Všeobecné nákupní podmínky společnosti Voith
1. Rozsah platnosti a uzavírání smluv
1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují na
zboží a služby zajišťované pro společnost Voith (dále jen „Zákazník“)
Dodavatelem, pokud není písemně dohodnuto jinak. Jiné všeobecné
standardní podmínky, zejména standardní podmínky Dodavatele, se
nepoužijí, a to ani v případě, kdy proti nim v jednotlivých případech nebyla
vznesena výslovná námitka nebo kdy byly objednané zboží/služby přijaty bez
výhrad.

4.3 Faktura bude uhrazena v souladu s § 1963 odst. 1 zákona č. 89/2014
Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) v čisté výši do 30 dnů od dodání nebo
poskytnutí služby a přijetí faktury Zákazníkem.

5. Přejímací zkoušky
Pokud má Dodavatel provést práce, je vyžadováno jejich formální přijetí ze
strany Zákazníka. Zákazník se může rozhodnout, zda přijetí provede v
závodě Dodavatele, nebo na místě plnění. Bezpodmínečná úhrada
1.2 Vylučuje se uzavření smlouvy na základě přijetí nabídky či jiného návrhu nepředstavuje přijetí nebo schválení dodaných položek ani zřeknutí se
na uzavření smlouvy s odchylkou, byť by to byla odchylka, která podstatně nároků v souvislosti s vadami.
nemění původní podmínky. Totéž platí i pro sjednávání jakýchkoliv změn této
6. Doprava
smlouvy či uzavírání dílčích smluv na tuto smlouvu navazujících,
6.1 Oznámení o odeslání zboží musí být předáno nejpozději v okamžiku,
kdy dodávka opouští závod Dodavatele.
1.3 Nákupní podmínky a jejich přijetí („potvrzení objednávky“) a veškerá
ujednání mezi Zákazníkem a Dodavatelem uzavřená pro účely plnění 6.2 Dodavatel se zavazuje uvádět číslo objednávky a přesnou dodací
smlouvy jsou platné pouze v případě, že jsou uzavřeny v písemné podobě. adresu Zákazníka na všech přepravních dokladech a dodacích listech.
Faxové přenosy, dálkové přenosy zpráv nebo e-mailové zprávy splňují Pokud Dodavatel tyto údaje neuvede, odpovídá za veškerá zpoždění a
požadavek písemné podoby.
případnou škodu, která v důsledku toho vzniknou.
1.4 Dodavatel se zavazuje přijmout objednávku tím, že zašle zpět potvrzení 6.3 Zásilky, u kterých Zákazník hradí celé přepravní náklady nebo jejich část,
objednávky ve lhůtě dvou týdnů, a pokud tak neučiní, je Zákazník oprávněn budou přepraveny s využitím nejnižších přepravních tarifů a v souladu s
svou objednávku odvolat.
přepravními specifikacemi Zákazníka.
2. Dodání, místo plnění a následky nedodržení dodacích lhůt
2.1 Sjednané dodací lhůty jsou závazné. Zákazník musí být bezodkladně
informován o jakýchkoli okolnostech, které mohou zabránit dodržení dodací
lhůty nebo dodávku zpozdit. Zda byla dodací lhůta dodržena, se stanoví
podle času, kdy bylo zboží přijato nebo kdy byla služba dokončena v závodě
Zákazníka nebo na místě, kam má být zboží dodáno / kde má být služba
poskytnuta podle objednávky („místo plnění“).

6.4 Příslušné pokyny pro přepravu jsou uvedeny v objednávce.
7. Balení
7.1 Dodavatel se zavazuje balit zboží, které je nutno přepravit, v souladu s
objednávkou a příslušnými specifikacemi tak, aby nedošlo k poškození
zboží, pokud s ním bude manipulováno obvyklým způsobem.

