§ 1 Oblast platnosti a všeobecná ustanovení
(1) Veškeré dodávky, plnìní a nabídky našich dodavatelù jsou èinìny na základì tìchto Všeobecných nákupních podmínek (dále jen „VNP“ nebo „Všeobecné nákupní podmínky“). Ohlednì strojù a zaøízení použitých pøi
našich projektech výrobních linek se pøednostnì použijí naše „Zvláštní nákupní podmínky pro nákup strojù a
zaøízení používaných v rámci projektù výrobních linek“ v aktuálním znìní. Tyto Všeobecné nákupní podmínky
se použijí výhradnì za pøedpokladu, nevyjádøíme-li písemnì a výslovnì náš souhlas s použitím odchylných
podmínek. Všeobecné obchodní podmínky dodavatele se nepoužijí. Naše Všeobecné nákupní podmínky se
použijí rovnìž výhradnì i v pøípadì, pøijmeme-li bez výhrady dodávku se znalostí všeobecných obchodních
podmínek dodavatele, které odporují našim Všeobecným nákupním podmínkám èi které jsou odchylné od
našich Všeobecných nákupních podmínek. Pouhý odkaz na dopis dodavatele obsahující èi odkazující na jeho
obchodní podmínky nepøedstavuje náš souhlas s použitím takových obchodních podmínek. Tyto Všeobecné
nákupní podmínky se použijí rovnìž pro všechny budoucí obchody mezi smluvními stranami, aniž by v této
souvislosti bylo zapotøebí znovu odkázat na tyto Všeobecné nákupní podmínky. To platí i tehdy, seznámí-li se
dodavatel s tìmito Všeobecnými nákupními podmínkami pøi prvním obchodu až po uzavøení pøíslušné
smlouvy.
(2) Individuální ujednání uèinìná s dodavatelem v konkrétním individuálním pøípadì (vèetnì vedlejších ujednání, dodatkù, doplnìní a zmìn) mají v každém pøípadì pøednost pøed tìmito Všeobecnými nákupními podmínkami. Ohlednì obsahu takových ujednání je rozhodující písemná smlouva, pøíp. naše písemné potvrzení.
(3) Právnì relevantní prohlášení a oznámení, jež má dodavatel vùèi nám uèinit po uzavøení smlouvy (napø.
stanovení lhùty, výzvy, prohlášení o odstoupení), vyžadují ke své platnosti a úèinnosti písemnou formu.
(4) Upozornìní na použití ustanovení zákonù mají pouze objasòující význam. I bez takového vyjasnìní se
proto použijí pøíslušná ustanovení zákonù, nebudou-li v tìchto Všeobecných nákupních podmínkách pøímo
pozmìnìna èi výslovnì vylouèena.
(5) Pøípadnou neplatností dílèích ustanovení není dotèena platnost a úèinnost Všeobecných nákupních podmínek jako celku.
(6) Dodavatel není oprávnìn pøevést èi postoupit práva, povinnosti a zejména pohledávky z obchodního vztahu
s námi tøetím osobám bez našeho pøedchozího výslovného a písemného souhlasu.
(7) Dodavatel je povinen zajistit ohlednì svých plnìní certifikaci dle DIN EN ISO 9000/9001 a tuto certifikaci
nám na požádání doložit.

§ 2 Poptávky a nabídky
(1) Tyto Všeobecné nákupní podmínky se použijí rovnìž na naše poptávky. Naše poptávky jsou nezávazné.
(2) Dodavatel je povinen dodržet ve své nabídce parametry specifikované v naší poptávce a výslovnì upozornit na pøípadné odchylky. Pøedložením nabídky v návaznosti na naši poptávku pøebírá dodavatel vùèi nám
smluvní závazek výslovnì nás upozornit na odchylky své nabídky oproti naší poptávce. Vypracování a podání
nabídek a pøedbìžných cenových rozpoètù je bezúplatné a nejsme jimi vázáni; ohlednì návštìv, vypracování
projektù/plánù, výkresù a podobnì nejsme bez výslovné písemné dohody povinni uhradit žádnou odmìnu.
Nabídka vyhotovená dodavatelem je pro dodavatele závazná a jsme oprávnìni ji pøijmout do 4 týdnù od jejího
obdržení.

