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Všeobecné Podmínky Nákupu Pro Donaldson Czech Republic s.r.o.

Tyto Všeobecné podmínky nákupu se aplikují na všechny právní vztahy, v rámci nichž Donaldson stanovené jako výše objednává, či kupuje 
jakékoliv služby nebo zboží od dalších subjektů.

1. Vznik a obsah smlouvy
a. Zahájení projektu, výroba, dodávka, zahájení fakturace nebo dodávka zboží či služeb, předpokládají přijetí objednávky prodávajícím podle těchto 

všeobecných podmínek nákupu. Prodejní podmínky prodávajícího obsažené v jakémkoliv tištěném potvrzení, cenové kalkulaci, nabídce, dodacím 
listě nebo jinde, nebudou platné. Ni Donaldson ni le Vendeur ne seront tenus par quelque modification ou ajout que ce soit aux présentes conditions 
sauf accord écrit des deux parties signé en leur nom.

b. Smlouva bude obsahovat následující dokumenty, jejichž důležitost se řídí pořadním v němž jsou níže uvedeny: - zvláštní podmínky uvedené v 
objednávce či z ní vyplývající; - tyto všeobecné podmínky nákupu; - technická specifikace vyplývající z objednávky.

2. Prohlídky a zkoušky
a. Kupující a zainteresovaná třetí strana pověřená kupujícím jsou oprávněni v kteroukoliv rozumnou dobu prohlédnout či vyzkoušet zboží a služby 

prodávajícího.

b. Prodávající je povinen zajistit veškeré zkušební programy výroby a dodávek, které může kupující rozumně požadovat. Prodávající je povinen na 
konání zkoušek písemně upozornit pět pracovních dní předem a kupující, jakož i jím pověřená zainteresovaná třetí strana, jsou oprávněni se jich 
zúčastnit. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu veškerá osvědčení o zkouškách, která může kupující rozumně požadovat.

c. Prohlídky a zkoušky provedené v souladu s tímto bodem nezbavují prodávajícího odpovědnosti ani neznamenají přijetí zboží či služeb.

3. Vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody
a. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího jeho dodáním nebo zaplacením nejméně 51 % kupní ceny zboží prodávajícímu, pokud k němu 

dojde dříve než k dodání zboží.

b. Nebezpečí vzniku škody na zboží dodaném bez vady v souladu se smlouvou přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží.

c. Zboží náležející kupujícímu nebo jím poskytnuté, které se z jakéhokoliv důvodu nachází v držení prodávajícího, musí být prodávajícím v tomto 
smyslu, tj. jako náležející kupujícímu, zřetelně označeno a zaevidováno. Riziko nebezpečí vzniku škody na tomto zboží nese prodávající.

4. Termín dodání
a. Termín dodání, termín dokončení prací či služeb nebo, v případě služby uskutečňované v pravidelných intervalech, doba trvání smluvního vztahu, 

jsou stanoveny v objednávce.

b. Kupující je oprávněn prostřednictvím upraveného harmonogramu dodávek či jinak odložit termín dodání zboží či jeho části, pokud nastane 
případ zásahu vyšší moci (viz níže) včetně případů, aby se předešlo pochybnostem, kdy dojde ke snížení zájmu zákazníků kupujícího, bude-li to 
zapříčiněno skutečností, jež kupující nemůže ovlivnit. Za všech ostatních okolností je dodržování termínů podstatnou součástí této smlouvy.

c. Prodávající oznámí kupujícímu jakékoliv pravděpodobné zpoždění dodávky či prací oproti stanovenému termínu.

d. Pokud prodávající nedodá zboží či jeho část nebo neposkytne služby v řádném termínu, nebo nenahradí-li reklamované zboží či služby v přiměřené 
době v souladu se smlouvou, kupující je oprávněn, aniž by bylo dotčeno jakékoliv jeho další právo, zrušit objednávku či její část a získat náhradní 
plnění jinde. Přitom má vůči prodávajícímu nárok na náhradu nákladů, které mu tím vzniknou, nebo ztrát, které tím utrpí.

e. Veškeré dodatečné náklady na dopravné či jiné poplatky, výdaje, náklady či daně, vynaložené za účelem včasného dodání zboží, jemuž by jinak 
hrozilo zpoždění, ponese prodávající. Pokud některé z těchto nákladů zaplatí kupující, je prodávající povinen mu je nahradit.