7.2 Bez ohledu na to, zda se jedná o přepravní balení, maloobchodní balení
nebo vnější ochranné obaly, se Dodavatel zavazuje odebrat je po použití zpět
2.3 V případě opoždění dodávky zboží nebo služeb je Zákazník oprávněn bez jakýchkoli dalších poplatků a znovu je použít nebo recyklovat.
požadovat za zpoždění smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty dodávek nebo
služeb za každý celý týden, o který se dodávka opozdí, avšak maximálně do 8. Oznámení vad
výše 10 % z hodnoty zboží nebo služeb podle smlouvy. Ostatní práva Zákazník u příchozích dodávek zkontroluje správné množství, zda nedošlo k
(odstoupení, ukončení, zrušení a nároky na náhradu škody namísto plnění) poškození při přepravě, a zjevné vady v takovém rozsahu a v takové nejkratší
tím zůstávají nedotčena. Zákazník si vyhrazuje právo vymáhat náhradu možné době, jak je to účelné v běžném obchodním provozu. Vady budou
prokázané vyšší škody a Dodavatel si vyhrazuje právo dokázat, že vzniklá Dodavateli oznámeny ve lhůtě pěti pracovních dnů od zjištění. Dodavatel se
v této souvislosti zříká argumentace tím, že oznámení o vadách obdržel
škoda je výrazně nižší nebo že žádná škoda vůbec nevznikla.
pozdě. Zákazník si vyhrazuje právo provádět i podrobnější prohlídky
2.4 Z bezpodmínečného přijetí opožděné dodávky zboží nebo služeb příchozího zboží.

2.2 Dílčí dodávky vyžadují souhlas Zákazníka.

nevyplývá, že Zákazník se zříká práv na náhradu, která na základě opožděné
9. Odpovědnost za vady
dodávky zboží nebo služeb může mít.
9.1 Dodavatel Zákazníkovi zaručuje, že objednané zboží nebo služby jsou v
okamžiku přechodu rizik bez vad a právních vad, pokud jde o vlastnictví.
3. Dodávky náhradních dílů
Dodavatel se zavazuje, že zajistí, že náhradní díly pro dodané zboží budou
9.2 Pokud Zákazník informuje Dodavatele o zamýšleném použití a místě
dostupné po dobu minimálně deseti let po ukončení sériové výroby
použití zboží a/nebo služeb, které mají být dodány, pak Dodavatel zaručuje,
produktu. Zdroje a nákresy potřebné pro výrobu náhradních dílů budou
že jeho dodávky a služby jsou vhodné pro dané použití a místo.
rovněž uchovány po stejnou dobu. Tato archivační povinnost přestává platit
po skončení této doby a písemné dohodě se Zákazníkem.
9.3 Pokud se vyskytne vada nebo nedostatek, pokud jde o vlastnictví, má
Zákazník nárok na úplnou zákonnou záruční reklamaci.
4. Ceny, přenesení rizika a platební podmínky
4.1 Cena uvedená v objednávce je závazná. Není-li uvedeno jinak, ceny jsou
uvedeny s dodáním na místo (Delivered as Place), podle platných podmínek
Incoterms, včetně balení. Uvedená cena nezahrnuje zákonnou daň z přidané
hodnoty. K přechodu rizika dochází v místě dodání, jak je uvedeno v těchto
podmínkách.