§ 3 Objednávky
(1) Závazné jsou pouze písemné objednávky. Zakázky udìlené jinou formou jsou závazné až na základì našeho písemného potvrzení. Požadavek písemné formy je splnìn faxem, e-mailem èi dálkovým pøenosem dat,
nikoli však prostøednictvím zprávy SMS èi MMS.
(2) Nevzdáme-li se výslovnì potvrzení objednávky, musí nám být každá objednávka bez zbyteèného odkladu
písemnì potvrzena s uvedením závazné dodací doby a doby plnìní. Vyhrazujeme si právo odvolat objednávky, ohlednì nichž do 8 kalendáøních dnù neobdržíme potvrzení dodavatele. Jsme oprávnìni uèinit takové odvolání do okamžiku dojití písemného potvrzení objednávky.
(3) Doplnìní èi dodateèná ujednání vyžadují pro svou platnost a úèinnost naše pøedchozí písemné potvrzení.
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§ 4 Ceny a platební podmínky
(1) Cena uvedená v objednávce je závazná. Všechny ceny jsou uvedeny vèetnì danì z pøidané hodnoty, není-li
DPH vykázána separátnì. Není-li sjednáno jinak, zahrnuje cena dodávku do místa urèeného v objednávce dle
DDP (s dodáním clo placeno) (Incoterms 2010) vèetnì obalu.
(2) Není-li v jednotlivém pøípadì sjednáno jinak, zahrnuje cena všechna plnìní a vedlejší plnìní dodavatele (napø.
montáž, vestavbu) a všechny vedlejší náklady (napø. øádné zabalení, náklady na dopravu vèetnì pøípadného
pojištìní dopravy a zákonné odpovìdnosti). Dodavatel je povinen odebrat na naši žádost a na jeho náklady obalový materiál.
(3) Sjednaná cena je splatná do 30 kalendáøních dnù od úplné dodávky a úplného plnìní (vèetnì pøíp. sjednané
pøejímky) a od dojití øádné faktury. Uhradíme-li platbu do 14 kalendáøních dnù, poskytne nám dodavatel skonto ve
výši 3% z fakturované èástky netto. V pøípadì bezhotovostního pøevodu je úhrada považována za vèas uèinìnou,
dojde-li náš pøíkaz k úhradì naší bance pøed uplynutím platební lhùty; za prodlení, k nìmuž dojde na stranì bank
zúèastnìných na platební transakci, neodpovídáme.
(4) Bude-li mezi námi sjednán písemný splátkový kalendáø, hradíme zálohové platby pouze ve výši prokázaného bezvadného stavu plnìní; naše práva na plnìní a práva z vad nejsou úhradami dotèena. Není-li sjednáno jinak, zapoètou se námi provedené zálohové platby na splatné zálohové faktury, dokud nebudou splatné zálohové faktury kryty poskytnutými zálohami. Dodavatel mùže požadovat, aby jím poskytnutá jistota
ohlednì zálohy / platby pøedem byla nahrazena pøedáním jistoty týkající se zálohy / platby pøedem snížené
o pøíslušnou zúètovanou èástku.
(5) Úhrada nepøedstavuje uznání podmínek a cen a nejsou jí dotèena naše práva z dodávky èi plnìní, která/které
nebyla/nebylo øádnì poskytnuta/poskytnuto, naše práva na pøezkoumání a právo reklamovat fakturu z jiných
dùvodù.
(6) Úrok z prodlení odpovídá základní úrokové míøe navýšené o 5 procentních bodù p.a. Na vznik našeho prodlení se použijí pøíslušná ustanovení zákona, pøièemž pøíp. odchylnì od nich je v každém pøípadì nezbytná písemná výzva ze strany dodavatele.
(7) Práva na uplatnìní zápoètu a zadržovací práva a právo vznesení námitky nesplnìné smlouvy nám pøíslušejí
v rozsahu stanoveném zákonem. Zejména jsme oprávnìni zadržet splatné platby, dokud nám z obchodního vztahu ještì vùèi dodavateli náležejí nároky z neúplného èi vadného plnìní.
(8) Dodavatel je oprávnìn uplatnit právo zápoètu èi zadržovací právo pouze ohlednì pravomocnì zjištìných èi
nesporných vzájemných pohledávek.
(9) Dodavatel vystaví ohlednì každé dodávky èi plnìní fakturu zvláš•. Na faktuøe musí být zejména uvedeno
naše kompletní èíslo objednávky, èíslo položky, oznaèení výrobku, èíslo výrobku a množství, resp. poèet v
objednané mìrné jednotce. Nejsou-li tyto podmínky splnìny, neodpovídáme za prodlení vzniklé v tomto dùsledku pøi zpracování a uhrazení faktury; v tomto pøípadì nezaène bìžet lhùta pro poskytnutí skonta.
(10) Bude-li dodavatel bìhem doby trvání smlouvy o dodávkách výrobkù dodávat výrobky tvoøící pøedmìt
smlouvy nebo obdobné výrobky ve srovnatelném množství tøetí osobì za výhodnìjších podmínek, zejména ohlednì ceny, rabatù, technologií, kvality, platebních podmínek, dodacích lhùt èi jiných podmínek (dále jen „Podmínky“), oznámí nám dodavatel neprodlenì tuto skuteènost a poskytne nám automaticky tyto výhodnìjší Podmínky. Nové Podmínky platí retroaktivnì od okamžiku, kdy dodavatel tyto výhodnìjší Podmínky poskytl pøíslušné
tøetí osobì.
(11) Závisí-li kupní cena na množství dodaného zboží, použijí se pro výpoèet kupní ceny námi stanovené mìrné
jednotky (napø. kg, m², bm). V pøípadì, že skuteènì dodané množství nebylo v místì odeslání úøednì zmìøeno, je rozhodující námi stanovené množství a míry pøi dodání. Ukáže-li se, že dodavatel dodal vìtší množství,
než bylo dle objednávky objednáno, není oprávnìn požadovat za vícemnožství úplatu. Ukáže-li se, že dodavatel
dodal menší množství, než bylo dle objednávky objednáno, jsme oprávnìni buï požadovat dodání chybìjícího
množství nebo ohlednì chybìjícího množství od kupní smlouvy odstoupit.
§ 5 Jistota
(1) Jako jistotu za zálohu / platbu pøedem poskytne dodavatel spoleènosti JUNKER èasovì neomezené
ruèení / finanèní záruku vystavenou nìmeckým, èeským èi mezinárodním poskytovatelem ruèení/finanèní
záruky. Jako poskytovatele takového druhu uznáváme: tuzemské nebo nìmecké banky èi spoøitelny, zahra-
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nièní banky s ratingem „Long Term Rating“ nejménì tøídy „BBB-“ (je-li takový rating udìlen spoleèností Fitch
Ratings èi Standard and Poor´s), pøíp. nejménì tøídy „Baa3“ (je-li takový rating udìlen spoleèností Moody´s).
Znìní ruèitelského prohlášení/finanèní záruky musí odpovídat vzorovému textu spoleènosti JUNKER. Ruèitelská prohlášení / finanèní záruky ohlednì záloh / plateb pøedem musejí dále obsahovat èástku brutto,
osobní ruèení, pøièemž tato èasovì neomezená záruka nebude pro nás spojena s žádnými náklady a bude
obsahovat vzdání se námitek zapoètení, odporovatelnosti a vznesení námitky poddlužnické žaloby; kromì toho
nesmí tato ruèitelská prohlášení/finanèní záruky obsahovat doložku o povinnosti složení finanèních prostøedkù
do úschovy. Promlèení nárokù z ruèení/finanèní záruky pøed pøíslušným zajištìným nárokem vùèi dodavateli
je vylouèeno.
(2) Jako jistotu za nároky z vad poskytne dodavatel do okamžiku pøejímky èasovì neomezené ruèení/finanèní záruku velké nìmecké nebo èeské banky èi nìmeckého nebo èeského úvìrového pojistitele.
Znìní tohoto ruèitelského prohlášení/finanèní záruky musí odpovídat vzorovému textu spoleènosti JUNKER.
Výše jistoty musí èinit 5% z celkové èástky vyúètování netto, není-li sjednáno jinak. Jistota ohlednì nárokù
z vad se vztahuje na splnìní všech nárokù z vad vèetnì náhrady škody a na refundaci pøeplatkù vèetnì
úrokù. Promlèení nárokù z ruèení/finanèní záruky pøed pøíslušným zajištìným nárokem vùèi dodavateli je
vylouèeno. Do poskytnutí jistoty v souladu se smlouvou jsme oprávnìni zadržet 5%, pøíp. odchylnì sjednanou procentuální sazbu z celkové èástky vyúètování netto.
(3) Kromì toho jsme kdykoli oprávnìni požadovat na dodavateli vedle obou shora uvedených ruèení resp.
finanèních záruk dle odst. (1) a (2) ruèení èi finanèní záruku za splnìní smlouvy v pøimìøené výši.