5. Shoda
a. Zboží a služby musí být v souladu se smlouvou a zboží musí odpovídat účelu, ke kterému je určeno. Zboží musí být vyrobeno a služby provedeny 

v souladu s řádnými technickými postupy a všemi platnými normami a právními předpisy. Zboží musí být dodáno kompletní s veškerými pokyny, 
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upozorněními a jinými údaji nezbytnými pro bezpečné a řádné skladování, montáž, obsluhu, užívání a údržbu. Zboží nebo služby, které neodpovídají 
všem těmto požadavkům, budou považovány za vadné.

b. Pokud má prodávající z jakéhokoliv důvodu pochybnost o tom, zda zboží nebo služby, jež mají být dodány, vyhoví všem výše uvedeným 
požadavkům, je povinen o tom neprodleně písemně informovat kupujícího. V upozornění uvede veškeré podrobnosti o možném nesouladu s těmito 
požadavky. Kupující je pak povinen v nejbližším možném termínu připomínky prodávajícího písemně přijmout nebo odmítnout. 

6. Odchylky 
V souladu s postupy shody a osvědčení ISO TS 16949:
a. Prodávající je povinen předem informovat kupujícího o všech změnách svého výrobního postupu či jakékoliv součástky nebo použitých surovin, 

které kupujícímu dodává; veškeré žádosti o změnu součástky či postupu musí být oficiálně a výlučně oznámeny Nákupnímu oddělení kupujícího; po 
obdržení oznámení prodávajícího zhodnotí kupující společně se svým Oddělením jakosti žádost o změnu a oznámí prodávajícímu veškeré zvláštní 
požadavky jako např. nový PPAP (postup schvalování části výroby), vzorkování, zkoušky atd ...

b. Změnu lze provést pouze poté, co prodávající obdrží oficiální svolení Nákupního oddělení kupujícího.

c. Kupující si vyhrazuje právo na náhradu všech nákladů spojených s vadami jakosti vzniklých v důsledku nepovolené změny.

7. Cena a platba 
a. Pokud kupující neprovede změnu v rozsahu technických podmínek, jakosti nebo dodávkách, jsou ceny uvedené v objednávce neměnné a závazné 

po celou dobu trvání smluvního vztahu.

b. Není-li v objednávce uvedeno jinak, zahrnuje kupní cena náklady dodávky C.I.P. (definované v INCOTERMS 2000) na dodací adresu uvedenou v 
objednávce. Balné se pokládá za zahrnuté v kupní ceně zboží, pokud na něj prodávající písemně neupozornil při uzavírání smlouvy.

c. Není-li písemně dohodnuto jinak, vzniká kupujícímu povinnost zaplatit cenu po poskytnutí služby v souladu se smlouvou či po řádném dodání zboží 
bez vad, včetně veškeré dokumentace ze smlouvy vyplývající, a to do 60 dní následujících po měsíci, kdy mu byla předložena řádná faktura.