9.4 V zásadě má Zákazník právo zvolit způsob nápravy. Pokud Dodavatel
nezahájí následnou nápravu v rámci smlouvy, tj. odstranění vad nebo dodání
náhrady, okamžitě, když o to Zákazník Dodavatele požádal, má Zákazník
právo v těchto případech, a dále aby odvrátil nebezpečí nebo předešel
škodám nebo aby škody omezil, provést zvolený způsob nápravy sám nebo
4.2 Faktury budou zasílány na adresu uvedenou v objednávce, s uvedením provedením nápravy pověřit třetí osobu, a to na náklady Dodavatele. Stejné
čísla objednávky. Pokud objednávka chybí, faktury nelze uhradit a budou právo má Zákazník v případě, že odstranění vad a/nebo dodání náhrady
vráceny Dodavateli; Zákazník neodpovídá za zpoždění, která v důsledku selže nebo je odmítnuto.
toho vzniknou. Pro každou objednávku musí být vystavena samostatná
faktura. Faktura musí mít strukturu odpovídající objednávce. Faktury na 9.5 Pokud při práci na nápravě po zjištění vady vzniknou náklady spojené s
zálohové platby a dílčí platby i konečné faktury musí být takto označeny. odstraněním a instalací, uhradí tyto náklady Dodavatel společně s náklady
Pokud byly dodány práce, musí být k fakturám připojeny pracovní listy na přepravu náhradní položky do a ze závodu v případech, kdy má
(výkazy) podepsané Zákazníkem i Dodavatelem.
Dodavatel v rámci dodávky povinnost dodanou položku instalovat, nebo v
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případech, kdy za vadu odpovídá Dodavatel.
9.6 Pokud, v souvislosti se zbožím/službami Dodavatele, uplatní třetí strana
vůči Zákazníkovi nároky na základě porušení práv třetí strany, je Dodavatel
povinen Zákazníka za tyto nároky odškodnit na první písemnou výzvu.
Povinnost Dodavatele odškodnit Zákazníka se vztahuje na všechny výdaje,
které Zákazník nutně vynaložil v důsledku nároků, které vůči němu třetí
strana uplatnila, nebo ve spojitosti s těmito nároky.

výrobek, je Dodavatel povinen v této souvislosti Zákazníka odškodnit za
nároky na náhradu škody, které uplatní třetí osoby, a to na první výzvu,
pokud příčina škody spadá do oblasti odpovědnosti Dodavatele a Dodavatel
sám nese odpovědnost ve vztahu k třetím osobám. V rámci této
odpovědnosti je také Dodavatel povinen nahradit výdaje, které Zákazníkovi
vzniky v důsledku vydaného varování nebo stažení, které Zákazník provedl,
nebo v souvislosti s těmito kroky. Pokud je to možné a přiměřené, bude
Zákazník Dodavatele informovat o obsahu a rozsahu opatření, která plánuje
uskutečnit, a bude je s Dodavatelem koordinovat. Ostatní nároky podle
práva odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčeny.

9.7 Nároky za vady se podle ustanovení § 629 odst. 1 OZ s výjimkou
úmyslného jednání – promlčují po uplynutí 3 roků, počínaje od okamžiku
jejich vytknutí Dodavateli Zákazníkem po přijetí zboží na místě plnění a/nebo 12.4 Dodavatel se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za výrobek s
od přijetí prací. Pokud Dodavatel splní svou povinnost odstranit vadu minimální výší krytí 1.000.000,00 eur na každou událost. Tímto pojištěním
dodáním náhradního zboží, začíná promlčecí doba pro toto zboží po jeho není dotčeno právo Zákazníka domáhat se nároků na vyšší náhradu škody.
dodání znovu od začátku.
13. Bezpečnost práce, ochrana životního prostředí a nerostné suroviny
10. Software
pocházející z nelegálních zdrojů
Zákazník získává právo používat software, který je součástí dodávky, včetně 13.1 Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zboží a služby byly v souladu s
jeho dokumentace, se sjednanými funkcemi a v rozsahu nezbytném k tomu, předpisy o ochraně životního prostředí, předcházení úrazům a bezpečnosti
aby bylo zajištěno užívání softwaru v souladu se smlouvou nebo tak, jak to práce, které platí v závodech Zákazníka nebo na jiném místě plnění a s
dovoluje zákon (§ 66 a následující zákona č. 121/2000 S., autorský zákon). kterými je obeznámen, a také v souladu s dalšími pravidly v oblasti
Před odesláním Softwaru nebo jeho instalací v systému Zákazníka nebo jeho bezpečnosti tak, aby vyloučil nebo omezil negativní dopady na lidi a životní
koncových zákazníků Dodavatel prověří, zda neobsahuje viry, trojské koně a prostředí. Dodavatel pro tento účel zavede systém řízení, např. podle normy
další škodlivé počítačové programy, a to s využitím aktuálních obvyklých DIN EN ISO 14001, nebo srovnatelný systém. Zákazník má právo podle
antivirových programů, a tyto (případné) škodlivé programy odstraní.
potřeby požadovat doklady o systému řízení, který Dodavatel používá, a
provést audit ve společnosti Dodavatele.
11. Zajištění kvality
11.1 Dodavatel se zavazuje průběžně monitorovat kvalitu svého zboží s
využitím vhodného systému zajištění kvality, např. DIN EN ISO 9001 a násl.
nebo srovnatelného systému, a provádět kontroly a inspekce kvality, které
stanoví Zákazník nebo které jsou jinak vhodné v průběhu výroby zboží i po
jejím dokončení. Dodavatel bude tyto inspekce dokumentovat a tuto
dokumentaci uchová po dobu deseti let.
11.2 Zákazník nebo Zákazníkem pověřená osoba je oprávněna požadovat
důkaz o tom, že dodané položky a Dodavatelův systém zajištění kvality
odpovídají kvalitě specifikované ve smlouvě, a dále se kdykoli přesvědčit o
tom, zda kvalita a/nebo způsob, jakým v závodě Dodavatele nebo
subdodavatelů probíhají kontroly a inspekce, jsou odpovídající, a dále
provádět na náklady Dodavatele převzetí nebo audity v závodě Dodavatele
nebo jeho subdodavatelů.
11.3 Aniž by o to byl požádán, bude Dodavatel ihned informovat Zákazníka
o změnách ve složení zpracovávaného materiálu nebo v návrhu svých
výrobků či služeb, a to ve formě stanovené v odst. 1.3. Změny vyžadují
písemný souhlas Zákazníka.

