
Všeobecné nákupní a objednací podmínky
 

§ 1 Rozsah platnosti
(1)  Platí výlučně tyto nákupní a objednací podmínky; podmín-

ky dodavatele, které jsou v rozporu s našimi podmínka-
mi, nebo které se od nich liší, nebudou bez výslovného 
písemného souhlasu uznány. Naše nákupní a objednací 
podmínky platí i v případě, že přijmeme dodávku dodava-
tele bez výhrad, ačkoliv jsou nám známy jeho protichůdné 
nebo odchylné podmínky.

(2) Naše  nákupní  a  objednací  podmínky  platí  rovněž  pro 
veškeré budoucí obchody uzavřené s dodavatelem.

(3) Ustanovení  uvedená  v  těchto  nákupních  a  objednacích 
podmínkách  platí  pro  objednávky,  smlouvy  na  nářadí  a 
rámcové  smlouvy,  stejně  jako  pro  veškerá  ostatní  sm-
luvní ujednání, na jejichž základě se náš smluvní partner/
dodavatel  zavázal  dodat  zboží  nebo  poskytnout  plnění. 
Ustanovení  uvedená  v  těchto  nákupních  a  objednacích 
podmínkách budou uplatněna v příslušném rozsahu.

§ 2 Nabídka, podklady k nabídce a pomocné výrobní prostředky
(1) Není-li dohodnuto jinak, je pro smluvní vztah s dodava-

telem rozhodující naše objednávka. Pokud dodavatel 
nechce přijmout naši objednávku nebo ji nechce přijmout 
za uvedených podmínek, je povinen nás o tom do 2 pra-
covních  dnů  písemně  informovat.  V  opačném  případě 
očekáváme do 2 pracovních dnů od data objednávky pot-
vrzení zakázky.

(2) Vyobrazení, výkresy, výpočty a další podklady, stejně jako 
nástroje, díly nebo materiály poskytnuté dodavateli za 
účelem  provedení  zakázky  zůstávají  naším  vlastnictvím 
a vyhrazujeme si k nim autorské právo. Námi poskytnu-
té materiály zpracuje nebo upraví dodavatel výhradně za 
účelem provedení  naší  zakázky;  nacházíme  se  v  pozici 
výrobce  ve  smyslu  §  950  něm.  občanského  zákoníku. 
Vznikne-li sjednocením nebo smíšením našich materiálů 
s jinými věcmi nová věc, stáváme se spoluvlastníkem této 
nové věci ve výši podílu hodnoty našich materiálů. Uvede-
né podklady a předměty nesmí být bez našeho výslovné-
ho písemného souhlasu zpřístupněny třetím osobám. Je 
možné je použít výhradně ke zhotovení námi objednané-
ho zboží a po vyřízení zakázky nám musí být bez vyzvání 
vráceny.

(3) Dodavatel  je  povinen  nakládat  s  veškerými  informace-
mi, které v rámci obchodního vztahu získá, jako s přísně 
důvěrnými a tyto informace nesmí bez našeho písemné-
ho  souhlasu  zveřejnit  nebo  zpřístupnit.  Tato  povinnost 
mlčenlivosti trvá i po ukončení obchodního vztahu s námi. 
Další  dohody  ohledně  ochrany  údajů  budou  v  případě 
potřeby upraveny zvlášť.  

§ 3 Objednávka
(1) Na všechny dokumenty vztahující se k objednávce musí 

dodavatel  uvést  číslo  objednávky,  položku  objednáv-
ky, číslo zboží, název zboží a množství. Na balicí  list se 
musí dodatečně uvést hmotnost a na faktury cena včetně 
nákladů na dopravu a všech přirážek; a pokud je k dispo-
zici,  rovněž DIČ. Faktury  se zasílají  ve  formátu PDF na 
accounting@kemper.eu.  

(2) V  případě  zahraničního  obchodu  je  dodavatel  povinen 
uvést tyto údaje: číslo celního sazebníku a zemi původu. 
Jednou ročně nám musí dodavatel předložit dlouhodobé 
prohlášení dodavatele podle nařízení EHS č. 1207/2001 
a na požádání: osvědčení o původu zboží a/nebo důkazy 
preferenčního původu.