8. Odmítnutí - Odstranění vad - Záruka
a. Kupující může odmítnout zboží či služby do 60 dnů od dodání, jsou-li vadné. Odmítnuté zboží je prodávající povinen neprodleně na své náklady 

odebrat. Na základě odmítnutí zboží či služeb je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím, aby je vyměnil ve lhůtě, kterou kupující určí, nebo 
může kupující od smlouvy odstoupit, aniž by byla dotčena jeho jiná práva či právní nároky.

b. Prodávající poskytuje na jím dodané zboží a služby záruku za jakost v lhůtách a za podmínek níže uvedených. Prodávající na své náklady 
neprodleně opraví, vymění a/nebo provede montáž zboží, které bylo shledáno vadným, během (24) měsíců od dodání zboží nebo během (18) 
měsíců od jeho uvedení do komerčního užívání, podle toho, co nastane dříve. Opravy a výměny samy podléhají původní záruční lhůtě , a to od 
okamžiku dodání, opětovné montáže či provedení zkoušek (jsou-li nějaké provedeny), podle toho, co se aplikuje po opravě či výměně.

c. Pokud prodávající výše uvedeným postupem vady neodstraní, je a) povinen vrátit kupujícímu veškeré finanční částky zaplacené v souvislosti s 
vadnými produkty a kupující je oprávněn ukončit smlouvu, aniž by byla dotčena jeho jiná práva či právní nároky a b) povinen nahradit kupujícímu 
veškeré náklady vzniklé v souvislosti s obstaráním náhradního zboží jinde a c) odpovědný za náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti se 
skutečnostmi uvedenými v bodě 13 těchto podmínek.

9. Bezplatně vydaný materiál a vybavení
a. Pokud prodávající vytvoří nebo jinak získá vybavení (včetně modelů, matric, forem, šablon, příslušenství a podobně) výslovně pro účely smlouvy, 

vlastnické právo k tomuto vybavení přechází na kupujícího okamžikem vytvoření či nabytí takovéhoto vybavení. Prodávající je povinen tuto pomůcku 
dodat kupujícímu na jeho žádost.

b. Pokud kupující vydává prodávajícímu pro účely smluvního vztahu určitý materiál (včetně, ale nejen toho, zařízení, součástek, pomůcek, modelů, 
matric, forem, šablon, příslušenství, nákresů, prototypů, plánů a podobně), tento materiál zůstává ve vlastnictví kupujícího. Prodávající je povinen 
udržovat jej v dobrém stavu, pokud jde o pomůcky, modely a podobně, pak s přihlédnutím k

c. obvyklému opotřebení. Prodávající je oprávněn tyto pomůcky používat výhradně v souvislosti s plněním smlouvy. S jakýmkoliv nadbytečným 
materiálem bude naloženo podle úvahy kupujícího. Poškození či zničení takového materiálu způsobené špatně odvedenou prací či nedbalostí ze 
strany prodávajícího bude nahrazeno na jeho náklady. Aniž by byla dotčena jiná práva kupujícího, je prodávající povinen odevzdat takové pomůcky 
kupujícímu na jeho výzvu, bez ohledu na to, zda jím byly mezitím upraveny či nikoliv.

d. Prodávající je povinen pomůcky ve vlastnictví kupujícího uchovávat odděleně a jasně je označit jako vlastnictví kupujícího.

e. Nebezpečí škody na všech takových nástrojích (včetně těch ve vlastnictví kupujícího) nese prodávající a prodávající je dále povinen pojistit tyto 
nástroje na částku odpovídající nákladům na jejich náhradu.

f. Žádný nástroj nesmí být přesunut, upraven nebo vyřazen bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

10. Duševní vlastnictví a uchování v tajnosti
a. Veškeré informace a know-how, včetně nákresů, technických podmínek, pokynů, vzorků, nástrojů, plánů, a další údaje (ústní, písemné či jiné) 
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poskytnuté kupujícím v souvislosti s realizací smlouvy (“know-how“) jsou majetkem kupujícího a prodávající je oprávněn užít je výhradně v 
souvislosti s realizací smlouvy.

b. Prodávající je povinen kupujícímu poskytnout záruku (vyjma případů ohledně návrhů poskytnutých ze strany kupujícího) proti veškerým nárokům 
vyplývajícím z porušení práv duševního vlastnictví ve vztahu ke zboží a službám, které jsou předmětem smlouvy.

