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ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ – 517 01 Solnice
Všeobecné obchodní podmínky č. 1.5
vydané v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných ASV
výrobním družstvem, IČ: 47452544, se sídlem Solnice, Školní 71, PSČ: 516 01, zapsaným v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle Dr, vložka 176 jako kupujícím,
případně objednatelem (dále jen „objednatel“) na straně jedné s jednotlivými prodávajícími,
případně zhotoviteli, dodavateli (dále jen „ dodavatel“) zboží, přípravků, forem, speciálního nářadí a
služeb na straně druhé.
Odchylná ujednání v jednotlivých smlouvách uzavřených mezi objednatelem a dodavatelem mají
předost před zněním těchto VOP.

1. Obecně – Rozsah platnosti
1.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2018 a jsou zveřejňovány na webových
stánkách objednatele www.asv-solnice.cz. Objednatel je oprávněn tyto VOP jednostranně kdykoliv
změnit, nebo zrušit. O této skutečnosti je povinen neprodleně informovat na svých webových
stránkách.
VOP platí pro všechny objednávky prováděné objednatelem (písemně, elektronicky případně faxem
nebo telefonem), ze kterých je objednatel v případě jejich akceptace dodavatelem, povinen přijmout
plnění.
1.2 VOP se stávají nedílnou součástí smluv uzavřených mezi objednatelem a dodavatelem. Všechny
dohody, které budou realizovány mezi objednatelem a dodavatelem za účelem uzavření smluv, jakož
i smlouvy musí být učiněny písemně. Požadavek písemné formy platí rovněž jako splněný, pokud
bude proveden v elektronické podobě. V případě zasílání návrhů a protinávrhů smluv je možné využít
prostředků e-mailové pošty.

2. Nabídka – Objednávka – Uzavření smlouvy
2.1 Objednávky mohou být prováděny písemně, elektronicky a faxem, jakož i doručovány poštou,
elektronicky, případně faxem. Dodavatel se zavazuje v případě akceptace objednávky sdělit tuto
skutečnost objednateli bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejího obdržení
stejnými prostředky a doručením.
2.2. V případě podání objednávky provedené objednatelem platí, že pro uzavření smlouvy
s dodavatelem budou bez výhrad akceptovány tyto VOP. Pokud bude dodavatel plnit dodávku zboží,
služeb nebo prací dle doručené objednávky, aniž by ji jakkoliv rozporoval, platí pro vzájemné vztahy
mezi objednatelem a dodavatelem tyto VOP.
2.3. V případě opakovaného plnění jednotlivých objednávek (na základě uzavřených smluv) platí, že
pokud dodavatel objednávku nepotvrdí do 7 kalendářních dnů od jejího doručení, je objednatel
oprávněn od objednávky odstoupit. V ostatních případech platí návrh objednatele (objednatel se jím
cítí vázán) vyjádřený v objednávce následujících 7 kalendářních dnů ode dne doručení objednávky.
2.4. Objednávky mohou obsahovat i termínované plány dodávek, kterými v případě jejich akceptace
bude dodavatel vázán pro poskytnutí plnění.
2.5. Dodavatel se zavazuje bezplatně a zcela na své náklady realizovat pro objednatele nabídky
dodávek, projekty, vzory a případně jinou dokumentaci, nezávisle na tom, zda se objednávka
uskuteční či nikoli, ledaže bylo předem písemně sjednáno něco jiného.
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3. Cena – Přeprava – Balení
3.1 Sjednané ceny jsou pevnými cenami, a to po celou dobu dodávek na základě akceptovaných
objednávek.
3.2 Není-li písemně dojednáno jinak, zahrnuje cena náklady za balení, náklad, přepravu a pojištění
až do ujednaného místa určení, kterým je sídlo objednatele, tj. Solnice č.p. 71 nebo Rychnov n. Kn.
3.3 Pokud nebyla učiněna žádná dohoda mezi smluvními stranami ohledně balení a přepravy, je
dodavatel povinen zajistit, aby vhodným balením a přepravou bylo zabráněno negativnímu ovlivnění
kvality zboží a vzniku škod na výrobcích. Předpisy objednatele o balení, které budou uvedeny v rámci
objednávky objednatele nebo uzavřené smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, jsou v každém
případě pro dodavatele závazné.
V případě, že po dohodě smluvních stran budou dodavatelem náklady na balení a poplatky za nájem
obalu objednateli účtovány, pak pouze za cenu jejich pořízení dodavatelem.
3.4 Dodavatel se zavazuje ke každé dodávce připojit dodací list a požadovanou případně nezbytnou
dokumentaci dle požadavku objednávky, který musí obsahovat adresy objednatele a dodavatele,
číslo objednávky, specifikaci materiálu/výrobku objednatele, stavu změny výkresu a údaje o balení
(množství a typ), nebylo-li výslovně sjednáno něco jiného. Zásilky bez těchto údajů je oprávněn
objednatel bez úhrady ceny poslat zpět dodavateli.

