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                                                                                                                  Podpis Dodavatele: _____________________________ 
 

 

v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ke 

zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodání zboží  

 

Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen „Nákupní 

podmínky“) jsou nedílnou součástí každé individuální a/nebo 

rámcové smlouvy, kde odběratelem je společnost 

Maschinenfabrik Niehoff (CZ), s.r.o., IČ 261 86 861, 

DIČ CZ26186861, se sídlem Pražská 546/5, 288 02 Nymburk 

(dále jen „Odběratel“) a dodavatelem je fyzická nebo právnická, 

tuzemská či zahraniční osoba, která věci dodává výlučně v rámci 

své podnikatelské činnosti. 

 

1. Všeobecná ustanovení 

1.1  Tyto Nákupní podmínky platí pro veškerý běžný obchodní 

styk Odběratele s dodavateli (dále dle kontextu jen 

„Dodavatel“ nebo „Dodavatelé“).  

1.2  Pro plnění s charakterem díla podle smlouvy o dílo a 

ostatní služby platí tyto Nákupní podmínky přiměřeně.   

1.3 Nákupní podmínky jsou obchodními podmínkami ve 

smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku a 

jsou nedílnou součástí individuální a/nebo rámcové 

smlouvy mezi Odběratelem a Dodavatelem, pokud na ně 

taková individuální a/nebo rámcová smlouva odkazuje. 

V případě individuálních smluv, které jsou uzavírány 

v rámci obchodního styku na základě rámcové smlouvy, 

postačí takový odkaz v rámcové smlouvě. 

1.4 Ustanovení individuální a/nebo rámcové smlouvy mají 

přednost před Nákupními podmínkami, jsou-li odlišná 

nebo protikladná k podmínkám obsaženým v Nákupních 

podmínkách. Jakákoli záležitost, která není upravena 

individuální a/nebo rámcovou smlouvou mezi Odběratelem 

a Dodavatelem, se řídí těmito Nákupními podmínkami. 

 

2. Nabídka a objednávka 

2.1 Všechny nabídky Dodavatelů budou vypracovány zdarma 

a budou pro Odběratele nezávazné. Nabídka Dodavatele 

musí obsahovat podstatné náležitosti kupní smlouvy (tj. 

předmět koupě a kupní cenu) a dodací lhůty, to neplatí, 

pokud jsou tyto náležitosti stanoveny v rámcové smlouvě 

uzavřené mezi příslušným Dodavatelem a Odběratelem.  

2.2  Objednávka Odběratele bude považována za zadanou 

Odběratelem až tehdy, kdy bude Odběratelem vyhotovena 

v písemné formě a Odběratelem podepsána, pokud dále 

není stanoveno jinak. 

2.3 V případě objednávky v objemu nepřesahujícím částku 

2.500,00 EUR nebo odpovídající ekvivalent české měny 

(relevantní je kurz devizového trhu vyhlášený Českou 

národní bankou v den odeslání objednávky Odběratelem) 

není podpis nutný. Objednávka může být zadána také e-

mailem.  

2.4 V případě objednávky v objemu přesahujícím částku 

2.500,00 EUR nebo odpovídající ekvivalent české měny 

(relevantní je kurz devizového trhu vyhlášený Českou 

národní bankou v den odeslání objednávky Odběratelem) 

musí být písemná objednávka opatřena podpisem 

Odběratele nebo elektronickým podpisem Odběratele. 

Objednávky zadané Odběratelem ústně nebo telefonicky 

jsou závazné pouze tehdy, pokud obsah ústně nebo 

telefonicky zadané objednávky Odběratel potvrdí během tří 

(3) pracovních dní písemně. Pokud Odběratel na nabídku 

Dodavatele, včetně případných nabídek učiněných 

elektronickou formou, neodpoví, nelze považovat nabídku 

Dodavatele za přijatou Odběratelem.  

2.5 V jednotlivých případech jsou závazné vzorky zadané 

Odběratelem včetně případných tolerancí. Přijetím 

objednávky Dodavatel potvrzuje, že se na základě 

posouzení vzorků seznámil se způsobem provedení 

a rozsahem plnění. V případě zřejmých omylů, písařských 

a početních chyb v podkladech poskytnutých Odběratelem 

nevzniká Odběrateli žádná odpovědnost. Dodavatel je 

povinen vyrozumět Odběratele o těchto chybách, aby 

mohla být objednávka Odběratele opravena.  

2.6 Přijetí objednávky zadané Odběratelem bude Dodavatelem 

potvrzeno Odběrateli doručením kopie objednávky 

podepsané/potvrzené Dodavatelem nebo doručením 

samostatného potvrzení Dodavatele o přijetí objednávky 

Odběratele do dvou (2) týdnů od dojití objednávky 

Odběratele, v opačném případě je Odběratel oprávněn 

objednávku zrušit. V případě dodacích lhůt kratších než 

dva (2) týdny se potvrzení objednávky nevyžaduje.  