c. Prodávající nesmí nabízet či poskytovat součástky vyrobené pomocí nástrojů a pomůcek ve vlastnictví kupujícího nebo vyrobené podle vzorů, 
nákresů, technických podmínek či plánů kupujícího, žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

d. Veškeré zlepšovací návrhy, patenty, autorská práva, práva ke vzorům a jiná práva k předmětům duševního vlastnictví vzniklá v důsledku plnění 
smlouvy budou převedeny na kupujícího. Prodávající se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k převedení těchto práv na kupujícího.

e. Prodávající je povinen zachovat mlčenlivost o veškerém know-how, patentech, autorských právech, právech ke vzorům a jiných právech k 
předmětům duševního vlastnictví, které vzniknou při realizaci smlouvy, o zákaznících kupujícího a o jakýchkoli dalších skutečnostech, jež budou 
označeny jako důvěrné, a (s výjimkou informací, jež se staly veřejně dostupnými jinak než porušením této smlouvy) neposkytnout tyto informace 
žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

f. Jakýkoliv údaj specifikovaný v bodě 10.5 je prodávající povinen kupujícímu na jeho žádost bez zbytečného odkladu poskytnout zpět.

g. Bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nesmí prodávající oznámit, zveřejnit či jinak sdělit tisku či veřejnosti, že je dodavatelem kupujícího 
nebo že s ním uzavřel dohodu, na jejímž základě se stane jeho dodavatelem.

11. Vyšší moc 
Pokud dojde k prodlení s plněním smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, konání či opomenutí vlády, války nebo podobné skutečnosti 
smluvní stranou neovlivnitelné (“vyšší moc“), bude nová doba plnění dodatečně určena dohodou stran, pokud strana, která bude v 
prodlení, neprodleně druhé straně oznámí nastalou skutečnost a učiní vše nezbytné ke zkrácení prodlení.

12. Ukončení smlouvy
a. Kupující může od smlouvy odstoupit, aniž by byla dotčena jeho jiná práva a aniž by měl k prodávajícímu závazky, pokud:

 – v důsledku vyšší moci došlo k prodlení s plněním smlouvy delšímu než 30 dní, nebo je pravděpodobné, že k takovému prodlení dojde, nebo

 – prodávající porušuje své závazky a na výzvu kupujícího nezjedná nápravu

 – prodávající neuskuteční dodávku v termínu určeném ve smlouvě, nebo

 – prodávající se ocitne v úpadku či platební neschopnosti, konkurzu nebo (jedná-li se o obchodní společnost) přistoupí k vyrovnání se svými věřiteli, 
nebo vstoupí do likvidace anebo v této souvislosti začal podnikat kroky směřující k likvidaci, či prohlášení konkurzu.

b. Kupující může s okamžitou účinností smlouvu vypovědět:

 – pokud dojde k ukončení odpovídající smlouvy mezi kupujícím a třetí osobou.

 – bez uvedení důvodu.

c. Pokud prodávající plní své závazky vyplývající ze smlouvy a dojde k ukončení smlouvy podle výše uvedeného bodu 12.2, kupující je povinen 
prodávajícímu nahradit náklady do té doby účelně vynaložené v souvislosti s plněním smlouvy, jež by jinak představovaly nedobytnou ztrátu 
prodávajícího. To neplatí, pokud prodávající nepodnikne veškeré potřebné kroky k minimalizaci takových ztrát, nebo pokud vzniklou ztrátu řádně 
nedoloží. Náhrada podle tohoto bodu v žádném případě nepřevýší kupní cenu uvedenou ve smlouvě.