§ 4 Ceny a platební podmínky
(1) Cena uvedená v objednávce je závazná. Nebude-li 

uzavřena odchylná písemná dohoda,  zahrnuje  cena do-
dávku  „frei  Haus“  (vyplaceně  do  domu)  včetně  balení. 
Obaly  jsme povinni vracet pouze na základě zvláštní pí-
semné dohody. 

(2) Zvýšení cen v rámci stávajících smluv je vyloučeno.  

(3) Není-li  domluveno  jinak,  platíme  faktury  do  14  dnů  po 
obdržení zboží a faktury s 3 % skontem nebo do 60 dnů 
po obdržení zboží a  faktury. Platební  lhůta začíná běžet 
doručením faktury, nejdříve však po doručení zboží.

(4) V případě chybné dodávky jsme oprávněni zadržet platbu 
až do jejího řádného splnění, a to bez ztráty slev, skont a 
podobných platebních zvýhodnění. 

(5) Práva na započtení pohledávek a zadržovací práva nám 
přísluší v plném zákonném rozsahu.

(6) Dodavatel není oprávněn postoupit své nároky vůči nám, 
které souvisí s dodávkou a/nebo plněním, třetím osobám. 
Postoupení, které bude navzdory tomuto zákazu prove-
deno, je neúčinné.

§ 5 Doba dodání a dodací množství
(1) Doba dodání uvedená v naší objednávce je závazná. 

Vyskytnou-li  se  okolnosti  zabraňující  včasnému  dodání 
nebo je-li dodavatel schopen tyto okolnosti rozpoznat, je 
povinen nás o tom neprodleně písemně nebo telefonicky 
informovat.

(2) Pokud se dostane dodavatel do prodlení, jsme oprávněni 
požadovat paušální náhradu škody způsobené prodlením 
ve výši 5 % z hodnoty dodávky nebo plnění za celý týden, 
celkově  však  nikoliv  více  než  25 %  z  hodnoty  dodávky 
nebo  plnění;  další  zákonné  nároky  zůstávají  nedotčeny. 
Dodavateli  i  nám  náleží  právo  prokázat,  že  byla  škoda 
způsobená prodlením nižší nebo vyšší. V posledním uve-
deném  případě  jsme  oprávněni  uplatnit  také  tuto  vyšší 
škodu.

(3)  Dodavatel  není  oprávněn  poskytovat  dílčí  plnění.  Námi 
objednaná  dodací  množství  musí  být  přesně  dodržena; 
dodávky obsahující vyšší nebo nižší množství jsou možné 
pouze po písemné nebo telefonické dohodě. 

(4)  Dodavatel  je  povinen  nás  okamžitě  informovat  o 
předmětech  dodávky,  jejichž  výroba  bude  pozastavena 
apod.  a  které  již  nebudou  dodávány,  minimálně  však  6 
měsíců předem. 

§ 6 Přechod rizik
  Není-li  domluveno  jinak,  provádí  se  dodávka/plnění  podle 

DAP (s dodáním v místě určení);  riziko na nás přechází  te-
prve s předáním předmětů dodávky. V ostatním platí pravidla 
Incoterms 2010. 

§ 7 Reklamace
  Při  vstupní  kontrole  zboží  kontrolujeme  pouze  z  vnějšku 

rozpoznatelná  poškození  (vzniklá  při  přepravě)  a  z  vnějšku 
rozpoznatelné odchylky v identitě a množství. Tyto závady re-
klamujeme neprodleně po dodání. Další závady reklamujeme 
neprodleně poté,  jakmile je v rámci řádné obchodní činnosti 
zjistíme. 