13.2 Dodavatel se zavazuje dodržovat požadavky nařízení EU o chemických
látkách (REACH) (nařízení EU č. 1907/2006), zejména pokud jde o registraci
chemických látek. Zákazník není povinen zajistit schválení pro zboží
zajišťované Dodavatelem v rámci nařízení REACH. Dodavatel se dále
zavazuje nedodávat zboží, které obsahuje látky uvedené v Přílohách 1 až 9
nařízení REACH, v rozhodnutí Rady 2006/507/ES (Stockholmská úmluva o
perzistentních organických znečišťujících látkách, nařízení ES 1005/2009 o
látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, Seznam látek s povinnou deklarací
pro automobilový průmysl (GADSL) a směrnice o omezení používání
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
(2002/95/ES)) pro produkty podle své oblasti působnosti. Použije se aktuální
verze všech uvedených nařízení. Pokud by dodávané zboží obsahovalo
látky, které jsou zařazeny na Seznamu látek vzbuzujících zvlášť velké obavy
(Seznam SVHC), který je uveden v nařízení REACH, Dodavatel se zavazuje
o tom bez odkladu informovat. To platí i v případě, že v době realizace
dodávek budou na seznam zařazeny látky, které tam dřív nebyly. Dodávané
zboží dále nesmí obsahovat azbest, biocidní přípravky a radioaktivní
materiály. Pokud dodávané zboží obsahuje chemické látky, bude na to
Zákazník upozorněn písemně před dodáním, s uvedením chemické látky,
identifikačního čísla (např. registračního čísla CAS) a bude připojen aktuální
bezpečnostní list. Dodání tohoto zboží vyžaduje zvláštní schválení ze strany
Zákazníka.