§ 6 Dodací lhùty, lhùty plnìní, prodlení s dodávkou
(1) Termíny, které uvedeme v objednávce, jsou závazné. Rozhodující pro dodržení dodacího termínu èi termínu plnìní nebo dodací lhùty èi lhùty plnìní je dojití zboží na dodací adrese uvedené v objednávce v obvyklých
obchodních hodinách s nezbytnými pøepravními dokumenty. Byla-li mezi dodavatelem a námi sjednána dodávka s montáží, resp. servisní službou, je pro vèasnost dodávky rozhodující pøedání bezvadného zboží po øádném provedení montáže, pøíp. servisní služby. Stanoví-li zákon èi smlouva provedení pøejímky, je rozhodující
okamžik provedení takové pøejímky. Na neposkytnutí nutných èi sjednaných dodávek èi plnìní pøedem z naší
strany se dodavatel mùže odvolávat pouze tehdy, pokud si je písemnì vyžádal a neobdržel-li je v pøimìøené
lhùtì. Dojde-li dodavatel k závìru, že sjednané termíny nelze z urèitých dùvodù dodržet, je povinen nám tuto
skuteènost neprodlenì písemnì sdìlit s uvedením dùvodù a doby prodlení. Pøijetí opoždìné (dílèí) dodávky èi
(dílèího) plnìní z naší strany bez výhrad nepøedstavuje vzdání se práv z naší strany ohlednì opoždìné (dílèí)
dodávky èi opoždìného (dílèího) plnìní.
(2) Dodavatel je povinen nahradit nám všechny pøímé a nepøímé škody vyplývající z prodlení. Pøijetí opoždìné
dodávky èi opoždìného plnìní není vzdáním se nárokù na poskytnutí náhrady. Je-li dodavatel ohlednì své
dodávky èi plnìní v prodlení, jsme bez ohledu na další nároky stanovené zákonem a na další ustanovení zákona oprávnìni odstoupit po uplynutí námi stanovené pøimìøené dodateèné lhùty od smlouvy a požadovat
náhradu škody z dùvodu nesplnìní. V této souvislosti nahradí dodavatel rovnìž vícenáklady, které nám vzniknou v dùsledku pøípadné náhradní koupì.
(3) Je-li dodavatel v prodlení se svou dodávkou nebo je-li dodávka vadná, jsme oprávnìni požadovat smluvní
pokutu ve výši 1% z ceny netto za každý zapoèatý kalendáøní týden, celkem však ne více než 5% z ceny netto
opoždìnì dodaného èi chybnì dodaného zboží. Jsme oprávnìni požadovat smluvní pokutu vedle splnìní a
jako minimální èástku náhrady škody dlužné ze strany dodavatele dle ustanovení zákona; uplatnìní další škody tím není dotèeno. Pøijmeme-li opoždìnou dodávku, uplatníme smluvní pokutu nejpozdìji s koneènou platbou.
(4) Dojde-li k dodání døíve, než bylo sjednáno, vyhrazujeme si právo zaslat zboží zpìt dodavateli na jeho náklady. Nevyužijeme-li v pøípadì pøedèasného dodání možnosti zpìtného zaslání, bude zboží do dodacího termínu u nás na náklady a nebezpeèí dodavatele uskladnìno.

§ 7 Pøepravné, obaly, pojištìní, dodací list
(1) Dodávky jsou èinìny s dodáním clo placeno (DDP) (Incoterms 2010) na místo námi uvedené v objednávce.
(2) Bude-li odchylnì ujednáno, že jsme povinni hradit náklady spojené s pøepravou, hradíme pouze takové
náklady na pøepravu, které jsou pro nás nejpøíznivìjší. Je-li sjednáno, že dodavatel zadá dopravu a my uhradíme náklady na dopravu, je dodavatel povinen povìøit námi stanoveného dopravce èi zasílatele. Takové ujednání nic nemìní na ujednáních ohlednì místa plnìní a pøechodu nebezpeèí. Veškeré náklady vzniklé do oka-
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mžiku pøedání dopravci vèetnì nakládky a nákladù na pøepravu od pøíkazce zasílateli a od zasílatele k pøíjemci
nese rovnìž v tomto pøípadì dodavatel.
(3) Dodavatel je povinen dodržet požadavky vyplývající z našeho naøízení ohlednì obalù v platném znìní, které
spoleènost JUNKER pøedá dodavateli. Dodavatel je kromì toho povinen peèlivì hájit pøi odeslání zájmy spoleènosti JUNKER. Zboží musí být zabaleno tak, aby se zamezilo škodám pøi dopravì. Za škody v dùsledku neodborného zabalení odpovídá dodavatel.
(4) Dodavatel je povinen bezúplatnì odebrat zpìt použité, vyprázdnìné obaly. Nebude-li to možné, uhradí nám
pøíslušné pøimìøené náklady, které jsme v této souvislosti vynaložili na likvidaci obalù.
(5) Zboží musí být dodáno s dodacím listem, na nìmž je uvedeno naše èíslo objednávky, èíslo položky, oznaèení výrobku, èíslo výrobku a množství, resp. poèet objednané mìrné jednotky. Chybí-li tyto údaje nebo dodací
list, jsme oprávnìni dodávku odmítnout.

§ 8 Dodávky
(1) Dodavatel není bez našeho pøedchozího písemného souhlasu oprávnìn nechat plnìní, k jehož poskytnutí
je povinen, poskytnout tøetími osobami (napø. subdodavatelem). Dodavatel nese nákupní riziko ohlednì svých
plnìní, není-li v jednotlivém pøípadì sjednáno jinak (napø. prodej zboží na skladì).
(2) Dodavatel je povinen dodržet množství pøesnì dle objednávky. Dodavatel je oprávnìn èinit dílèí dodávky èi
plnìní pouze tehdy, pokud jsme takové dílèí dodávky èi plnìní pøedem písemnì schválili, pokud byly smluvnì
sjednány nebo lze-li je ve výjimeèných situacích po nás spravedlivì požadovat. V pøípadì, že byla sjednána
osvìdèení o kvalitì, jsou podstatnou souèástí dodávky a musí nám být pøedána nejpozdìji spoleènì se zbožím.
(3) Je-li pøedmìtem smlouvy dodávka èi výroba stavebních zaøízení, strojù a technického vybavení, je dodavatel
povinen dodat i pøíslušnou technickou dokumentaci vèetnì plánù zapojení, funkcí a konstrukèních plánù.
(4) Bez našeho souhlasu nelze èinit dodávky, které by pøevyšovaly objednané množství nebo které by byly
nižší než objednané množství. Zboží je pøijímáno vždy s výhradou jakosti, vlastnosti a množství.

