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Všeobecné nákupní podmínky  
Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA 

 

 

§ 1 Rozsah platnosti 

(1) Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen: „Obchodní podmínky“) upravují právní vztahy mezi společností 

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA a k ní přidružených firem, odvolávajících se na tyto Obchodní 

podmínky, pro dodávky, služby a nabídky, předkládané našimi dodavateli.  

(2) Naší společnosti poskytované smluvní plnění musí probíhat výhradně na základě těchto Obchodních podmínek, 

pokud nebylo v výjimečných případech mezi námi a dodavatelem výslovně ujednáno jinak. Neakceptujeme žádné 

všeobecné obchodní podmínky dodavatele, a to ani v případě, že nejsou ve zřejmém rozporu s našimi Obchodními 

podmínkami.  

(3) Tyto obchodní podmínky platí pro všechny současné a budoucí obchodní vztahy mezi námi a dodavateli, pokud se 

jedná o podnikatelské subjekty. Podnikatelským subjektem v tomto smyslu je každá fyzická nebo právnická osoba, nebo 

každá právně způsobilá soukromá společnost (veřejná obchodní společnost / v.o.s), provádějící právní úkony při výkonu 

své živnostenské nebo samostatné výdělečné činnosti. Právně způsobilá soukromá společnost je jakákoli firma, schopná 

nabývat prostředky svou výdělečnou činností a dostát svým závazkům. 

  

§ 2 Uzavření smlouvy, Objednávky  

(1) Naše objednávky mohou být vystavovány a zasílány následujícím způsobem: v souladu s rozvrhem v časovém plánu 

dodávek (elektronicky / faxem), prostřednictvím KANBANového systému, elektronické aukce (Electronic-Procurement), 

objednávek v systému SAP, prostřednictvím písemných objednávkových formulářů. Kromě toho si vyhrazujeme právo 

kdykoli zavést nové formy objednávek. 

(2) Dodavatel se zavazuje naši objednávku do 14 dnů písemně potvrdit nebo ji zasláním zboží bez výhrad realizovat 

(přijetí objednávky). Opožděné přijetí objednávky se pokládá za novou nabídku dodavatele, podléhající schválení z naší 

strany.  

(3) Pokud se potvrzení objednávky od objednávky liší, musí dodavatel na tyto odlišnosti jednoznačně upozornit.  

K realizaci smlouvy dojde pouze v případě, že jsme tyto odlišnosti písemně odsouhlasili.  

 
§ 3 Ceny, Platební podmínky, Fakturační údaje 

(1) Pokud nebylo dohodnuto jinak, jsou ceny dodavatele cenami pevnými, eventuálně včetně platné, zákonem stanovené 

DPH (daně z přidané hodnoty) zahrnující dodávku do našeho závodu dle souboru mezinárodních pravidel Incoterms 

2010 DDP (= Delivered Duty Paid = při dodání clo uhrazeno); v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele, 

především náklady za přepravu a obaly, náklady na strojní a vozový park, náklady na údržbu, cestovné, přesčasy a/nebo 

výkonnostní příplatky. 

(2) Pokud nebyl výslovně určen druh obalu a způsob zaslání, je dodavatel povinen vybrat pro nás cenově co 

nejvýhodnější, standardní druh obalu a způsob zaslání. 

(3) Platí platební podmínky, uvedené v jednotlivých objednávkách. Pokud nejsou v objednávce žádné platební podmínky 

uvedeny, platí za dohodnutou splatnost 60 dní. Lhůta splatnosti počíná běžet od okamžiku, kdy byla uskutečněna 

kompletní dodávka, nebo dokončeny práce a doručena řádně vystavená faktura. Pokud je součástí dodávky/služby 

dodavatele i poskytnutí dokladů o zkouškách materiálu, zkušebních protokolů, dokladů o jakosti nebo jiných podkladů, je 

s ohledem na kompletnost dodávky vyžadováno rovněž předložení výše zmíněných dokladů.  

(4) Zásadně je nutné používat námi předepsané standardní objednávkové formuláře / formuláře pro potvrzení 

objednávky. Na všech odlišných dokladech o potvrzení objednávky, na dodacích listech a fakturách musí být uvedeno 

naše číslo objednávky, číslo položky v objednávce, katalogové číslo výrobku sortimentní číslo položky) a dodávané 

množství. Pokud by jeden nebo více z výše uvedených údajů chyběl, čímž by na naší straně došlo k prodlení při procesu 

zpracování obchodního případu, prodlužuje se o toto prodlení lhůta splatnosti uvedená v platebních podmínkách. 