§ 8 Práva třetích osob
  Dodavatel  ručí za  to, že se na objednané zboží  / poskytnu-

tá plnění nevztahují práva třetích osob a že je zboží možné 
používat  nebo  prodávat  bez  porušení  práv  třetích  osob. 
Uplatní-li třetí osoby k dodanému zboží / poskytnutému plnění 
jakákoliv práva, obzvláště práva průmyslová, musí nás doda-
vatel v případě právní obhajoby v plném rozsahu podpořit a 
poskytnout nám veškeré potřebné podklady.

§ 9 Záruka
(1) Dodavatel  výslovně  garantuje,  že  dodané  zboží  /  pos-

kytnuté  plnění  odpovídá  specifikacím  uvedeným  v  naší 
objednávce  a  jemu  známým  požadavkům;  dodavatel 
zejména garantuje, že zboží  / poskytnuté plnění odpoví-
dá  příslušným  zákonným  předpisům  bezpečnosti  práce 
a  ochrany  zdraví  při  práci  a  srovnatelným  předpisům 
příslušného profesního sdružení. Dodavatel odpovídá za 
dodržování těchto předpisů.

(2) Dodavatel je povinen dodržovat při dodání platné zákonné 
předpisy Evropské unie a Spolkové  republiky Německo. 
To  platí  zejména  pro  nařízení  REACH  (nařízení  ES  č. 
1907/2006), zákon o elektronických přístrojích (jako Elek-
troG) jako provedení směrnice č. 2002/95/ES (RoHS) na 
národní  úrovni  a  směrnici  č.  2002/96/ES  (WEEE)  a  zá-
kon o zneškodňování vozidel s ukončenou platností jako 
provedení směrnice EU č. 200/52/ES na národní úrovni. 
Dodavatel nás musí neprodleně  informovat, pokud  je na 
základě zákonných úprav, obzvláště na základě nařízení 
REACH, nutné provést na dodávaném zboží změny, čímž 
bude ovlivněna možnost  jeho dodání,  použití  nebo  jeho 
kvalita.  V  jednotlivých  případech  budou  s  dodavatelem 
dohodnuta vhodná opatření. Totéž platí tehdy, když doda-
vatel zjistí, že k takovým změnám dojde.

(3) Je  nutné  dodržovat  normy  CE  podle  nařízení  EU  č. 
765/2008.  

(4) Zákonné nároky z vadného plnění nám přísluší v plné výši. 
Není-li možné nebo není-li  pro nás přijatelné dodatečné 
plnění  ve  formě  náhradní  dodávky  nebo  odstranění  zá-
vady  dodavatelem,  jsme  oprávněni  provést  dodatečné 
plnění  sami  bez  předchozího  oznámení  nebo  stanovení 
lhůty. Takto vzniklé náklady nese dodavatel.

(5) Podle § 438 odst. 1 č. 3 a odst. 2 něm. občanského zá-
koníku činí záruční lhůta dva roky. 

§ 10 Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, 
zproštění odpovědnosti a pojistná ochrana

(1) Pokud  je  dodavatel  odpovědný  za  škody  způsobené 
zbožím,  je  povinen  osvobodit  nás  na  první  vyzvání  od 
nároků  na  náhradu  škody  třetích  osob,  jakmile  je  sta-
noveno,  že  příčina  škod  se  nachází  v  oblasti  jeho  vlivu 
nebo  organizace  a  on  sám  přebírá  odpovědnost  vůči 
třetím osobám. Platí to zejména pro takové nároky, které 
budou vůči nám uplatněny podle zákona o odpovědnosti 
za  škodu  způsobenou  vadou  výrobku  nebo  podobných 
tuzemských nebo zahraničních zákonných ustanovení.

(2)  V  tomto  případě  je  dodavatel  rovněž  povinen  nahradit 
podle  §  683,  670  něm.  občanského  zákoníku  případné 
náklady,  které  nám  vzniknou  v  souvislosti  se  stažením 
zboží z trhu. O obsahu a rozsahu takového stažení zboží 
z  trhu  budeme  dodavatele  –  pokud  to  bude  možné  a 
proveditelné – informovat a dáme mu možnost zaujmout 
stanovisko.