4. Faktura – Splatnost – Postoupení pohledávek
4.1 Faktury musí být objednateli doručeny při každém zaslání dodávky (plnění) a to do 7 kalendářních
dnů ode dne jejího odeslání, avšak odděleně od dodávky. Pokud budou faktury doručeny dříve než
obdržené dodávky, považuje se za den jejich doručení, ve kterém byly dodávky objednateli na
základě dodacího listu předány.
Faktury musí být vždy zasílány na adresu objednatele (účetní oddělení) a musí v nich být uvedeno
kromě náležitostí uvedených v čl. 4.4. číslo objednávky, č. dodacího listu a popřípadě i jméno osoby
objednatele.
4.2 Splatnost faktur (daňových dokladů) je 60 dnů od jejich doručení, pokud nebylo v objednávce
uvedeno jinak. V takovém případě má přednost uvedená splatnost v objednávce.
4.3 Dostane-li se objednatel do prodlení s platbou, je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli
úhradu úroků z prodlení v zákonné výši, které se započítávají na náhradu případné škody.
4.4 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, včetně adresy uvedené
v objednávce, čísla dodacího listu, čísla příslušné objednávky, dodací podmínky, množství
a identifikační číslo výrobku, celkovou cenu a další údaje stanovené právními předpisy. Dodavatel
odpovídá za veškeré následky vznikající v důsledku nedodržení těchto povinností, pokud neprokáže,
že je nezpůsobil.
4.5 K fakturám za zhotovení výrobních prostředků (nástroje, měřidla apod.) musí být připojen
protokol o převzetí, výkresová dokumentace a 3D data (v objednatelem požadovaném formátu).
Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury v případě, že faktura bude zaslána v rozporu
s ustanoveními čl. 4.4 a 4.5 VOP, a to až do doby, než tyto vady budou dodavatelem odstraněny.
4.6 Práva na započtení a právo zadržet platbu má objednatel v zákonném rozsahu a za podmínek
uvedených níže.
V případě reklamace vad dodaného plnění (zboží, díla, služeb) do doby jejich odstranění není
objednatel povinen platit část ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady nebyly
včas odstraněny. Byly-li již platby za vadné dodávky poskytnuty, je objednatel oprávněn požadovat
v rámci uplatněné slevy jejich vrácení do výše slevy, o kterou požaduje snížit cenu, případně zadržet
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jiné splatné platby až do výše plateb za vadné dodávky případně uplatněné slevy. Po tuto dobu není
objednatel v prodlení s jejich úhradou.
4.7 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není dodavatel oprávněn své pohledávky vůči
objednateli postoupit třetí osobě.