11.4 Pokud má Dodavatel v úmyslu zajistit celou dodávku zboží nebo
služeb nebo její převážnou část prostřednictvím subdodavatele, bude o tom
Zákazníka předem informovat. V takovém případě vyžadují subdodávky
písemné schválení ze strany Zákazníka.
13.3 Dodavatel se zavazuje pomocí vhodných opatření ve své organizaci i
ve vztahu ke svému vlastnímu dodavatelskému řetězci usilovat o to, aby
11.5 Zákazníkovy zásady pro zajištění kvality, o kterých byl Dodavatel
zboží dodávané Zákazníkovi neobsahovalo nerostné suroviny pocházející z
informován, a ujednání o zajištění kvality, která byla s Dodavatelem uzavřena,
nelegálních zdrojů, které jsou definovány v § 1502 a 1504 Doddova jsou součástí smlouvy.
Frankova zákona platného v USA (mimo jiné kolumbit-tantalit (coltan), cín,
wolframit, zlato a jejich deriváty pocházející z Konžské demokratické
12. Marketing výrobků a odpovědnost za výrobek
12.1 Dodavatel se zavazuje dodržovat zákonné povinnosti, které platí v jeho republiky a z jejích sousedních států).
sídle a v místě plnění.
12.2 Pokud Dodavatel dodává zboží, které spadá do rozsahu platnosti
některé evropské směrnice o prvním uvedení na trh, například směrnice EU
o strojních zařízeních, směrnice o tlakových zařízeních, směrnice o EMK
apod., zavazuje se dodržovat příslušné povinnosti a postupy v oblasti
ochrany zdraví a bezpečnosti, které jsou v nich stanoveny, a vydat
dokumenty, které jsou podle těchto směrnic povinné. V případě neúplných
strojních zařízení podle směrnice ES o strojních zařízeních č. 2006/42/ES
dodá Dodavatel Zákazníkovi prohlášení o zabudování podle přílohy II B
směrnice ES o strojních zařízeních ve formě podle požadavků Zákazníka
(rozšířené prohlášení o zabudování) a kromě toho dodá návod k užívání v
souladu s odstavcem 1.7.4 Přílohy I směrnice EU o strojních zařízeních.
Dodavatel na žádost Zákazníka a podle Zákazníkova výběru předá
Zákazníkovi posouzení rizika, které Dodavatel připravil, nebo Zákazníkovi
umožní, aby do něj nahlédl.

13.4 Dodavatel je povinen odškodnit Zákazníka za jakoukoli odpovědnost
ve spojitosti s tím, že Dodavatel nedodržel výše uvedené předpisy, a/nebo
Zákazníkovi nahradit ztráty, které mu vzniknou v důsledku toho, že
Dodavatel tyto předpisy nedodržel, nebo ve spojitosti s tím.
13.5 Dodavatel je dále povinen dodržovat příslušná pravidla pro nakládání
s odpadem a zbytkovými materiály, např. zákon č. 185/2001 Sb., o
odpadech a obeznámit Zákazníka s případnými povinnostmi v oblasti
nakládání s produkty, jejich skladování nebo likvidace.
14. Výhrada vlastnictví, modely, nástroje a důvěrné nakládání
14.1 Práva Dodavatele na výhradu vlastnictví se neuznávají.

14.2 Pokud Zákazník poskytuje Dodavateli chemické látky, díly, kontejnery
apod., ponechává si vlastnictví těchto věcí. Zpracování nebo přeměna
12.3 Pokud Dodavatel odpovídá za škody nad rámec dodaného zboží a těchto dílů je prováděna jménem Zákazníka. Pokud je rezervované zboží
vůči Zákazníkovi jsou vzneseny nároky na základě práva odpovědnosti za
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zpracováváno společně s dalšími položkami, které Zákazníkovi nepatří,
nabývá Zákazník společného vlastnictví k nové věci podle poměru hodnoty
majetku Zákazníka k dalším zpracovávaným položkám v okamžiku
zpracování.

18. Odpovědnost podniků, etický kodex a minimální mzda
18.1 Dodavatel deklaruje závazek v rámci své společenské odpovědnosti
zajistit, že bude dodržovat právní ustanovení, včetně zákonů o ochraně
životního prostředí, pracovněprávních předpisů a legislativy upravující péči o
zdraví zaměstnanců, že nebude tolerovat dětskou nebo nucenou práci při
výrobě a prodeji svého zboží nebo poskytování svých služeb nebo ve
spojitosti s touto výrobou a prodejem zboží nebo s poskytováním služeb. Po
přijetí objednávky Dodavatel dále potvrzuje, že se nedopustí uplácení a
korupce v jakékoli formě ani je nebude tolerovat. V této souvislosti Zákazník
odkazuje Dodavatele na „Etický kodex společnosti VOITH“, který je k
nahlédnutí na adrese http://www.Voith.com. Zákazník očekává, že
Dodavatel se zaváže dodržovat pravidla a zásady obsažené v tomto kodexu
a poskytnout součinnost pro zajištění jejich dodržování.