(5) Úhradu fakturované částky bez výhrad z naší strany nelze pokládat za uznání a odsouhlasení dodávky nebo služby 

dodavatele v souladu se smlouvou.  

 

§ 4 Dodací lhůta, Dodávka, Přechod rizika, Vracení obalů 

(1) Dohodnuté termíny a lhůty jsou pro dodavatele závazné. Dodávky před stanoveným termínem jsou nepřípustné.  

(2) Dodavatel se zavazuje neprodleně nás písemně informovat o tom, že zřejmě nastávají nebo nastaly okolnosti, 

s ohledem na které nebude moci být – z jakéhokoli důvodu – dodržen termín dodávky, resp. termín poskytnutí služby. 

Prohlásíme-li, že akceptujeme nový termín, navrhovaný dodavatelem, neznamená to žádné prodloužení termínu pro 

splnění dodávky/služby, sjednaného ve smlouvě. Vyhrazujeme si právo uplatnit nároky na náhradu škody nebo jiné 

zákonné nebo smluvní nároky, vzniklé v důsledku opožděného plnění. 

(3) V případě, že dojde ke zpoždění dodávek/služeb dodavatele, jsme po předchozím zaslání písemné výstrahy 

dodavateli oprávněni požadovat smluvní pokutu ve výši 1,0 % z ceny příslušné zakázky za každý započatý týden 

prodlení dodávky, maximálně však do celkové výše 5 % hodnoty zakázky. Dodavateli je dovoleno doložit, že nám vznikla 

nižší škoda, nebo že na naší straně vůbec k žádné škodě nedošlo; v důsledku toho může dojít ke snížení, resp. úplnému 

zrušení úhrnné částky. Vyhrazujeme si právo na uplatnění dalších nároků na základě těchto Obchodních podmínek nebo 
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na základě zákonných nároků. Smluvní pokuta může být připočtena k eventuální náhradě škody za prodlení, kterou má 

dodavatel uhradit.  

(4) V případě prodlení s plněním v důsledku vyšší moci jsme zcela nebo zčásti zproštěni povinnosti převzít objednanou 

dodávku, resp. službu a jsme oprávněni odstoupit od smlouvy, pokud dodávka nebo služba v důsledku prodlení, 

způsobeného vyšší mocí pro nás již nebude – s ohledem na ekonomické aspekty – využitelná. Stávka, výluka a/nebo 

výpadek subdodavatele nepatří mezi události, vzniklé v důsledku vyšší moci, ledaže by dodavatel doložil, že příslušné 

události nemohl zabránit. 

(5) K dílčím dodávkám je dodavatel oprávněn pouze v případě, že mu to bude z naší strany předem odsouhlaseno.  

(6) U dodávek včetně instalace nebo montáže a u služeb na nás přecházejí rizika v okamžiku přejímky, resp. dokončení 

prací, u dodávek bez instalace nebo montáže přebíráme rizika při doručení dodávky na dohodnuté místo převzetí.  

(7) Všechny dodané obaly je dodavatel povinen na základě odpovídající výzvy z naší strany co nejdříve odvézt a 

v souladu se zákonem bezplatně zlikvidovat.  

 

§ 5 Zabezpečení majetku 

(1) Vyhrazujeme si veškerá vlastnická práva na odevzdané objednávky, zakázky, na námi poskytnuté výkresy, skicy, 

výpočty a specifikace, a rovněž na další podklady. Dodavatel je bez našeho výslovného souhlasu nesmí ani zpřístupnit 

třetím osobám, ani je zveřejnit, ani je nesmí sám využívat, ani poskytovat k využití třetím osobám nebo je kopírovat. Tyto 

podklady a jejich eventuální kopie nám musí bez vyzvání kompletně vrátit, jakmile je k náležitému postupu svých prací již 

nebude potřebovat, nebo pokud jednání nepovedou k uzavření smlouvy. 

(2) Nářadí, přípravky a modely, které jsme dali dodavateli k dispozici, nebo které jím byly pro účely této smlouvy 

vyrobeny, a které nám byly ze strany dodavatele účtovány zvlášť, zůstávají naším majetkem, nebo přecházejí do našeho 

vlastnictví. Dodavatel je musí označit jako náš majetek, pečlivě je uschovat, ochránit je proti jakémukoli poškození a 

využívat je pouze za účelem plnění smlouvy. Veškerá i nepatrná poškození těchto předmětů nám dodavatel musí 

neprodleně oznámit. Nebudou-li tyto předměty pro plnění s námi uzavřených smluv již zapotřebí, je dodavatel na vyzvání 

povinen odevzdat nám je v náležitém stavu. 