5. Termín dodání – Prodlení s dodávkou – Subdodávky
5.1 Termín dodání, uvedený v akceptované objednávce, je pro dodavatele závazný. Z hlediska
dodržení dodacích termínů a lhůt je rozhodující okamžik dodání plnění objednateli nebo
objednatelem určenému přepravci. Zjistí-li dodavatel, že sjednané termíny nelze dodržet, je povinen
tuto skutečnost neprodleně s uvedením důvodu a dobou trvání prodlení písemně sdělit objednateli.
5.2 Pokud bude dodavatel v prodlení s dodávkou, je objednatel oprávněn na dodavateli požadovat
dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dodávky za každý den prodlení, maximálně však 10
% z ceny dodávky. Bude-li v prodlení delším než 30 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit. Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat na dodavateli náhradu škody,
která mu v důsledku jeho prodlení vznikla. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od jejich vyúčtování.
5.3 Nepotvrdí-li dodavatel sériovou objednávku vystavenou v souladu s potvrzenými výrobními
kapacitami nebo nemohou-li být dodrženy sjednané termíny v dané objednávce kvůli okolnosti
způsobené dodavatelem, je objednatel oprávněn po uplynutí jím stanovené přiměřené lhůty obstarat
náhradní plnění od třetí osoby. V takovém případě se dodavatel zavazuje zaplatit objednateli veškeré
náklady, které mu tímto vznikly a to do 10 dnů od jejich vyúčtování.
5.4 Dodavatel se zavazuje provést plnění na základě objednávky na své náklady a na své nebezpečí
vlastními prostředky a silami. Na základě předchozího souhlasu objednatele je oprávněn provádět
plnění nebo jeho část subdodavateli, a to za podmínky, že subdodavatelé (jiné osoby) budou splňovat
veškeré podmínky kladené na dodavatele objednatelem. Při poskytnutí plnění subdodavatelem má
dodavatel odpovědnost, jako by plnění realizoval sám.

6. Kontrola kvality
6.1. Dodavatelé plně odpovídají za kvalitu svých výrobků/služeb včetně svých subdodavatelů.
Dodavatelé zodpovídají za poskytování výrobků/služeb, které vyhovují veškerým požadavkům,
specifikacím a výkresům užívaným v oboru automobilového průmyslu tak, jak jsou definovány
v objednávce. Objednatel je oprávněn neprodleně po dodaném plnění (výrobků, zboží a služeb)
provést kontrolu shody dodávky s objednávkou, jakož i kontrolu dodávky ohledně zřejmých
přepravních škod (kvantitativní kontrolu). Dodavatel se zavazuje objednateli předmětnou kontrolu
umožnit. Bude-li přitom zjištěna vada, bude dodavateli neprodleně oznámena. Vady, které při této
prohlídce nebudou zjištěny, budou dodavateli reklamovány v přiměřené lhůtě poté, co tyto vady
(zejména vady kvality výrobku) budou zjištěny v rámci dalšího zpracování výrobku objednatelem. V
tomto případě platí, že objednatel reklamoval vady výrobku řádně a včas. Zjištěné vady musí být
dodavateli oznámeny bez zbytečného odkladu v záruční době dle čl. 7 VOP.

7. Záruka a nároky z vad plnění
7.1 Odpovědnost za vady a nároky objednatele z vad poskytnutého plnění dodavatelem se řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., není-li dále stanoveno jinak.
7.2 Dodavatel je povinen dodat plnění (výrobky, zboží, služby, dílo) ve sjednaném množství, kvalitě a
provedení a toto dle sjednaných podmínek zabalit. Dodavatel prohlašuje a ručí za to, že veškeré jím
dodané výrobky zboží, služby nebo dílo odpovídají v okamžiku dodání objednateli příslušným
závazným právním předpisům v ČR a EU, normám a směrnicím úřadů, profesních sdružení a
odborných svazů, a že mu nejsou známé žádné změny. To platí zejména také ohledně ustanovení
práva na ochranu životního prostředí, platných v Evropské unii, v České republice a v místě sídla
dodavatele.