2.7 Přijetí objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv dodatkem 

nebo odchylkou Dodavatele vyžaduje zvláštní písemné 

potvrzení ze strany Odběratele do jednoho (1) týdne, jinak 

se k takovým dodatkům nebo odchylkám Dodavatele 

nepřihlíží.  

2.8 Individuální smlouva je uzavřena způsobem uvedeným 

v článku 2.6 nebo přijetím dodatků a odchylek Dodavatele 

Odběratelem od objednávky Odběratele způsobem 

uvedeným v článku 2.7. Uzavření individuální smlouvy 

způsobem předvídaným v ustanovení § 1757 Občanského 

zákoníku se vylučuje.  

2.9  Výkresy, nástroje, vzorky, modely, ochranné známky, 

design apod., jakož i hotové výrobky a polovýrobky, které 

byly Odběratelem přenechány nebo vyrobeny na pokyn 

Odběratele, zůstávají vlastnictvím Odběratele a smějí být 

dodány resp. dále předány třetím osobám pouze s 

výslovným písemným souhlasem Odběratele. Pokud není v 

konkrétním případě dohodnuto jinak, musí být Odběrateli 

vráceny neprodleně po vyřízení objednávky bez zvláštní 

výzvy. Zboží vyrobené, resp. označené, za použití těchto 

prostředků, ochranných známek a designů smí být dodáno 

třetím osobám pouze s výslovným písemným souhlasem 

Odběratele. 

 

3. Ochrana osobních dat 

3.1 Osobními daty se rozumí osobní údaje Dodavatele - 

fyzické osoby, i osobní údaje fyzických osob, které jsou 

statutárním zástupcem Dodavatele, členem statutárních 

orgánů Dodavatele či jinak oprávněny jednat za 

Dodavatele. 

3.2 Osobní data Odběratel zpracovává za účelem realizace a 

plnění smluvního vztahu mezi Odběratelem a 

Dodavatelem. Přijetím těchto Nákupních podmínek 

Dodavatel potvrzuje, že si je této skutečnosti vědom a 

výslovně s takovým zpracováváním osobních dat souhlasí. 

Dodavatel dále potvrzuje, že osoby oprávněné jednat za 

Dodavatele - právnickou osobu, byly seznámeny s tím, že 

Odběratel zpracovává jejich osobní údaje za účelem 

realizace a plnění smluvního vztahu mezi Odběratelem a 

Dodavatelem, a že uvedené osoby se zpracováním jejich 

osobních dat za podmínek tohoto článku 3 Nákupních 

podmínek souhlasí. Dodavatel bere na vědomí, že prostory 

v sídle Odběratele mohou být z bezpečnostních důvodů 

snímány a zaznamenávány kamerou nebo jinými 

technickými prostředky.  

3.3 Odběratel zpracovává osobní data Dodavatele po dobu 

nezbytně nutnou, tj. zpravidla po dobu trvání smluvního 

vztahu s Dodavatelem a dále po dobu vyžadovanou 

právními předpisy. Kdykoli v průběhu této doby je 

Dodavatel oprávněn vyžádat si informace o zpracování 

osobních dat, požadovat též vysvětlení, opravu, doplnění, 

blokování nebo likvidaci údajů v souladu s ustanovením § 

20 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

v platném znění. Odběratel je povinen takové žádosti 

Dodavatele vyhovět, ledaže by to bylo v rozporu s 

příslušnými právními předpisy (např. právními předpisy o 

archivnictví). 

3.4 Souhlas Dodavatele se zpracováním Osobních dat dle 

článku 3.2 se vztahuje na osobní data, která Dodavatel 

Odběrateli poskytl nebo v budoucnu poskytne v průběhu 

trvání smluvního vztahu mezi Odběratelem a Dodavatelem. 

 

 

4. Dodací lhůty 

4.1 Dohodnuté dodací lhůty jsou závazné. Začínají běžet od 
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dojití objednávky Odběratele Dodavateli. Do konce dodací 

lhůty, musí být zboží dodáno do místa převzetí určeného 

Odběratelem. Jakmile jsou Dodavateli známy okolnosti, 

které zřejmě ohrožují dodržení dodací lhůty, je povinen o 

nich Odběratele neprodleně písemně informovat a zároveň 

uvést důvody a předpokládanou dobu prodlení. 

4.2 V případě nedodržení dodací lhůty je Odběratel oprávněn 

využít práv, které mu přiznává Občanský zákoník. V 

případě naléhavé potřeby má Odběratel právo od smlouvy 

odstoupit a pokrýt svoji potřebu jiným způsobem, pokud 

tak lze zabránit vzniku škody.  