§ 9 Jakost a dokumentace, kontroly bìhem provádìní smlouvy
(1) Dodavatel je povinen dodržovat ohlednì svých dodávek uznávaná pravidla techniky a pøíslušné platné bezpeènostní pøedpisy. Dodavatel se postará o úèinné zajištìní kvality, pøijatá opatøení na zajištìní kvality bude udržovat a na požádání nám je doloží. V pøípadì, že dodavatel od nás obdrží výkresy, vzor(k)y a jiné pøedpisy èi
podklady, dodrží je, co se týèe provedení a vlastností pøedmìtu dodávky. Jsou-li tyto výkresy, vzor(k)y èi jiné
pøedpisy nebo dokumenty dle názoru dodavatele chybné nebo jsou-li dle názoru dodavatele pro pøíslušnou dodávku nevhodné, je dodavatel povinen nás na tuto skuteènost neprodlenì upozornit. Zmìny pøedmìtu dodávky,
již schváleného výrobního procesu, resp. pøeložení výroby do jiného místa vyžadují vèasné písemné oznámení ze
strany dodavatele a náš pøedchozí výslovný písemný souhlas.
(2) Jsme oprávnìni kdykoli kontrolovat provádìní smlouvy dodavatelem. Jsme oprávnìni vstupovat za tímto úèelem bìhem obvyklé provozní doby po pøedchozím ohlášení do závodu dodavatele a navštìvovat/prohlížet zaøízení rozhodná pro provedení smlouvy. Dodavatel a my neseme své náklady vzniklé v souvislosti s kontrolou každý
sám. Naše smluvní práva a práva stanovená zákonem nejsou takovými kontrolami dotèena.

§ 10 Právo spoleènosti JUNKER na provedení zmìn
Jsme oprávnìni kdykoli, a to i po potvrzení objednávky dodavatelem, požadovat na dodavateli zmìny výrobkù
(zejména rovnìž ohlednì konstrukce a provedení výrobkù). V takovém pøípadì nás dodavatel neprodlenì informuje o dopadech tohoto požadavku na provedení zmìny, zejména o vícenákladech èi o nižších nákladech a o
dodacím termínu a smluvní strany sjednají, bude-li to nezbytné, pøimìøenou úpravu smlouvy.

§ 11 Nebezpeèné látky, ochrana životního prostøedí
(1) Ohlednì zboží a materiálù, jakož i postupù, které vyžadují na základì ustanovení zákonù, naøízení, jiných
ustanovení èi s ohledem na své složení a jejich vliv na životní prostøedí zvláštní zacházení mj. v souvislosti
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s jejich dopravou, zabalením, znaèením, uskladnìním, nakládáním, výrobou a likvidací, musí dodavatel nutnì
dodržet zákonná ustanovení zemì výroby a prodeje.
(2) Dodavatel nám v takovém pøípadì pøedá nezbytné doklady a podklady ještì pøed potvrzením objednávky.
Dojde-li v prùbìhu dodavatelského vztahu ke zmìnì požadavkù dle odst. 1, doruèí nám dodavatel neprodlenì
dokumenty a podklady odpovídající zmìnìným požadavkùm.
(3) Dodavatel odpovídá za všechny škody vzniklé v dùsledku zavinìného nedodržení zákonných pøedpisù existujících v této oblasti.
(4) Dodavatel musí pøi plnìní svých smluvních závazkù v dalším dodržet všechna zákonná a úøední pravidla
ohlednì ochrany životního prostøedí.

§ 12 Prohlášení o pùvodu
Èiní-li dodavatel prohlášení o pùvodu dodávaného zboží, platí následující ustanovení:
(1) Dodavatel se zavazuje, že neprodlenì umožní pøezkoumání tìchto dokladù o pùvodu celní správou a že poskytne v této souvislosti pøípadnì nezbytné informace a pøedá pøípadnì nezbytná potvrzení.
(2) Nebude-li deklarovaný pùvod v dùsledku chybìjícího osvìdèení èi v dùsledku absence možnosti pøezkoumání
pùvodu pøíslušným orgánem uznán, je dodavatel povinen k náhradì škody. Tato odpovìdnost však vznikne pouze v pøípadì zavinìní dodavatele èi v pøípadì absence pøislíbených vlastností.

§ 13 Nutnost vydání souhlasu s provozem stroje/zaøízení
Vyžaduje-li provoz stroje/zaøízení dodávaného dodavatelem veøejnoprávní èi jiné úøední povolení, je dodavatel povinen toto povolení získat na svoje náklady a nebezpeèí a prokázat nám udìlení takového povolení.

§ 14 Pøechod nebezpeèí
Nebezpeèí nahodilé zkázy èi nahodilého zhoršení zboží na nás pøechází øádnou a úplnou dodávkou a plnìním na
sjednaném místì vèetnì pøedání dokumentù uvedených v § 8 odst. 3 a jiných nezbytných dokumentù. Je-li sjednána dodávka s instalací / montáží / servisní službou, pøechází nebezpeèí okamžikem øádného provedení instalace / montáže / servisní služby a okamžikem pøedání. Stanoví-li zákon èi smlouva provedení pøejímky, bude termín
pøejímky stanoven spoleènì. Výsledek pøejímky bude zaznamenán v protokolu o pøejímce. K pøechodu nebezpeèí
nedojde pøed naším potvrzením o úpìšnì provedené pøejímce zaznamenaném v protokolu o pøejímce. Jiným
zpùsobem nelze pøejímku provést. Zejména se stanovuje, že zkoušky, znalecké posudky, certifikáty èi doklady o
provedení práce nejsou pøejímkou. Úhrada fakturovaných èástek není pøejímkou.

§ 15 Odpovìdnost za vady
(1) V pøípadì vadné dodávky se použijí ustanovení zákona, nevyplývá-li z níže uvededených ustanovení jinak
(zejména ohlednì výrobního materiálu).
(2) Pøi pøijetí pøezkoumáme, zda-li výrobky dodané dodavatelem pro výrobní úèely (dále jen „Výrobní materiál“)
odpovídají objednanému zboží, zda-li se nevyskytují kvantitativní odchylky a zda-li nejsou zjevná vnìjší poškození, je-li to dle øádného bìhu vìcí možné. Vady zjištìné pøi tomto pøezkoumání oznámíme dodavateli do
14 dnù od jejich zjištìní. Dodavatel se vzdává práva na další pøezkoumání pøi pøijetí zboží z naší strany. Jiné
vady, které zjistíme až bìhem zpracování nebo použití dodaného zboží v souladu s jeho úèelem, oznámíme
dodavateli do 14 dnù od zjištìní tìchto vad. V této souvislosti se dodavatel vzdává námitky opoždìné reklamace; ustanovení § 1921, § 2104 a § 2112 zákona è. 89/2012 Sb., Obèanský zákoník (dále jen „NOZ“) se tímto
vyluèují a nebudou použita.
(3) Dodavatel pøebírá záruku za to, že jeho dodávka èi plnìní je funkèní, bezvadná/bezvadné a prostá/prosté
vìcných (faktických) a právních vad. Kromì toho zaruèuje, že jeho dodávka a plnìní odpovídá vlastnostem,
které s námi byly sjednány, vèetnì sjednaných technických dodavatelských pøedpisù, a že dodrží specifikace,
výkresy, vzor(k)y a/nebo popisy a aplikovatelné normy vèetnì DIN EN ISO 9000/9001. Dále zaruèuje, že jeho
dodávka a plnìní odpovídá nejnovìjšímu stavu techniky.