(3)  Dodavatel  se  zavazuje  uzavřít  pojištění  odpovědnosti 
za škodu způsobenou vadou výrobku, které musí pokrý-
vat  rovněž  náklady  na  stažení  zboží  z  trhu,  s  pojistnou 
částkou  ve  výši  5  000  000,00  eur  za  škody  na  zdraví  / 
věcné škody; pokud nám vzniknou další nároky na náhra-
du škody, zůstávají tyto nároky nedotčeny.

§ 11 Minimální mzda
(1) Dodavatel se zavazuje, že bude při provádění našich zaká-

zek na služby nebo plnění na území Německa dodržovat 
předpisy  zákona  o  minimální  mzdě  („zákon  o  zavedení 
plošné  minimální  mzdy“  z  11.  srpna  2014,  v  platném 
znění). Dodavatel nepověří realizací zakázek subdodava-
tele nebo podniky využívající služeb agentur práce, pokud 
se  náležitě  nepřesvědčil,  že  dodržují  zákon o minimální 
mzdě.  Další  subdodavatelé  nebo  podniky  využívající 
služeb  agentur  práce  –  rovněž  v  rámci  subdodavatels-
kého řetězce – nejsou povoleny. Dodavatel se zavazuje, 
že  nám  v  případě  úřední  kontroly  poskytne  neprodleně 
všechny  nezbytné  podklady  prokazující  dodržování  zá-
kona  o  minimální  mzdě  z  jeho  strany  a  ze  strany  jeho 
subdodavatelů nebo podniků využívajících služeb agentur 
práce, i v rámci subdodavatelského řetězce.

(2) V případě porušení povinnosti vyplývající z výše uvede-
ného odstavce nám náleží právo na okamžitou výpověď.

(3)  Vznesou-li  vůči  nám  zaměstnanci  dodavatele  nebo 
zaměstnanci  subdodavatelů  nebo  podniků  využívajících 
služeb agentur práce pověřených dodavatelem  realizací 
našich zakázek nároky na zaplacení podle § 13 zákona 
o minimální mzdě  (MiLoG)  ve  spojení  s  §  14  zákona  o 
vysílání  pracovníků  (AentG),  zavazuje  se  dodavatel,  že 
nás  v  případě  porušení  ustanovení  zákona  o minimální 
mzdě nebo v případě porušení povinností podle odstavce 
1 osvobodí od těchto nároků v rozsahu podle § 14 zákona 
AentG. Tato  povinnost  osvobození  vzniká  dodavateli  i  v 
případě, když nám bude v důsledku porušení ustanovení 
zákona o minimální mzdě nebo porušení povinností podle 
odstavce 1 z jeho strany způsobena škoda jinak.   

§12 Prohlášení o ochraně osobních údajů
  Odkazujeme na naše prohlášení o ochraně osobních údajů, 

se  kterým  se  můžete  seznámit  na  našich  internetových 
stránkách  pod  https://www.kemper.eu/cs/ochrana-osobnich-
udaju.  

 §13 Místo plnění, rozhodné právo a soudní příslušnost
(1)  Není-li  domluveno  jinak,  je  místem  plnění  veškerých 

oboustranných povinností v souvislosti s našimi objednáv-
kami sídlo naší společnosti ve Vredenu.

(2) Veškeré naše obchodní vztahy se řídí výhradně právem 
Spolkové republiky Německo. Použití CISG (Úmluva OSN 
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) se vylučuje.

(3)  Je-li  dodavatel  obchodníkem,  je  příslušný  soud  v místě 
sídla naší společnosti. Jsme oprávněni žalovat dodavatele 
u jeho obecného soudu.

§ 14 Salvátorská klauzule
  V  případě  neúčinnosti  ustanovení  těchto  Všeobecných  ná-

kupních  podmínek  zůstává  platnost  ostatních  ustanovení 
nedotčena. Stane-li se některé ustanovení neúčinným nebo 
neproveditelným,  bude  nahrazeno  novým,  účinným  ustano-
vením, které bude po právní a ekonomické stránce odpovídat 
co nejvíce neúčinnému nebo neproveditelnému ustanovení. 
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