14.3 Veškeré modely a nástroje, které vyrobí Dodavatel na náklady
Zákazníka, se stávají majetkem Zákazníka v okamžiku, kdy za ně zaplatí.
Dodavatel s nimi bude nakládat obezřetně, bude je využívat výhradně pro
výrobu objednaného zboží, označí je jako majetek Zákazníka, a - je-li to
možné - uloží je odděleně od ostatních produktů Dodavatele a dále je
Dodavatel na vlastní náklady pojistí proti pohromám, např. požáru, vodě,
krádeži, ztrátě a jiným škodám. Dodavatel se zavazuje provádět včas
veškeré údržbové a servisní práce, které mohou být pro nástroje zapotřebí,
a provádět údržbové a servisní práce na své vlastní náklady. Další prodej dílů
vyrobených s využitím těchto modelů a nástrojů není povolen bez výslovného
18.2 Konkrétněji se Dodavatel zavazuje dodržovat zákony, které v každém
písemného souhlasu Zákazníka.
jednotlivém případě platí pro všeobecnou minimální mzdu, a touto povinností
zavázat ve stejném rozsahu své subdodavatele. Dodavatel předloží důkaz o
14.4 Dokumenty, nákresy, plány a skici i další know-how Zákazníka, které
splnění výše uvedených záruk, pokud jej o to Zákazník požádá. Pokud výše
Zákazník Dodavateli v jakékoli podobě svěří za účelem výroby objednané
uvedené záruky splněny nebudou, Dodavatel ihned odškodní Zákazníka za
dodávky a/nebo poskytnutí služby, zůstávají majetkem Zákazníka.
nároky třetí osob a zavazuje se nahradit pokuty, které byly Zákazníkovi ve
Představují obchodní tajemství Zákazníka a musí se s nimi nakládat jako s spojitosti s tím vyměřeny.
důvěrnými. Dodavatel se zavazuje nakládat s nimi obezřetně, dát je k
dispozici pouze zaměstnancům, kteří je potřebují pro plnění smlouvy a kteří 19. Všeobecná ustanovení
jsou také vázáni zachováním důvěrnosti, nezpřístupnit je třetím osobám, 19.1 Osoby, které pracují v závodě Zákazníka nebo v závodech společností,
pořizovat jejich kopie pouze pro účely plnění objednávky a všechny které jsou k Zákazníkovi přidruženy, na plnění smlouvy, musí dodržovat
dokumenty, včetně kopií, vrátit Zákazníkovi po dokončení zboží/služeb, podmínky příslušných pravidel práce. Odpovědnost za úrazy, které tyto
nebo je zničit, pokud o to Zákazník požádá.
osoby utrpí v pracovních prostorách zákazníka nese objektivně
zaměstnavatel těchto osob, a to v souladu s ustanovením § 269 zákoníku
15. Ochrana údajů
práce, kdy vedení Zákazníka bez zbytečného odkladu musí podle ustanovení
Zákazník je oprávněn shromažďovat, ukládat, používat a předávat osobní § 105 odst. 1 zákoníku práce uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého
údaje Dodavatele, a to v souladu se s ustanoveními GDPR, pokud je to zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku
zapotřebí pro realizaci právních transakcí nebo pokud byl od dotčených pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.
osob získán souhlas. Osoby, kterých se to týká, mají právo získat informace
o svých osobních údajích, které jsou uloženy, a o účelu, za kterým jsou 19.2 Využívání poptávek, objednávek a související korespondence pro účely
zpracovávány a používány. Žádosti o informace nebo uplatnění dalších práv reklamy není povoleno. Dodavatel smí využívat obchodní vztah se
ze strany těchto dotčených osob, musí být vždy předány Zákazníkovi a Zákazníkem nebo použít Zákazníka pro účely reference pouze s předchozím
upraveny v rámci vnitrostátní legislativy.
písemným svolením Zákazníka.
16. Původ zboží a kontroly vývozu
16.1 Pokud o to Zákazník požádá, zavazuje se Dodavatel předložit doklad
o původu, který odpovídá platným právním požadavkům k datu jeho
vystavení. Dodavatel předloží Zákazníkovi tento doklad bezplatně. Pokud se
používají dlouhodobá prohlášení dodavatele, Dodavatel bude po přijetí
objednávky a bez vyzvání informovat Zákazníka o změnách ve statutu
původu. Skutečná země původu bude v každém případě uvedena v
dokumentaci transakce, a to i v případě, že není nárok na preferenční celní
postupy.
16.2 Dodavatel je povinen předat Zákazníkovi pokyny ohledně povinností v
oblasti povolení, které se mohou na zboží Dodavatele vztahovat, pokud je
(zpětně) vyváženo, a které ukládá česká a evropská legislativa a legislativa
USA, a upozornit jej i na další platné vývozní a celní povinnosti. Pro tyto účely
platí, že pokud tyto informace nejsou uvedeny v Dodavatelově cenové
nabídce, uvede Dodavatel v potvrzení objednávky a na každé faktuře u
příslušných položek zboží tyto údaje: zbožový kód, číslo AL (číslo na
vývozním seznamu) podle aktuální verze nařízení ES o zboží dvojího užití
nebo části I vývozního seznamu a ECCN (klasifikační číslo pro kontrolu
vývozu) podle vývozní legislativy USA.