– Strana 5 –

Všeobecné nákupní podmínky
spoleènosti Erwin Junker Grinding Technology a.s. („JUNKER“) 11/15
(4) Dodavatel je povinen provést zakázku tak, aby byly dodrženy rozhodné pøedpisy z oblasti úrazové prevence, ostatní pøedpisy na ochranu zdraví pøi práci a všeobecnì uznávané bezpeènostnì-technická pravidla, pravidla v oblasti pracovního lékaøství a hygieny platná na území Èeské republiky. Nebude-li toto ustanovení splnìno, není dodávka èi plnìní považována/považováno za øádnì splnìnou/splnìné.
(5) Zákonná práva z odpovìdnosti za vady nám náležejí v nezkráceném rozsahu. Zejména jsme oprávnìni
požadovat na dodavateli jako náhradní plnìní / opravu dle naší volby odstranìní vad(y) èi náhradní dodávku.
Dodavatel je povinen poskytnout náhradní plnìní bez zbyteèného odkladu. Toto náhradní plnìní se mimoto musí
øídit provozními potøebami spoleènosti JUNKER.
(6) V pøípadì náhradního plnìní / opravy je dodavatel povinen nést veškeré náklady nezbytné v souvislosti
s odstranìním vad(y) èi náhradní dodávkou. Vyskytne-li se vada až u našeho zákazníka, patøí k nezbytným nákladùm rovnìž náklady na dopravu k našemu zákazníkovi. Vyskytne-li se vada poté, co byl výrobek zabudován
do jiných vìcí, spadají pod nezbytné náklady rovnìž náklady na demontáž vadných výrobkù a na zabudování/montáž výrobkù opravených dodavatelem èi dodaných dodavatelem jako náhrada. Schválením výkresù a výpoètù/kalkulací dodavatele z naší strany není dotèena povinnost dodavatele poskytnutí záruky.
(7) V pøípadì vady dodávky èi plnìní dodavatele jsme po marném uplynutí pøimìøené lhùty stanovené pro náhradní
plnìní / opravu oprávnìni sami odstranit vadu nebo ji nechat odstranit tøetí osobou a požadovat náhradu nezbytných
nákladù, jestliže dodavatel náhradní plnìní / opravu neoprávnìnì odmítne. Stanovení lhùty není nezbytné, jestliže (i)
dodavatel vážnì a s koneènou platnosít odmítl poskytnutí náhradního plnìní / opravy, nebo (ii) dodavatel neposkytne náhradní plnìní / opravu do smluvnì sjednaného termínu nebo ve smluvnì stanovené lhùtì, aèkoliv plnìní ve stanoveném termínu èi lhùtì je dle našeho sdìlení dodavateli uèinìného pøed uzavøením smlouvy nebo na
základì jiných okolností doprovázejících uzavøení smlouvy pro nás podstatné, nebo (iii) pokud v pøípadì plnìní
neposkytnutého v souladu se smlouvou existují zvláštní okolnosti, které pøi zvážení oboustranných zájmù ospravedlòují okamžité odstoupení od smlouvy. Stanovení lhùty není zapotøebí rovnìž v pøípadì, jestliže se náhradní
plnìní / oprava nezdaøí nebo nelze-li je/ji po nás spravedlivì požadovat. Jsme oprávnìni požadovat na dodavateli
zálohu na náklady nezbytné pro odstranìní vady.
(8) V pøípadì právních vad nám dodavatel nahradí škodu, jež nám vznikne rovnìž v dùsledku pøípadných nárokù
tøetích osob, ledaže dodavatel za pøíslušnou právní vadu neodpovídá.
(9) Jsme oprávnìni vadné zboží buï uschovat, nebo je na úèet a nebezpeèí dodavatele zaslat na náklady dodavatele
zpìt.
(10) Není-li výslovnì sjednáno jinak, èiní záruèní doba 36 mìsícù od data dodání, nebo stanoví-li zákon èi
pøíslušná smlouva provedení pøejímky, od data pøejímky. Ohlednì všech prací na stavbách èi v souvislosti se
stavbami platí, není-li sjednáno jinak, záruèní doba v délce 5 let. Poskytne-li dodavatel náhradní plnìní / opravu,
zaèíná bìžet záruèní doba znovu od zaèátku po ukonèení náhradního plnìní / opravy ohlednì odpovìdnosti za
bezvadnost náhradního plnìní / opravy, ledaže si dodavatel pøi náhradním plnìní / opravì výslovnì a oprávnìnì vyhradil, že náhradní plnìní / opravu provede pouze z kulance v zájmu zamezení sporù èi v zájmu pokraèování obchodního vztahu.
(11) Ohlednì skrytých vad pøebírá dodavatel záruku v délce 5 let od dodání, resp. pøejímky zboží. Záruèní
doba se prodlužuje o dobu pøerušení provozu zpùsobeného pracemi souvisejícími s opravou èi dodávkou náhradních kusù pøedmìtu dodávky, na které se opìt vztahuje plná záruèní doba.

§ 16 Odpovìdnost za vady výrobku, zproštìní odpovìdnosti / náhrada škody
(1) Zpùsobí-li dodavatel výrobní vadu/vadu výrobku a/nebo (v závislosti na základu pøíslušného nároku) odpovídá-li za ni, je dodavatel povinen poskytnout na naši první výzvu náhradu škody nebo nás zprostit všech nárokù
tøetích osob, za pøedpokladu, že pøíèina nároku leží v oblasti kontroly a organizace dodavatele a dodavatel by byl
sám vùèi tøetím osobám odpovìdný. Je-li na naší stranì dán pøípad spoluzapøíèinìní nebo spoluzavinìní, je dodavatel oprávnìn uplatnit vùèi nám toto spoluzapøíèinìní èi spoluzavinìní. Ve vztahu mezi námi a dodavatelem se
pøíslušný podíl na náhradì škody øídí podle spoluúèasti na zpùsobení vzniklé škody (§ 2916 NOZ).
(2) Povinnosti dodavatele dle odst. 1 zahrnují rovnìž náklady, které nám vzniknou v dùsledku využití advokátní
pomoci èi jinak v souvislosti s obranou pøed nároky vyplývajícími z odpovìdnosti za vady výrobku. Podléháme-li
ve vztahu k poškozenému zvláštním pravidlùm ohlednì dùkazního bøemene, platí tato pravidla ohlednì dùkazního bøemene rovnìž ve vztahu mezi spoleèností JUNKER a dodavatelem, pokud okolnosti, jež mají být pøedmìtem prokázání, nelze pøièítat naší oblasti odpovìdnosti.
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(3) V pøípadech odpovìdnosti za vady výrobkù dle odst. 1 nám dodavatel poskytne v takovém rámci, jenž lze po
nìm spravedlivì požadovat, všechny nezbytné informace a jakoukoli podporu tak, abychom se mohli bránit pøed
pøíslušnými nároky.
(4) V pøípadì stažení výrobku z trhu a obìhu nebo v pøípadì programu vyrozumìní majitelù výrobku, jež je nezbytné / jenž je nutný za úèelem splnìní zákona, vyhlášky, naøízení èi jiného státního požadavku nebo jako bezpeènostní opatøení k zamezení škod na zdraví èi životì osob nebo v pøípadì jiných akcí v terénu èi servisních
akcí, budou náklady vèetnì mj. nákladù na pracovní sílu, dopravu a prokázání vypoøádány na základì míry spoluzavinìní (§ 2916 NOZ) / spoluzapøíèinìní pøièitatelného nám, pøíp. dodavateli. Dodavateli sdìlíme – je-li to
možné a pøimìøené – obsah a rozsah akcí na stažení výrobku z trhu a obìhu èi jiných akcí v terénu nebo akcí
spoèívajících v servisních úkonech a poskytneme dodavateli možnost, aby k tomu zaujal svoje stanovisko.
Všechny ostatní nároky vyplývající ze zákona tím nejsou dotèeny.