5
Dodavatel se zavazuje objednatele neprodleně informovat o všech příslušných změnách shora
uvedených předpisů a norem, o nichž se dozvěděl a které mají být v budoucnu provedeny. Poruší-li
dodavatel zejména výše uvedené povinnosti, pak platí, že smlouva byla podstatně porušena a že
plnění je vadné. Smlouva byla podstatně porušena a plnění (výrobky, zboží, dílo) jsou vadné i v
případě, že dodavatel dodá objednateli jiné než sjednané plnění nebo v případě vad dokumentace
potřebné k užívání výrobku, zboží nebo díla.
7.3 Má-li dodavatel pochyby ohledně požadovaných vlastností zboží, které má být dodáno, je
povinen toto objednateli neprodleně písemně sdělit.
7.4 Dodavatel přejímá záruku za jakost poskytnutého plnění (zboží, díla, výrobků) po dobu 36 měsíců,
která začne běžet následovně:
a) od dne dodání zboží nebo díla, které nebude dále prodáváno, zpracováno do dalšího výrobku,
případně bude výhradně užíváno objednatelem,
b) v ostatních případech ode dne předání finálního výrobku do kterého je výrobek nebo zboží
zapracován nebo díla, jehož součástí je i poskytnuté plnění (dílo) koncovému uživateli.
Není-li smluvně dohodnuto jinak, lhůta pro uplatnění vad u dodavatele (dále jen „reklamační lhůta“)
je zachována, pokud objednatel uplatní reklamaci u dodavatele případně dodavateli vady výrobku,
zboží nebo díla oznámí.
Pokud dodavatel provede v rámci uplatněné reklamace výměnu vadného plnění (zboží, výrobku,
díla), začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového plnění.
Dodavatel prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 630 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
prodlužuje promlčecí dobu u práv z vad dodaných věcí, díla, zboží, jakož i výrobků na 10 let.
Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu,
pokud byla sjednána.
7.5 Všechny nároky z faktických i právních vad výrobků, materiálu, zboží, díla, zejména právo na
odstoupení, slevu z ceny a právo objednatele na náhradu škody, včetně náhrady škody namísto
plnění v případě odstoupení od smlouvy, zůstávají nedotčeny.
Nesplní-li dodavatel svoji povinnost dodatečného plnění v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě,
je objednatel oprávněn provést nezbytná opatření na náklady a nebezpečí dodavatele sám, nebo je
nechat provést třetími osobami. V naléhavých případech může objednatel po odsouhlasení s
dodavatelem, pokud je toto možné, provést dodatečné plnění ve formě odstranění vad sám, nebo jej
nechat provést třetí osobou. Menší vady může objednatel odstranit v zájmu nerušené produkce bez
předchozího odsouhlasení s dodavatelem sám a nezbytné výdaje dodavateli vyfakturovat, aniž by tím
byly porušeny zákonné povinnosti dodavatele. To samé platí, jestliže hrozí nezvykle vysoké škody.
7.6 Vady výrobku, zboží nebo díla se považují za neodstranitelné v případě, že již byly dále v rámci
jejich dalšího zpracování a zapracování předány jiné osobě. V tomto případě v rámci uplatněné
reklamace provedou dodatečné plnění náhradním způsobem tyto osoby, přičemž se dodavatel
zavazuje nahradit náklady, které budou vůči objednateli těmito osobami uplatněny; v případě
vadných výrobků od zákazníků objednatele, kteří nejsou povinni vadné výrobky vracet, také bez
fyzického prokázání vadnosti výrobku.
Trhy, které nejsou povinny vadné výrobky vracet, jsou všechny odbytové trhy, pro něž nebyla se
zákazníkem objednatele dojednána žádná nebo jen dílčím způsobem platná povinnost vracet vadné
výrobky.
7.7 V případě, že bude objednatel schopen odstranit vady výrobku, zboží nebo díla sám, bude o
tomto dodavatele informovat a po vzájemném odsouhlasení budou vady objednatelem na náklady
dodavatele odstraněny.
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7.8 Odmítne-li objednatel vadné zboží, výrobky, dílo, případně služby, budou tyto považovány za
nedodané a objednatel bude v prodlení s jejich dodáním.