(3) Neakceptujeme žádné rozšíření nebo prodloužení výhradního vlastnictví. Jednoduché výhradní vlastnictví 

akceptujeme pouze do té míry, která nám umožní dodané zboží v rámci řádné obchodní činnosti odprodat, zpracovat 

nebo směšovat. 

 

§ 6 Vstupní kontrola, Nárok na náhradu materiálových vad  

(1) Dodávky zboží budou podrobeny vstupní kontrole, pokud je to při běžném obchodním styku únosné. Vady materiálu 

nebo odchylky množství dodaného zboží, zjištěné při vstupní kontrole, nahlásíme nejpozději do 4 pracovních dní od 

expedice. Bude–li vada materiálu nebo odchylka v množství dodaného materiálu (která nebyla při vstupní kontrole 

zřejmá) zjištěna později, bude tato vada materiálu, resp. odchylka v množství dodaného zboží nahlášena dodavateli do 4 

pracovních dní od jejího zjištění.  

(2) Během zákonných lhůt, počínaje okamžikem převedení rizik, nebo v případě, že byla stanovena přejímka, až do 

převzetí prací z naší strany ručí dodavatel za bezvadný stav dodávky v souladu se smlouvou (a specifikací), a rovněž za 

bezchybné fungování dodávky, nebo služby, kterou měl za úkol provést.  

(3) Za vady materiálu, které se vyskytnou během záruční lhůty jsme oprávněni uplatnit neomezené zákonné nároky.  

(4) Přejímkou, nebo odsouhlasením předložených vzorků nebo zkušebních vzorků se nevzdáváme případných nároků 

vyplývajících ze záruky.  

 
§ 7 Odpovědnost za vady výrobku, Kontrola kvality 

(1) Utrpí-li třetí osoba v důsledku vady výrobku dodaného dodavatelem škodu na zdraví a/nebo na majetku, přenechá 

nám dodavatel na první vyzvání příslušné záruky, pokud je příčina škody v jeho moci a spadá-li do oblasti působnosti 

dodavatele a pokud je ve vnějších vztazích ke třetím osobám nositelem odpovědnosti on sám. 

(2) Dodavatel je dále povinen v rámci vlastní odpovědnosti za škodní události ve smyslu § 7 odst. 1 k náhradě veškerých 

našich výloh, vzniklých v souvislosti se zorganizováním výzvy k navrácení vadných výrobků. O obsahu a rozsahu 

opatření na stažení vadných výrobků budeme dodavatele – pokud to bude možné a únosné – informovat a poskytneme 

mu možnost zaujmout k nim stanovisko. Ostatní zákonné nároky tím zůstávají nedotčeny.  

(3) Dodavatel musí provádět přiměřenou kontrolu kvality, odpovídající druhu a rozsahu dodávky, v souladu se 

současným stavem technického poznání, kterou nám na vyzvání doloží. Dodavatel musí mít zaveden systém řízení 

jakosti v souladu s platnými normami (ISO, BRC/IOP, IFS, GMP) resp. v souladu s normami, stanovenými v příslušné 

smlouvě, nebo na naši žádost uzavře odpovídající dohodu o zajištění řízení jakosti.  

(4) Ve výrobních střediscích dodavatele jsme oprávněni během řádné pracovní doby provádět kontrolu dodržování 

smluvních závazků na pro nás určených dodávkách a pracích, a to buď vlastními silami, nebo prostřednictvím námi 

pověřených osob. Z této kontroly jsou vyloučeny provozní úseky, ve kterých jsou prováděny práce, resp. používány 

výrobní postupy podléhající utajení. 

 
§ 8 Odpovědnost za právní vady, Ochrana práv třetích osob  

(1) Dodavatel ručí za to, že dodávky a služby, které má provést, nejsou zatíženy právy na ochranu třetích osob, jejichž 

uplatnění by mohlo omezit, popř. zcela vyloučit jejich užívání v souladu se smlouvou.  
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(2) Dodavatel je povinen zprostit nás na naši první písemnou výzvu všech nároků, které by proti nám vznesly třetí osoby 

z důvodu porušení ochrany průmyslových práv nebo práv na ochranu duševního vlastnictví dle § 8 odst. 1. Tato 

povinnost zproštění nároků zahrnuje rovněž převzetí úhrady veškerých výdajů, které nám v souvislosti s uplatněním 

nároků třetích osob vzniknou.  

 

§ 9 Práva a povinnosti při ukončení smlouvy  

Ukončením smlouvy končí veškerá užívací práva, která jsme dodavateli poskytli a příslušné podklady, kopie a jakékoli na 

jejich podkladě zhotovené náčrtky, materiály uložené v počítačové paměti, anebo na jiných vybraných nosičích dat nám 

budou navráceny, a pokud se nejedná o originály, budou zničeny.  