§ 17 Pojištìní
(1) Dodavatel je povinen uzavøít a udržovat v platnosti a úèinnosti rozsáhlé pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou provozní èinností, pojištìní odpovìdnosti za vady výrobku, pojištìní odpovìdnosti za škody zpùsobené
na životním prostøedí (vèetnì rozšíøené odpovìdnosti za vady výrobku zahrnující rovnìž nebezpeèí nutnosti stažení výrobku z trhu a obìhu), a to u renomované pojiš•ovny s minimální pojistnou èástkou ve výši 10,0 mil. EUR
za každou škodní událost v souvislosti se škodami na zdraví, s vìcnými škodami a škodami na majetku. Stanovíli pojistná smlouva maximální výši poskytnutí náhrady za všechny škodní události v rámci jednoho pojistného
roku, musí tato výše odpovídat minimálnì dvojnásobku pojistných èástek pøedvídaných za pøíslušnou jednu
škodní událost. Takové pojištìní se pøitom musí vztahovat kromì toho na propojené osoby dodavatele v pøípadì,
že se tyto propojené osoby podílejí na pøíslušném plnìní, na které se vztahují tyto Všeobecné nákupní podmínky.
Smluvní a zákonná odpovìdnost dodavatele není rozsahem a výší jeho pojistné ochrany dotèena.
(2) Dodavatel je na naši žádost povinen bez zbyteèného odkladu prokázat sjednání takového pojištìní a hrazení
pojistného. Není-li dodavatel schopen poskytnout dùkaz o pojistkách ve lhùtì 2 týdnù, jsme oprávnìni sjednat
takové pojištìní na náklady dodavatele.

§ 18 Práva duševního vlastnictví
(1) Dodavatel zajistí a zaruèuje, že vùèi nám èi našim zákazníkùm nebudou v dùsledku odbìru, držby, nabízení,
používání, zpracování èi dalšího prodeje výrobkù porušena práva duševního vlastnictví tøetích osob, zejména
práva k obchodním známkám, obchodním firmám, oznaèením, patentová práva, práva k užitným vzorùm, prùmyslovým vzorùm, práva k vnìjší úpravì produktu, designová èi autorská práva tøetích osob (vèetnì pøíslušných
pøihlášek práv duševního vlastnictví) (dále jen „Práva duševního vlastnictví“) v zemi pùvodu dodavatele, a dále na
území Spolkové republiky Nìmecko, Evropské unie, USA, Kanady, Mexika, Brazílie, Argentiny, Èíny, Korey,
Japonska, Indie, Ruska a Turecka. Poriší-li dodavatel tuto povinnost, nahradí nám a našim zákazníkùm na naši
první výzvu škody vyplývající z jakýchkoli nárokù tøetích osob založených na skuteèném èi domnìlém porušení
Práv duševního vlastnictví a uhradí veškeré náklady a výdaje, jež nám v této souvislosti vzniknou, zejména náklady na vymáhání práva a na právní obranu, jakož i náklady vyplývající z dodržení možné povinnosti zdržení se
urèitého jednání.
(2) Odst. 1 se nepoužije, byl-li pøedmìt dodávky vyroben dle výkresù, modelù èi jiných podrobných údajù z naší
strany a nebylo-li dodavateli známo, a ani mu nemohlo být známo, že tím dojde k porušení Práv duševního vlastnictví tøetích osob.
(3) Smluvní strany jsou povinny neprodlenì se vzájemnì informovat o nebezpeèí porušení takových práv a o
údajných pøípadech porušení takových práv, o nichž se dozvìdìly a budou ve vzájemné shodì a v rámci, jenž lze
po nich spravedlivì požadovat, postupovat pøi obranì pøed pøíslušnými nároky vyplývajícími z porušení.
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§ 19 Vyšší moc
(1) Ztratíme-li v pøípadì událostí vyšší moci (napø. v pøípadì živelní události, války, povstání, zásahu veøejné
moci, nedostatku energií, pracovních bojù) zájem na plnìní, napøíklad proto, že plnìní nemùžeme z dùvodu
poškození našich výrobních zaøízení využít, jsme oprávnìni ohlednì plnìní, jež nám dosud nebyla vyexpedována, resp. poskytnuta, dle naší volby buï odstoupit zcela èi zèásti od smlouvy nebo požadovat poskytnutí
plnìní v pozdìjším okamžiku. Dodavatel mùže s ohledem na plnìní dotèená takovým odstoupením požadovat
náhradu nákladù, které již ohlednì pøíslušného plnìní vynaložil, za pøedpokladu, že výsledek takových nákladù
nemùže použít/využít jiným zpùsobem.
(2) Dodavatel nás neprodlenì písemnì informuje o pøípadných hrozících èi již nastalých pøekážkách v dodávce a
poskytne nám všechny možné a nezbytné informace a uèiní všechna opatøení, aby i pøesto pokud možno zcela
dostál svým povinnostem.
(3) Bude-li nám v dùsledku událostí vyšší moci zabránìno v pøijetí a/nebo v pøejímce dodávky èi plnìní, nezakládá tato skuteènost prodlení v pøijetí/pøevzetí èi prodlení dlužníka.