4.3 Dostane-li se dodavatel na základě jím způsobené 

okolnosti do prodlení s dodáním, je dodavatel povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % hodnoty 

objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení, 

maximálně však 10 % z poměrné hodnoty objednávky, s 

níž se dodavatel dostal do prodlení. 

Další zákonné nároky zůstávají zachovány. Tato smluvní 

pokuta je okamžité splatná a objednatel je oprávněn 

započíst si pohledávku na její zaplacení proti pohledávce 

dodavatele na úhradu ceny za dodané výrobky uvedené ve 

faktuře 

Závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na 

náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. 

V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, 

zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, 

v jakém škoda převyšuje částku určenou soudem jako 

přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.  

4.4 Prodlení Dodavatele s odevzdáním/dodáním zboží delším 

než čtrnáct (14) dnů se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. Dodavatel nese po dobu svého prodlení 

nebezpečí škody na věci.  

4.5 Před koncem dodací lhůty není Odběratel povinen zboží 

převzít. V případě dodání zboží před koncem dodací lhůty 

je Odběratel oprávněn zboží Dodavateli na jeho náklady 

zaslat zpět a požadovat dodání až v řádném termínu. 

 

5. Místo plnění 

5.1 Pokud z objednávky Odběratele nevyplývá nic jiného, je 

místem odevzdání a převzetí dodávaného zboží sídlo 

Odběratele.  

 

6. Plnění povinnosti Dodavatele / Obal 

6.1 Částečné dodávky jsou přípustné pouze tedy, pokud byly 

mezi Odběratelem a Dodavatelem při objednávce nebo 

dodatečně výslovně sjednány. Již před dokončením 

celkové dodávky je Odběratel oprávněn začít dodané části 

používat, aniž by tím uznal dodávku za splněnou v souladu 

s rámcovou a/nebo individuální smlouvou.  

6.2 Veškeré dodávky musí být odeslány Dodavatelem na 

náklady a nebezpečí Dodavatele bez jakýchkoli nákladů 

pro Odběratele do místa převzetí. (Incoterms 2010 DAP). 

Pokud přepravní náklady hradí výjimečně Odběratel, je 

Dodavatel povinen respektovat způsob přepravy a dojití 

určené Odběratelem.  

6.3 Nebezpečí škody na věci přechází na Odběratele teprve v 

okamžiku řádného převzetí zboží Odběratelem v místě 

převzetí. Odběratel nabývá vlastnické právo k věci dnem 

uzavření Individuální smlouvy.  

6.4 Obal je zahrnut v ceně. Pokud je výjimečně dohodnuto 

jinak, bude cena obalu vypočtena jako samostatná cena. 

Dodavatel je povinen vybrat obal určený Odběratelem a 

dbát na to, aby bylo zboží obalem chráněno před 

poškozením. Jednorázové obaly musí Dodavatel vždy 

převzít od Odběratele. 

 

 

7. Dokumentace 

7.1 Faktury, dodací listy a balicí listy je třeba v jednom 

vyhotovení připojit ke každé zásilce. Tyto dokumenty musí 

obsahovat minimálně následující údaje:  

 

- označení dokumentu a jeho číslo, 

- obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo 

podnikání, 

- IČ a DIČ Dodavatele i Odběratele, 

- číslo objednávky a číslo zboží, 

- přesné označení předmětu plnění, 

- označení zboží číslem zboží Odběratele, 

- oddělení zadávající objednávku a datum objednávky,  

- množství a množstevní jednotka, 

- počet jednotek v balení a počet balení celkem, 

- počet a označení opakovaně použitelných obalů, 

- hrubá, čistá a případně výpočtová hmotnost, 

- zbývající množství u částečných dodávek, 

- pokud dohodnuto, osvědčení a certifikáty díla, 

- kupní cenu, 

- způsob dopravy a místo převzetí dodávky, 

- den dodání zboží. 

 

7.2 Doklady nesplňující tyto požadavky jsou považovány za 

vady plnění. 

7.3 Vícenáklady a škoda, které Odběrateli vzniknou z důvodu 

nesprávných nebo chybějících údajů, hradí Dodavatel.  

 

8. Ceny 

8.1 Není-li dohodnuto jinak, ceny uvedené v objednávce jsou 

vždy pevné ceny. Daň z přidané hodnoty není v ceně 

zahrnuta a připočítává se k ceně v aktuální zákonné sazbě.   

8.2 Dodavatel neposkytne Odběrateli nepříznivější ceny a 

podmínky než jiným odběratelům, pokud mu tito 

odběratelé nabízejí v konkrétním případě stejné nebo 

srovnatelné podmínky. 