13. Odpovědnost - Pojištění
a. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu záruku a ochránit jej před veškerými nároky, odpovědnostmi, škodami či výdaji (včetně nepřímých ztrát 

a škod), které utrpí buď kupující, jiná osoba nebo třetí osoba, za něž by mohl být kupující odpovědný:

 –  v důsledku neplnění závazků prodávajícího vůči kupujícímu;

 – ohledně smrti či újmy na zdraví, přímo nebo nepřímo způsobené zcela nebo zčásti kterýmkoliv výrobkem či jeho užíváním;

 – ohledně jakékoliv ztráty či škody na majetku;

 – ohledně údajného či skutečného porušení autorského práva, práva k patentu, užitnému vzoru, průmyslovému vzoru, ochranné známce či jinému 
předmětu ochrany, nebo práv třetí osoby převedených na jiné subjekty.

b. Prodávající je v této souvislosti povinen uzavřít a udržovat vhodné pojištění všech typů odpovědnosti, které mohou z tohoto smluvního vztahu 
vyplynout. Existenci pojištění je povinen kupujícímu v kterémkoliv rozumném okamžiku prokázat.

14. Nebezpečné zboží
a. Pokud určité zboží dodávané v souladu se smlouvou obsahuje nějakou nebezpečnou látku nebo vyžaduje nějaká zvláštní opatření k zajištění 

bezpečnosti zacházení, dopravy, skladování či provozu, je prodávající povinen před dodáním takového zboží poskytnout kupujícímu písemně 
podrobnosti o povaze dané látky a o nezbytných opatřeních, a zajistit, aby před vypravením zboží byly příslušné pokyny a upozornění jasně a 
nápadně vyznačeny na zboží, popř. aby byly pevně připevněny ke zboží či jeho přepravnímu obalu.
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b. Zejména (ale neomezeno na to) je prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemně veškeré údaje, pokyny a upozornění, jež jsou vyžadovány 
podle platných právních předpisů, a poskytnout mu záruku proti veškerým sankcím, požadavkům, nárokům, nákladům, výdajům a odpovědnosti, 
které mohou vzniknout v důsledku porušení této povinnosti.

15. Převod práv a povinností 
Práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu nesmí prodávající jako celek převést na jinou osobu, ani ohledně nich nesmí 
uzavřít subdodavatelskou smlouvu. Jednotlivé závazky může prodávající splnit prostřednictvím jiné osoby či o nich může uzavřít 
subdodavatelskou smlouvu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího. Udělení tohoto souhlasu nesmí být bezdůvodně 
odepřeno či odkládáno. Prodávající je odpovědný za práci takto vykonanou kterýmkoliv z jeho subdodavatelů či za jimi dodané zboží.

16. Vzdání se práva 
Skutečnost, že kupující nerealizuje nebo neuplatňuje některé své právo vyplývající ze smlouvy či ze zákona, nebude pokládána za 
projev vzdání se takového práva a není překážkou pro realizace tohoto práva v budoucnu.

17. Spory s třetími osobami 
Pokud nějaká třetí strana vznese vůči kupujícímu jakýkoliv nárok vyplývající z realizace smlouvy prodávajícím, popř. související se 
zbožím či službami poskytovanými podle smlouvy, je prodávající povinen se na vlastní náklady ke kupujícímu na jeho výzvu připojit 
k obraně proti tomuto nároku. Rozhodnutí soudu o takovém nároku bude, v relevantní míře, oběma stranami pokládáno za konečné 
ohledně jakéhokoliv dalšího nároku vzneseného kupujícím vůči prodávajícímu na základě smlouvy.

18. Právo a příslušnost k soudu 
Smlouva a práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající se řídí právem České republiky a budou vykládána podle jejích právních 
předpisů., přičemž prodávající tímto podléhá nevýlučně pod jurisdikci České republiky. 
 
Všechny spory vzniklé ze smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Všeobecné podmínky nákupu a v souvislosti s takovouto smlouvou budou 
rozhodovány s konečnou platností u věcně příslušného soudu České republiky, jehož místní příslušnost bude vždy určena dle sídla 
Kupujícího. 
 