19.3 Dodavatel nesmí postoupit své nároky nebo práva vyplývající ze
smlouvy se Zákazníkem bez výslovného písemného souhlasu Zákazníka.
19.4 Smluvní vztahy s kolizními právy se řídí zákony České republiky a
vylučuje se Úmluva OSN o mezinárodním prodeji zboží (CISG).
19.5 Pro případ sporů mezi Dodavatelem a Zákazníkem je dána pravomoc
českých soudů, a to v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád v platném znění (dále jen „OSŘ“). Místní příslušnost
soudu pro soudní spory mezi Dodavatelem a Zákazníkem pro obě strany, a
to v souladu s ustanovením § 89a OSŘ náleží příslušnému soudu v sídle
Zákazníka. Zákazník může podat žalobu také v místě podnikání Dodavatele.
19.6 Jestliže jednotlivá ustanovení těchto podmínek jsou nebo se stanou
jako celek nebo z části neplatnými, zbývající ustanovení tím nejsou dotčena.
19.7 Tyto Všeobecné nákupní podmínky společnosti Voith nabývají
platnosti a účinnosti dne ___________

16.3 Na žádost Zákazníka je Dodavatel povinen sdělit mu písemně veškeré V ________________ dne ___________
další údaje týkající se zahraničního obchodu ve spojitosti se zbožím a jeho
komponenty a dále je povinen Zákazníka ihned písemně informovat o
jakýchkoli změnách údajů uvedených v odstavcích 16.1 a 16.2. Pokud
nebudou výše zmíněné údaje uvedeny nebo nebudou uvedeny správně, má
Zákazník právo ukončit nebo zrušit smlouvu, aniž by tím byly dotčeny další
Společnost Voith: ______________________
nároky.
17. Právo na zrušení a ukončení
17.1 Vedle práv, která má Zákazník ze zákona, je Zákazník oprávněn
ukončit smlouvu, pokud se výrazně zhoršilo finanční postavení Dodavatele
nebo existuje riziko, že k takovému zhoršení dojde, a v důsledku toho je
ohrožena povinnost dodat zboží a služby, nebo pokud dojde k platební
neschopnosti nebo pokud Dodavatel pozastaví platby. Zákazník může dále
smlouvu ukončit, pokud se Dodavatel dostane pod rozhodující vliv některého
Zákazníkova konkurenta.
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