 

9. Fakturace / Platba 

9.1 Platba bude provedena teprve po úplném odevzdání zboží 

bez vad a jeho převzetí Odběratelem a po doručení řádného 

daňového dokladu (faktury) Dodavatele v souladu 

s článkem 7. těchto Nákupních podmínek Odběrateli. Pro 

částečné dodávky platí toto přiměřeně. 

9.2 Pokud není dohodnuto jinak, bude platba provedena do 

třiceti (30) dnů ode dne splnění podmínek uvedených 

v článku 9.1 s tím, že Dodavatel poskytne Odběrateli slevu 

ve výši 3 % z fakturované částky (bez daně z přidané 

hodnoty), anebo do šedesáti (60) dnů od obdržení faktury 

bez poskytnutí jakékoli slevy. Právo Odběratele na slevu 

poskytnutou Odběrateli za včasnou úhradu není dotčeno 

prodlením Odběratele s platbou způsobené zasláním 

nesprávné či chybné faktury Dodavatele. 

9.3 Zadržovací právo Odběratele ke zboží přísluší Odběrateli v 

rozsahu stanoveném Občanským zákoníkem.  

9.4 Dodavatel souhlasí s tím, že Odběratel je oprávněn, nikoli 

však povinen, započíst kdykoli veškeré (jednotlivě i 

vcelku) své splatné pohledávky vůči Dodavateli ze 

vzájemného obchodního vztahu proti veškerým 

pohledávkám Dodavatele vůči Odběrateli ze vzájemného 

obchodního vztahu, a to bez ohledu na místo placení nebo 

měnu, ve které jsou jejich pohledávky vyjádřeny. 

Odběratel je rovněž oprávněn započíst své pohledávky i 

proti pohledávce Dodavatele, která je promlčená nebo 

dosud nesplatná. O započtení Odběratel Dodavatele 

vhodným způsobem vyrozumí. 

9.5 Pohledávky Dodavatele vůči Odběrateli smějí být 

postoupeny třetím osobám pouze s písemným souhlasem 

Odběratele. Platby musí být hrazeny pouze Dodavateli. 

9.6 Plní-li Dodavatel svůj dluh pomocí jiné osoby, odpovídá 

tak, jako by dluh plnil sám.  

 

 

 

10. Vady 

10.1 Dodavatel poskytuje Odběrateli záruku, že zboží bude po 

dobu záruční doby způsobilé k použití pro obvyklý účel, že 

zboží bude po dobu záruční doby bez vad, zejména že má 

vlastnosti, které byly ve smlouvě dohodnuty jako podstatné 

a vhodné pro zamýšlený účel použití za běžných 
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provozních podmínek a že má obvyklé vlastnosti (dále jen 

„Záruka za jakost“). Dodavatel prohlašuje, že zboží 

netrpí žádnými právními vadami a že po dobu záruční doby 

bude mít požadované, smluvené nebo obvyklé vlastnosti a 

vyhoví podmínkám stanoveným právními a technickými 

normami. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude odpovídat 

zadání Odběratele, jako např. výkresům, specifikacím a 

předpisům pro zpracování objednávky. Objednávka 

Odběratele musí být zpracována v rozsahu odpovídajícím 

po odborné a věcné stránce současnému stavu techniky.   

10.2 Záruční doba činí dvacet čtyři (24) měsíců. Záruční doba 

začíná běžet teprve převzetím zboží Odběratelem v místě 

jeho převzetí, anebo okamžikem převzetí zboží třetími 

osobami pověřenými Odběratelem.  

10.3 Záruka za jakost se vztahuje na veškeré dodané zboží, 

včetně jeho případného příslušenství, částečných dodávek, 

a to včetně obalů. 

10.4 V případě vad zboží, které jsou kryty Zárukou za jakost, 

má Odběratel právo:  

- na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady 

nebo dodáním chybějícího zboží, 

- na odstranění vady opravou zboží, 

- na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 

- odstoupit od smlouvy. 

10.5 Odběratel sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při 

oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení 

vady. Neodstraní-li Dodavatel vady v přiměřené lhůtě či 

oznámí-li Odběrateli, že vady neodstraní, může Odběratel 

požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní 

ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.  

10.6 Odběratel je oprávněn nezaplatit až do okamžiku 

odstranění vady část kupní ceny, která podle jeho odhadu 

odpovídá výši slevy z kupní ceny, jež mu přísluší.  

10.7 Při dodání nového zboží vrátí Odběratel Dodavateli na 

náklady Dodavatele zboží původně dohodnuté.  