8. Regres (postih) z dodávky
8.1 Budou-li vůči objednateli jeho zákazníkem uplatněny regresní požadavky a toto uplatnění
regresních požadavků bude spočívat ve vadě výrobku dodaného dodavatelem, končí reklamační lhůty
a záruční lhůta uplynutím 5 let ode dne dodání výrobku objednateli.

9. Regres – Pojištění
9.1 Odpovídá-li dodavatel za škodu způsobenou vadou výrobku, je povinen objednatele na první
požádání zprostit nároku třetích osob na náhradu škody. Dodavatel je povinen objednateli rovněž
nahradit škodu, která mu v souvislosti s výše uvedeným vznikne. Možnost uplatnit náhradu škody na
dodavatele se promlčuje uplynutím 10 let od dodání zboží objednateli.
V této souvislosti je dodavatel také povinen objednateli nahradit případné výdaje vyplývající nebo
související se stažením výrobku od zákazníka nebo koncového uživatele. O obsahu a rozsahu
opatření, které má být provedeno, bude objednatel dodavatele – bude-li to možné a přijatelné –
informovat a dá mu příležitost k zaujetí stanoviska.
9.2 Dodavatel se zavazuje mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
s krycí částkou ve výši pojištění relevantní ke škodě paušálně za každou škodu na osobě/věci a toto
na požádání také patřičně prokázat. Dodavatel je kromě toho povinen informovat svého příslušného
pojistitele o své povinnosti podle odst. 9.1.
9.3 Dodavatel odpovídá za následné škody, které objednateli vzniknou přiměřenými preventivními
opatřeními vůči uplatnění požadavku z odpovědnosti za vady výrobku nebo z porušení
bezpečnostních předpisů. To platí bez ohledu na ust. 2939 a násl. občanského zák. č. 89/2012 Sb. a
na ust. § 2913 a ust. § 2195 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. K zajištění náhrady takových
škod se dodavatel zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností
nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a pojištění za škodu na životním
prostředí, a to proti škodám na osobách, věcech a majetku včetně možných škod na výrobku –
majetku a následných škod na majetku, jakož i škod na životním prostředí s minimální částkou krytí
ve výši relevantní ke škodě. Částka krytí musí být vybavena dvojitou roční maximalizací a musí mít
celosvětovou platnost. Dodavatel je povinen existenci takového pojištění na požádání prokázat.
9.4 Překročí-li vzniklá škoda příslušné částky krytí nebo odmítne-li pojistitel zcela nebo zčásti svoji
povinnost zaplatit z jiných důvodů, zůstávají tímto nároky objednatele na náhradu škody vůči
dodavateli nedotčeny.

10. Neúčinnost omezení/vyloučení odpovědnosti
10.1. Pokud dodavatel ve svých všeobecných obchodních podmínkách omezil svou odpovědnost
a/nebo ji vyloučil, jsou taková ustanovení vůči objednateli neúčinná. To platí zejména pro omezení
odpovědnosti v oblasti prodlení s dodávkou, zaviněného porušení mimo jiné nepodstatných
smluvních povinností, jakož i za způsobení věcných a následných věcných škod z nedbalosti, jakož i
pro odpovědnost za náhradu škody zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců nebo
třetích stran pověřených dodavatelem k plnění jeho závazku.