§ 20 Výhrada vlastnictví, výrobní prostøedky, poskytnutí vlastního materiálu
(1) Výhrady pøesahující prostou výhradu vlastnického práva dodavatele neuznáváme. Bez ohledu na výhradu
vlastnického práva jsme oprávnìni užívat, dále zpracovávat, prodávat, spojovat a mísit zboží s jiným zbožím.
(2) Dodavatel se zavazuje, že námi poskytnutý materiál použije výhradnì k realizaci našich objednávek. Dodavatel je povinen náš materiál jako takový oznaèit, separátnì jej uskladnit a spravovat jej.
(3) V pøípadì, že námi poskytnutý materiál bude zpracován èi pøetvoøen, nabýváme výluèné vlastnictví k této
nové vìci. Ke zpracování a pøetvoøení v takovém pøípadì dochází v náš prospìch. Pøedání držby bude nahrazeno tím, že dodavatel pro nás toto zboží s péèí øádného hospodáøe bezúplatnì uschová.
(4) Poskytneme-li dodavateli díly nebo materiál (vèetnì softwaru, hotových výrobkù a polotovarù), vyhrazujeme
si k nim/nìmu vlastnictví. Zpracování èi pøetvoøení provede dodavatel pro nás. Bude-li naše vyhrazené zboží
zpracováno s jinými pøedmìty, které nám nepatøí, nabýváme spoluvlastnictví k této nové vìci v pomìru hodnoty naší vìci (nákupní cena plus DPH) k jiným zpracovaným pøedmìtùm, a to v dobì zpracování.
(5) Budou-li námi poskytnuté díly nebo bude-li námi poskytnutý materiál neoddìlitelnì smísen(y) èi spojen(y)
s jinými pøedmìty, které nám nepatøí, nabýváme spoluvlastnictví k této nové vìci v pomìru hodnoty vyhrazené
vìci (nákupní cena plus DPH) k jiným smíseným èi spojeným pøedmìtùm, a to v dobì smísení èi spojení. Dojde-li ke smísení èi spojení tak, že vìc dodavatele musí být považována za hlavní vìc, sjednává se, že dodavatel na nás pøevede v alikvotním podílu spoluvlastnické právo; dodavatel bude spravovat naše výhradní vlastnictví èi spoluvlastnictví jako úschovu.
(6) Pøesáhnou-li zajiš•ovací práva, která nám náležejí dle odst. 4 a/nebo odst. 5, nákupní cenu veškerého
našeho dosud neuhrazeného vyhrazeného zboží o více než 10%, jsme na požádání dodavatele povinni uvolnit
zajiš•ovací práva dle naší volby.
(7) Ohlednì námi poskytnutého materiálu a pøedmìtù z nìho vyrobených pøebírá dodavatel odpovìdnost za
pøípadné nezavinìné poškození, ztrátu, odcizení, znièení, zánik èi znehodnocení.
(8) Nástroje, modely a jiné pomocné prostøedky, které byly za úèelem provedení naší objednávky vyrobeny a
které dodavatel vyúètuje zvláš•, pøecházejí okamžikem výroby do našeho vlastnictví. V pøípadì jejich poškození, ztráty èi zániku je dodavatel povinen je znovu vyrobit, resp. znovu poøídit.
(9) Pøedání nástrojù, modelù a jiných pomocných prostøedkù dle shora uvedeného odst. 8 bude nahrazeno tím,
že dodavatel tyto pøedmìty pro nás bezúplatnì uschová. Dodavatel je povinen zøetelnì oznaèit shora uvedené
pøedmìty jako naše vlastnictví a upozornit tøetí osoby, které by ohlednì tìchto nástrojù, modelù a jiných pomocných prostøedkù chtìly vznést svùj nárok, na naše vlastnické právo. Dodavatel je povinen peèovat o shora
uvedené pøedmìty, udržovat je a odstraòovat bìžné opotøebení; nezbytné náklady s tím související jsou uhrazeny kupní cenou. V pøípadì jejich poškození, ztráty èi zániku je dodavatel povinen tyto pøedmìty znovu vyrobit, resp. znovu poøídit.
(10) Zaslané vzory, výkresy, skici, vyobrazení atd. zùstávají naším vlastnictvím; autorské právo, resp. užívací
právo k tìmto pøedmìtùm nám zùstává zachováno. Bez našeho písemného souhlasu nesmìjí být tyto pøedmìty kopírovány èi rozmnožovány. Tyto podklady nám musejí být vráceny spoleènì s nabídkou.
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§ 21 Zásobování náhradními díly
Dodavatel se zavazuje, že zajistí dodávky náhradních dílù po pøedvídanou dobu životnosti koncových produktù,
ohlednì nichž mají být použity výrobky. Minimální období èiní 15 let od ukonèení (sériové) výroby pøíslušných
výrobkù. Dodavatel nám vèas pøed uplynutím shora uvedené minimální doby poskytne možnost závìreèné objednávky celkové potøeby.

§ 22 Výkon prací ve spoleènosti JUNKER
Osoby, které v rámci plnìní smlouvy vykonávají práce v areálu našeho závodu, jsou povinny dodržovat ustanovení pøíslušného provozního øádu; musí být dodrženy pøedpisy upravující vstup a opuštìní továrních zaøízení.
Odpovìdnost za nehody/úrazy, které se stanou tìmto osobám v areálu závodu, je vylouèena, ledaže tyto nehody/úrazy byly zapøíèinìny z naší strany úmyslnì èi v dùsledku hrubé nedbalosti.

§ 23 Mlèenlivost
(1) Dodavatel se zavazuje, že ohlednì všech dùvìrných informací, které získal pøímo èi nepøímo od druhé smluvní strany, zachová mlèenlivost a nepoužije je k jinému úèelu než k provedení pøíslušné smlouvy. S dùvìrností je
nezbytné pøistupovat rovnìž k objednávkám a všem souvisejícím obchodním a technickým podrobnostem. Mlèenlivost musí být zachována zejména ohlednì všech získaných vyobrazení, výkresù, výpoètù, kvalitativních smìrnic, vzorù a podobných pøedmìtù. Rozmnožování a sdìlování dùvìrných informací je pøípustné pouze v rámci
provozních potøeb. Dùvìrné informace smìjí být tøetím osobám zpøístupnìny pouze na základì našeho pøedchozího souhlasu písemnou formou.
(2) Shora uvedené povinnosti se nepoužijí na takové dùvìrné informace, ohlednì nichž dodavatel mùže prokázat,
že (i) v okamžiku jejich sdìlení již byly obecnì pøístupné nebo se poté staly bez jeho zavinìní obecnì dostupnými; (ii) v okamžiku jejich sdìlení již mìl tyto informace k dispozici; (iii) mu byly zpøístupnìny tøetí stranou bez závazku mlèenlivosti a bez závazku jejich nepoužití, pøièemž se pøedpokládá, že tyto tøetí osoby nezískaly pøedmìtné informace pøímo èi nepøímo od dodavatele; (iv) na základì ustanovení zákona musí být sdìleny orgánùm.
(3) Dodavatel se zavazuje, že své pracovníky a pomocníky dotèené tímto ustanovením o mlèenlivosti, jakož i své
subdodavatele zaváže ve stejném rozsahu k mlèenlivosti. Dodavatel smí použít tajné informace, o nichž se od
nás dozvìdìl, pouze v souladu s jejich urèením a pøíslušným pokynem.
(4) Povinnost mlèenlivosti trvá i po skonèení dodavatelského vztahu, a to po dobu 10 let. Dodavatel se zavazuje,
že nám po skonèení dodavatelského vztahu vydá všechny dùvìrné informace, které obdržel, pokud jsou zhmotnìny nebo uloženy na elektronických pamì•ových médiích. Dodavatel je povinen písemnì nám na naši žádost
potvrdit splnìní povinností dle obou posledních dvou vìt.