10.8 V případě nutnosti odstranění vady zboží opravou 

v provozovně Dodavatele, nese Dodavatel veškeré náklady 

na přepravu vadného zboží od Odběratele k Dodavateli a i 

následně opraveného zboží od Dodavatele k Odběrateli. 

10.9 V případě, že Odběratel uplatní práva z vadného plnění 

(zejména z důvodu vad zboží, které jsou kryty Zárukou za 

jakost; tzv. reklamace), je Dodavatel povinen uhradit 

Odběrateli částku 500 CZK za uplatnění každé jednotlivé 

vady zboží či jeho části, přičemž tato částka je splatná na 

základě písemné výzvy (např. daňového dokladu/faktury) 

Odběratele. Vedle toho má Odběratel nárok na náhradu 

účelně vynaložených nákladů dle ustanovení § 1924 

Občanského zákoníku.  

 

11. Odpovědnost výrobce 

11.1 Pro odpovědnost výrobce za škodu způsobenou vadou 

výrobku se použijí ustanovení Občanského zákoníku. 

11.2 Dodavatel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti za 

škodu na zboží, resp. pojištění odpovědnosti za montáž, a 

odpovědnosti za škodu na zdraví, a to vždy s limitem 

pojistného plnění ve výši nejméně 2,5 mil. EUR nebo 

odpovídajícího ekvivalentu české měny. Ostatní nároky na 

náhradu škody zůstávají touto skutečností nedotčeny. 

 

12. Práva duševního vlastnictví 

12.1 Tam, kde bude předmět plnění Dodavatele, který je 

právnickou osobou, dle rámcové a/nebo individuální 

smlouvy vyvinut/vynalezen/vytvořen pro Odběratele a je 

způsobilý být předmětem ochrany dle zákona č. 121/2000 

Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Autorský zákon“) jako výsledek tvůrčí činnosti (dále jen 

„Výstupy“), Dodavatel převádí na Odběratele veškerý 

výkon majetkových autorských práv k Výstupům případně 

ke všem ostatním výsledkům činnosti Dodavatele a stejně 

tak výkon práv Výstupy měnit, zasahovat do nich, spojovat 

je s jinými Výstupy, dokončit atd.  

Odběratel je v dobré víře, že Dodavatel vytvořil Výstupy 

vlastními zaměstnanci či je na základě smluv s třetími 

osobami oprávněn s Výstupy a výkonem práv k nim 

disponovat ve smyslu Autorského zákona a rámcové 

a/nebo individuální smlouvy. Vyjde-li najevo, že Výstupy 

vytvořené pro Odběratele jsou zatíženy právem třetí osoby, 

odpovídá Dodavatel za veškerou škodu z toho plynoucí a je 

povinen tyto nároky třetí osoby na své náklady vypořádat, 

včetně nákladů případného soudního sporu.  

Sjednává se, že Odběratel je oprávněn postoupit právo 

výkonu majetkových práv k Výstupům jakékoliv třetí 

osobě. 

 

12.2 V případě Výstupů Dodavatele, který je fyzickou osobou, 

považují se tyto Výstupy ve smyslu ustanovení § 58 odst. 7 

Autorského zákona za dílo zaměstnanecké, přičemž 

Odběratel se ve vztahu k dílu bude považovat ve smyslu 

ustanovení § 58 Autorského zákona za zaměstnavatele a 

jako takový bude vykonávat majetková práva k dílu.  

 

Odběratel je v dobré víře, že Dodavatel je jedinou osobou, 

která se bude podílet na vývoji Výstupů, a že je takto 

oprávněn vykonávat veškerá autorská majetková práva 

spojená s Výstupy a další autorská práva dle režimu 

zaměstnaneckých děl ve smyslu Autorského zákona. 

Vyjde-li najevo, že Výstupy vytvořené v rámci smluvního 

vztahu mezi Odběratelem a Dodavatelem jsou zatíženy 

právem třetí osoby, odpovídá Dodavatel za veškerou škodu 

z toho plynoucí a je povinen tyto nároky třetí osoby na své 

náklady vypořádat, včetně nákladů případného soudního 

sporu.  

Sjednává se, že Odběratel je oprávněn postoupit právo 

výkonu majetkových práv k Výstupům jakékoliv třetí 

osobě. 

12.3 Tam, kde nebude možno postupovat v souladu s článkem 

12.1 nebo 12.2, platí, že Dodavatel udělil Odběrateli 

v souladu s ustanovením § 46 a násl. Autorského zákona 

výhradní, časově, teritoriálně a množstevně neomezenou, 

plně splacenou Licenci („Licence“) k  Výstupům k užití v 

rámci výkonu jeho podnikatelské činnosti. 