 
§ 10 Zachování mlčenlivosti 

(1) Pokud není v příslušné smlouvě stanoveno jinak, zavazuje se dodavatel k přísnému zachování mlčenlivosti o 

provozních a obchodních tajemstvích a ostatních technických a obchodních informacích o naší společnosti a o našich 

zákaznících, které v rámci plnění této smlouvy obdržel a zaváže rovněž své zaměstnance a subdodavatele k dodržování 

povinnosti zachovat mlčenlivost; informace, podléhající utajení bude užívat výlučně v souvislosti s plněním této smlouvy.  

(2) Povinnost zachování mlčenlivosti se nevztahuje na informace, (a) které byly v okamžiku jejich předání již na 

veřejnosti známé, (b) jejichž použití, nebo předání druhá smluvní strana výslovně a písemně odsouhlasila, (c) jejichž 

předání je zapotřebí pro plnění povinností, vyplývajících z této smlouvy (d) jejichž předání předepisují právní předpisy 

nebo úřední nařízení. 

(3) Povinnost zachování mlčenlivosti podle tohoto § 10 trvá po skončení nebo zrušení této smlouvy i nadále, a to po 

dobu, dokud v souvislosti s danou informací nenastane některá z podmínek, uvedených v § 10 odst. 2. 

(4) Bez našeho předchozího písemného souhlasu se dodavatel nesmí v reklamních materiálech, brožurách atd. 

odkazovat na naše obchodní vztahy a/nebo prezentovat pro nás zhotovené předměty dodávky. 

 
§ 11 Postoupení pohledávek, Zadržovací (retenční)práva, Vzájemné zápočty  

(1) Dodavatel není oprávněn postoupit své pohledávky z tohoto smluvního vztahu třetím osobám. Jedná-li se z obou 

stran o obchodní transakci, má postoupení stejnou účinnost. S osvobozujícím účinkem však můžeme poskytovat plnění i 

nadále dodavateli, jakožto dosavadnímu věřiteli.  

(2) Dodavateli nepřísluší žádná zadržovací (retenční) práva, pocházející ze vzájemných pohledávek z jiných společných 

právních transakcí. 

(3) Dodavatel může započíst pouze takové pohledávky, které byly shledány jako nesporné nebo právoplatné. 

 
§ 12 Dodržování pravidel 

Dodavatel, jeho zaměstnanci a subdodavatelé musí dodržovat naše Etická pravidla (www.jci.com/corpvalues/ethics.htm) 

a rovněž naše Zásady pro trvale udržitelný rozvoj (www.jci.com/sustainability.asp). 

 
§ 13 Závěrečná ustanovení 

(1) Místem plnění je námi stanovené místo určení dodávky nebo služby.  

(2) Pro uzavření smlouvy a rovněž pro její pozdější změny a dodatky, včetně odchylek od těchto obchodních podmínek 

je vyžadována písemná forma. Toto platí rovněž pro změnu tohoto ustanovení o nutnosti použití písemné formy. Pokud 

nebylo zákonem stanoveno jinak, nepředstavuje e-mail splnění požadavku na písemnou formu. 

(3) Je-li dodavatel podnikatelským subjektem, veřejnoprávní právnickou osobou nebo veřejnoprávním zvláštním 

majetkem, přísluší řešení všech soudních sporů vyplývajících z této smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní mezi námi 

a dodavatelem soudu v Hannoveru. Rovněž jsme oprávněni využít obecnou soudní příslušnost dodavatele.  

(4) Tyto obchodní podmínky, a rovněž smlouvy uzavřené mezi námi a dodavatelem, podléhají právu platnému ve 

Spolkové republice Německo s vyloučením norem o postoupení pohledávek dle Mezinárodního práva soukromého a 

Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). 

(5) Pokud jedno nebo více ustanovení těchto Obchodních podmínek ztratí, nebo ztratilo svoji právní platnost, pokud je 

v nich stanovena nepřípustná lhůta nebo pokud se v jejích ustanoveních vyskytuje mezera, není tím dotčena právní 

platnost ostatních částí Obchodních podmínek. Pokud nevznikne právní neúčinnost v důsledku porušení předpisů, 

upravujících platnost Všeobecných obchodních podmínek, platí namísto neúčinného ustanovení za dohodnuté takové 

platné a účinné ustanovení, které se ekonomicky co nejvíce blíží tomu, které bylo oběma stranami požadováno. Totéž 

platí pro případ mezery v ustanoveních. V případě nepřípustné lhůty platí výměra povolená zákonem.  

 