§ 24 Použití k reklamním úèelùm
Dodavatel není bez našeho pøedchozího písemného souhlasu oprávnìn poskytovat tøetím osobám informace o strojích, které byly vyrobeny pro nás èi naše zákazníky. Dodavatel zejména není oprávnìn vystavovat
tyto stroje k vlastním reklamním úèelùm a pøedávat tøetím osobám fotografie, výkresy, technické údaje apod.
vztahující se k tìmto strojùm za úèelem vlastní propagace. Rovnìž i reklama ohlednì obchodního spojení
s námi vyžaduje náš pøedchozí písemný souhlas.

§ 25 Spoleèenská odpovìdnost, volná hospodáøská soutìž a bezpeènost dodavatelského øetìzce
(1) Spoleèenská odpovìdnost
Je pro nás nanejvýš dùležité, aby podnikatelské aktivity reflektovaly spoleèenskou odpovìdnost vùèi našim
vlastním pracovníkùm a spoleènosti jako celku. To platí jak pro nás samotné, tak pro naše dodavatele. Jak my,
tak i dodavatel jsme povinni dodržovat smìrnice OSN „Global Compact Initiative“ (www.unglobalcompact.org).
Zvláštní význam je pøikládán níže uvedeným zásadám:

hájení lidské dùstojnosti a dodržování lidských práv

zákaz práce dìtí a nucené práce

uskuteènìní rovných pøíležitostí a vytvoøení rámcových podmínek pøíznivých pro rozvoj rodiny
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zákaz diskriminace z dùvodu náboženství, pùvodu, národnosti, vìku, postižení, osobního stavu, sexuální
orientace, politického názoru, èlenství v odborech èi obdobnì, pohlaví

ochrana indigenních práv

zákaz poskytování/pøijímání úplatkù, korupce a vydírání

dodržování sociálnì adekvátních pracovních podmínek

ochrana pøed jednotlivými svévolnými personálními opatøeními

pozitivní a negativní status svobody sdružování

zajištìní zamìstnanosti dalším vzdìláváním

odpovìdné jednání všech pracovníkù pøi pøístupu k životnímu prostøedí

dodržení požadavkù na bezpeènost práce a ochranu zdraví pøi práci

dodržení všech platných zákonù a pøedpisù.
Cílem dodavatele musí být, aby se všichni subdodavatelé smluvnì zavázali k dodržování úprav uvedených
v odst 1.


(2) Volná hospodáøská soutìž
Dodavatel se zavazuje, že odstraní, resp. v pøípadì nebezpeèí opakování zanechá dohod o jednání ve vzájemné shodì, jejichž úèelem èi výsledkem je zabránìní, omezení nebo narušení hospodáøské soutìže.
V pøípadì úmyslného èi nedbalostního porušení ze strany dodavatele, které se negativnì dotýká našich zájmù
a/nebo zájmù našich odbìratelù, je dodavatel povinen nahradit z toho vzniklou škodu.
(3) Etický kodex pro dodavatele
Dodavatel je dále povinen dodržovat etický kodex JUNKER pro dodavatele. Etický kodex pro dodavatele zašleme dodavateli separátnì; dodavatel je povinen zaslat nám bez zbyteèného odkladu zpìt jedno vyhotovení
jím podepsaného kodexu.
(4) Bezpeènost dodavatelského øetìzce
Dodavatel zaruèí bezpeènost dodavatelského øetìzce a bude dodržovat pøíslušné právní požadavky. Dodavatel se zavazuje, že na naši žádost pøedloží doklad formou certifikátù èi prohlášení (napø. bezpeènostní prohlášení dodavatele ohlednì zajištìní bezpeènosti dodavatelského øetìzce jako schváleného hospodáøského subjektu (AEO), známý odesílatel dle Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 300/2008 z 11.3.2008).
§ 26 Zákonná ustanovení, minimální mzda, vysílání zamìstnancù
Ohlednì povinnosti dodavatele k poskytování minimální mzdy v aktuálnì platné výši jeho zamìstnancùm, resp.
zajištìní srovnatelných pracovních a mzdových podmínek ve vztahu k vyslaným zamìstnancùm platí „Zvláštní
smluvní podmínky týkající se minimální mzdy stanovené zákonem, resp. zajištìní srovnatelných pracovních a
mzdových podmínek“ spoleènosti JUNKER, které jsou k tìmto Všeobecným nákupním podmínkám pøipojeny
ve formì Pøílohy 1.

§ 27 Místo plnìní, pøíslušný soud, rozhodné právo, salvátorská doložka
(1) Místem plnìní pro všechny oboustranné dodávky a plnìní je námi uvedené místo urèení, a to i v pøípadì,
hradíme-li náklady na dopravu èi pojištìní zboží. Nebezpeèí spojené s odesláním nese v každém pøípadì do
okamžiku dodání do našeho pøijímajícího závodu nebo do místa urèení dodavatel.
(2) Sjednává se výhradní použití práva Èeské republiky s vylouèením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží a ustanovení mezinárodního práva soukromého. Výhradním pøíslušným soudem se sjednává
Okresní soud v Mìlníce, je-li vìcnì pøíslušný okresní soud, pøíp. Krajský soud v Praze, je-li vìcnì pøíslušný
krajský soud. Jsme však rovnìž oprávnìni obrátit se na soud pøíslušný dle sídla dodavatele.
(3) Jsou-li nìkterá ustanovení tìchto Všeobecných nákupních podmínek èi pøíslušné smlouvy uzavøené mezi
stranami neplatná nebo se neplatnými stanou, není tím dotèena platnost Všeobecných nákupních podmínek èi
pøíslušné smlouvy jako celku. Strany se zavazují, že nahradí neplatná ustanovení takovými ustanoveními,
která se právnì pøípustným zpùsobem blíží úpravám neplatných ustanovení. Totéž platí pro pøípadné mezery.
Za úèelem vyplnìní mezer se strany zavazují, že budou usilovat o takovou úpravu, která se nejvíce blíží tomu,
co by strany dle smyslu a úèelu bývaly sjednaly, pokud by si byly této skuteènosti vìdomy.
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