12.4 Licence na Výstupy se uděluje dnem, kdy se Výstupy 

stanou způsobilými ochrany příslušnými zákonnými 

ustanoveními jako výsledek tvůrčí duševní činnosti.  

12.5 Doba trvání Licence na Výstupy není ovlivnitelná dobou 

trvání rámcové a/nebo individuální smlouvy. 

12.6 Po dobu trvání Licence na Výstupy Dodavatel není 

oprávněn udělit třetí osobě jakoukoli licenci, ani autorizaci 

či souhlas s užitím Výstupů jakýmkoli způsobem. 

12.7 Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli práva 

z Licence na Výstupy či jakoukoli jejich část třetí osobě. 

12.8 Odběratel je ve smyslu ustanovení § 48 odst. 1 Autorského 

zákona oprávněn zcela nebo zčásti poskytnout oprávnění 

tvořící součást Licence jakékoliv třetí osobě, a to 

v neomezeném rozsahu ke všem způsobům užití, které 

umožňuje Autorský zákon a pro neomezené množství 

uživatelů. O postoupení licence je Odběratel povinen 

informovat Dodavatele. Je-li to potřebné a nutné, 

Dodavatel je povinen zajistit souhlasy s postoupením 

licence od všech osob, které jsou ve smyslu Autorského 

zákona považovány za autory Výstupů, které jsou 

předmětem Licence. Cena za veškerá tato oprávnění je 

obsažena v dohodnuté kupní ceně dle individuální a/nebo 

rámcové smlouvy. 

12.9 Dodavatel prohlašuje, že zaplacením kupní ceny dle 

rámcové / individuální smlouvy v plném rozsahu budou 

uspokojeny všechny majetkové nároky Dodavatele, jeho 

zaměstnanců či jakýchkoliv třetích osob, které se na 

vytvoření díla podílely, vyplývající z Autorského zákona a 

Občanského zákoníku i do budoucna. 

12.10 Odběratel není povinen užívat práv z Licence na Výstupy. 

12.11 Licence na Výstupy zahrnuje souhlas s modifikacemi 

a/nebo úpravami Výstupů a/nebo se zahrnutím Výstupů do 

kolektivní práce (výstupu). 

12.12 Dodavatel se zavazuje odškodnit Odběratele za všechny 

ztráty (včetně následných škod) vyplývající  z jakéhokoliv 
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porušení nebo namítaného porušení jakéhokoliv práva k 

patentu, užitnému vzoru, průmyslovému vzoru, autorského 

práva, práva k ochranné známce nebo práva na ochranu 

obchodní firmy přičítaného oprávněné osobě a způsobené 

v důsledku práce Dodavatele uskutečňované či 

uskutečněné na základě individuální a/nebo rámcové 

smlouvy. V případě takovéhoto porušení bude Dodavatel 

povinen použít svého nejlepšího úsilí k získání práva na 

využívání příslušného díla, nebo pokud nebude Dodavatel 

schopen takové právo zajistit, vrátit obdrženou 

odpovídající odměnu spolu s úroky z prodlení ve výši 

stanovené nařízením vlády na základě ustanovení § 1970 

Občanského zákoníku.  

Pokud je výsledkem přípravy, resp. provádění zakázky na 

nabízenou metodu, přístroj resp. zařízení know-how, které 

je možné chránit patentem nebo užitným vzorem, a pokud 

Odběratel svou spoluúčastí na jednáních, poradách, 

společných pokusech, zkušebním provozu apod. přispěl ke 

vzniku tohoto know-how, budou Dodavatel a Odběratel při 

podávání přihlášky k registraci práva z duševního 

vlastnictví v tuzemsku i v zahraničí vystupovat jako 

společní přihlašovatelé. Povinnosti vyplývající v daném 

případě ze zákona o zaměstnaneckých vynálezech/dílech 

zůstávají nedotčeny. Dodavatel odpovídá za to, že jeho 

dodávkou a jejím použitím Odběratelem nebudou porušeny 

žádné patenty a jiná práva duševního vlastnictví třetích 

osob. 

 

13. Vyšší moc 

13.1 Všechny události, k nimž dojde v důsledku působení tzv. 

vyšší moci, opravňují Odběratele a/nebo Dodavatele k 

odkladu plnění převzatých povinností, anebo pokud od 

nich nelze splnění celé individuální a/nebo rámcové 

smlouvy nebo její části spravedlivě požadovat, k 

odstoupení od takové smlouvy. Druhé ze smluvních stran 

v takovém případě nevznikne nárok na náhradu škody.  

13.2 Za vyšší moc se pokládají veškeré mimořádné a 

nepředvídatelné události, kterým nešlo za daných 

podmínek ani při vynaložení veškerého potřebného úsilí 

odvrátit a které nebyly způsobeny zaviněním žádné ze 

smluvních stran. Vyšší mocí se zejména rozumí přírodní 

katastrofy, požár, úder blesku, exploze, únik jedovaté látky 

nebo plynu, povodně, obecné poruchy zásobování, 

důsledky války, teroristických akcí, povstání apod., spory 

či stávky na pracovištích ve vlastních i cizích závodech, 

jakož i zásahy vyšších správních orgánů.  

 

14. Skladování/vlastnictví 

14.1 Poskytnutý materiál zůstává vlastnictvím Odběratele. Ze 

strany Dodavatele musí být zajištěno jeho bezplatné a 

oddělené skladování, jeho označení a správa. Lze ho použít 

jen pro jednotlivou konkrétní zakázku. V případě 

znehodnocení nebo ztráty poskytnutého materiálu je 

Dodavatel povinen vzniklou škodu Odběrateli nahradit. 

14.2 Při zpracování, smísení a přepracování materiálů se 

Odběratel stává vlastníkem věci již v okamžiku vzniku 

nové věci nebo věci vzniklé smísením a přepracováním 

materiálu. Dodavatel je povinen uchovávat tuto věc pro 

Odběratele s péčí řádného hospodáře. Náklady na úschovu 

předmětů a materiálů uchovávaných pro Odběratele jsou 

zahrnuty v kupní ceně.  

14.3 Odběratel a Dodavatel tímto vylučují aplikaci ustanovení § 

2126 a ustanovení § 2428 Občanského zákoníku.  

 

15. Obchodní tajemství  

15.1 Dodavatel a jeho zaměstnanci a třetí osoby spolupracující s 

Dodavatelem při plnění zakázek jsou povinni zachovávat 

mlčenlivost o objednávkách zadaných Odběratelem a s 

nimi souvisejícími obchodními a technickými detaily, o 

nichž se dozví v rámci své činnosti. Bez předchozího 

písemného souhlasu Odběratele nesmí být tyto údaje 

zveřejněny, kopírovány nebo zpřístupněny třetím osobám, 

anebo použity k jinému než původně zamýšlenému účelu. 

Podklady přenechané Odběratelem musí být vydány zpět 

Odběrateli neprodleně po první výzvě Odběrateli.  

15.2 Veškeré objednávky smějí být použity nad rámec zakázky 

nebo zveřejněny pouze s předchozím písemným souhlasem 

Odběratele. Totéž platí pro fotografické snímky pořízené 

uvnitř výrobního areálu Odběratele a jejich případném 

zveřejňování. 

15.3 Dodavatel je povinen seznámit s výše uvedenými 

povinnostmi své zaměstnance a osoby, které s ním 

spolupracují na plnění zakázek. 

 

16. Příslušný soud 

16.1 Dle ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád v platném znění, je dána místní příslušnost 

soudu prvního stupně, v jehož obvodu se nachází sídlo 

Odběratele (tj. Krajský soud v Praze, je-li pro rozhodování 

sporu dána věcná příslušnost krajských soudů, nebo 

Okresní soud v Nymburce, je-li pro rozhodování sporu 

dána věcná příslušnost okresních soudů). 

 

17. Použití českého práva 

17.1 Tyto Nákupní podmínky, individuální a/nebo rámcová 

smlouva, a celý obchodní vztah mezi Odběratelem a 

Dodavatelem se řídí právním řádem České republiky, 

zejména ustanoveními Občanského zákoníku s vyloučením 

Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 

(CISG). 

 

18. Oddělitelnost ustanovení  

18.1 Jestliže se jakékoli ustanovení těchto Nákupních podmínek 

nebo příslušné individuální a/nebo rámcové smlouvy s 

Dodavatelem stane zdánlivým, neplatným, neúčinným 

nebo nevymahatelným, bude se takový účinek vztahovat na 

dotčené ustanovení pouze v rozsahu takové zdánlivosti, 

neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti, bez toho, 

že by byla zrušena platnost, účinnost nebo vymahatelnost 

ostatních ustanovení těchto Nákupních podmínek nebo 

příslušné individuální a/nebo rámcové smlouvy s 

Dodavatelem nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 

vymahatelnost dotčeného ustanovení. Smluvní strany se 

zavazují nahradit takové zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné ustanovení platným ustanovením se 

stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby 

úmysl smluvních stran nebyl takovou změnou dotčen. 

 

19. Zveřejnění a změny Nákupních podmínek 

19.1 Výtisk Nákupních podmínek Dodavatel obdrží zpravidla 

spolu se smlouvou, kterou uzavřel s Odběratelem a která 

na Nákupní podmínky odkazuje. Aktuální Nákupní 

podmínky jsou k dispozici každému Dodavateli v sídle 

Odběratele během běžných pracovních hodin.  

19.2 Odběratel si vyhrazuje právo Nákupní podmínky v 

přiměřeném rozsahu doplňovat a měnit, a to zejména z 

důvodu změn nebo výkladu právních předpisů a vývoje 

obchodní politiky Odběratele; možnost úprav dle předchozí 

věty se netýká souhlasu Odběratele se zpracováním 

osobních údaje dle článku 3.2 Nákupních podmínek, ledaže 

změnu parametrů souhlasu vyžaduje nově přijatý právní 

předpis. Dodavatel uzavřením smlouvy, jejíž součástí jsou 

tyto Nákupní podmínky, s možností doplnění či úpravy 

těchto Nákupních podmínek v uvedeném rozsahu předem 

souhlasí. Dodavatel bude o každé takové změně 

informován před nabytím účinnosti změny e-mailem nebo 

faxem, a to nejméně ve lhůtě jednoho (1) měsíce přede 

dnem nabytí účinnosti změny. Pro vyloučení jakýchkoliv 

pochybností se sjednává, že písemná forma pro toto 

oznámení je zachována, pokud text nových Nákupních 

podmínek bude zaslán v příloze e-mailu nebo faxem.  

19.3 Nebudou-li proti změně do dne nabytí účinnosti změny ze 

strany Dodavatele Odběrateli doručeny písemné námitky, 

platí, že Dodavatel se změnou souhlasí.  

19.4 Doručí-li Dodavatel Odběrateli písemné odmítnutí změny 

Nákupních podmínek nejpozději do dne nabytí účinnosti 



Všeobecné nákupní podmínky společnosti Maschinenfabrik Niehoff (CZ), s.r.o. 

 

5 

                                                                                                                  Podpis Dodavatele: _____________________________ 
 

 

změny, uplatní se pravidla stanovená v tomto článku 19.4. 

Dodavatelovo odmítnutí změny Nákupních podmínek se ve 

vztahu ke každé smlouvě mezi Dodavatelem a 

Odběratelem, která je návrhem na změnu Nákupních 

podmínek dotčena, a dále ve vztahu ke každé smlouvě 

mezi Dodavatelem a Odběratelem, jejíž existence je na 

smlouvě dotčené změnou Nákupních podmínek závislá, 

považuje za výpověď závazku z každé takové smlouvy s 

účinností od navrženého data účinnosti změny Nákupních 

podmínek. Dodavatel a Odběratel se mohou v jednotlivém 

případě písemně dohodnout, že odmítnutí změny 

Nákupních podmínek Dodavatelem nepředstavuje výpověď 

závazku ze smlouvy dotčené změnou Nákupních podmínek 

ani závazků ze smluv na takové smlouvě závislých a že pro 

Dodavatele platí ve vztahu k takové smlouvě stávající 

znění Nákupních podmínek. Ostatní právní vztahy mezi 

Dodavatelem a Odběratelem zůstanou Dodavatelovým 

odmítnutím změny těchto Nákupních podmínek nedotčeny.  

 

20. Závěrečná ustanovení  

20.1 Těmito Nákupními podmínkami se řídí právní vztahy, 

které vznikly ode dne jejich účinnosti. Vznik individuální 

a/nebo rámcové smlouvy s Dodavatelem, jakož i práva z ní 

vzniklá přede dnem účinnosti těchto Nákupních podmínek, 

se řídí dosavadními Nákupními podmínkami, neplyne-li 

z článku 19 jinak.  

20.2 Lhůty, které začaly běžet přede dnem účinnosti těchto 

Nákupních podmínek, se až do svého skončení posuzují 

podle příslušné smlouvy s Dodavatelem a dosavadních 

Nákupních podmínek.  

20.3 Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 

Občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu pěti (5) 

let ve vztahu k pohledávkám Odběratele vůči Dodavateli a 

ve vztahu k pohledávkám Dodavatele vůči Odběrateli.  

 

21. Účinnost  

21.1 Toto je úplné znění Nákupních podmínek platné a účinné 

od 1. 1. 2017. 

 

 

Dodavatel tímto potvrzuje, že je s Nákupními podmínkami 

plně srozuměn a že se jimi řídí smlouva, kterou se 

společností Maschinenfabrik Niehoff (CZ), s.r.o. uzavírá. 

Podepsané Nákupní podmínky zašle Dodavatel zpět na 

adresu společnosti Maschinenfabrik Niehoff (CZ), s.r.o. 

 

 

 
___________________________ 

Místo a datum 

 
 

_________________________________________________ 

Firma / jméno a příjmení Dodavatele  
(druhá alternativa platí u podnikatelů – fyzických osob) 

jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat Dodavatele 

pracovní zařazení / funkce:  

 

 

 

 