11. Kvalita
11.1 Procesy, nezbytné k výrobě produktu, a k tomu použité materiály musí odpovídat platným
zákonným ustanovením a současně platným nařízením, popřípadě příslušným povolovacím řízením,
jakož i pravidlům a ustanovením o bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí a předpisům o
ochraně před nebezpečnými látkami. Dodavatel je kromě toho povinen se v případě zahraniční
výroby informovat na zákony, specifické pro onu zemi a onen sektor, a tyto zohlednit a dodržovat ve
svých dodávkách.
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11.2 Před dodáním nového produktu a při změně zadání je povinen dodavatel předložit objednateli
zkušební protokoly prvního vzorku (podle VDA 2 / PPAP) s odpovídajícím počtem vzorových kusů
(popř. rozdělených podle skupin).
11.3 Dodavatel se zavazuje, že ke všem dodávkám výrobků, materiálu, polotovarů a služeb přiloží
k dodacímu listu další dokumenty, které budou vždy požadované a upřesněné v objednávkách ASV
výrobního družstva.
11.4 Po schválení prvních výrobních vzorků objednatelem nesmí být dodavatelem bez písemného
schválení objednatelem měněn jejich vzhled, vlastnosti, materiál ani výrobní metody.
11.5 Uvolnění prvních vzorků objednatelem nezprošťuje dodavatele odpovědnosti za shodu produktu
s požadavky a odpovědnosti za škodu.
11.6 Dodavatel je povinen objednateli neprodleně hlásit skutečné nebo domnělé vady a neshody
dodávaných produktů. Pro možnost uvolnění takové dodávky musí být ze strany dodavatele
iniciováno odchylkové řízení.
V případě výskytu vadné dodávky bude vždy následná činnost konzultována s dodavatelem v písemné
formě.
11.7 Objednavatel je oprávněn účtovat dodavateli dohodnutý administrativní poplatek ve výši 85 EUR
v uplatnění jakékoliv reklamace dodaného plnění v rámci reklamačního řízení pokud není ujednáno
jinak. Pokud vzniknou objednateli jakékoli vícenáklady způsobené vadou dodaného produktu budou
tyto postoupeny k tíži dodavatele, který se zavazuje k jejich úhradě.
11.8. Dodavatel se zavazuje udržovat, neustále zlepšovat systém řízení kvality ve shodě s ISO
9001:2015 nebo IATF 16949:2016 a zasílat kopie obnovených certifikátů svým zákazníkům.
Dodržování všech požadavků těchto norem musí být dodavatelem náležitě zajištěno a pravidelně
certifikováno akreditovanou organizací. Dodavatel se zavazuje umožnit objednateli na základě jeho
předchozí výzvy provedení procesního auditu dle metodiky VDA 6.3 a souvisejících norem.
11.9 Dodavatel se zavazuje vytvořit funkční nouzový plán dodávek, aby v případě problému nebyla
ohrožena plynulost výroby objednatele. Zároveň se zavazuje, že nebude využívat nucenou,
nesvobodnou nebo dětskou práci. Mladistvé pracovníky mladší osmnácti let je možné zaměstnat
pouze k výkonu bezpečné práce a pokud dosáhli věkové hranice pro zaměstnávání mladistvých.

11.10 Objednatel má právo na kontrolu výroby u dodavatele, na odebírání vzorku a na další nezbytná
šetření. Dodavatel musí objednateli zajistit odpovídající právo i jestliže k výrobě dochází zcela nebo
zčásti u jím pověřené třetí strany.

12. Práva užívání – licence/ Práva na ochranu
12.1 Dodavatel garantuje, že je právoplatným vlastníkem všech potřebných práv duševního a
průmyslového vlastnictví týkajících se dodaných výrobků. Dodavatel uděluje objednateli ve smyslu
ust. § 2358 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. časově a územně neomezené, nevýhradní,
převoditelné právo užívání výrobku (licenci) a souhlasí s tím, že objednatel bude dodané výrobky
užívat a nakládat s nimi.
Dodavatel uděluje objednateli všechna odpovídající práva, která jsou potřebná k užívání dodaných
výrobku, zejména práva duševního vlastnictví, patenty a všechna práva, která jsou spojena s
průmyslovými vzory.
Objednatel je oprávněn užívat software a dokumentaci náležející k výrobkům. Dodavatel souhlasí s
tím, že dodané výrobky budou objednatelem prodávány třetím osobám a garantuje, že tímto
postupem nebudou porušena žádná práva. Je-li udělení nebo užití výše zmíněných práv podmíněno
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zvláštní registrací, je dodavatel povinen pro objednatele takovou registraci zajistit. Odměna za užití
výše zmíněných práv duševního nebo průmyslového vlastnictví nebo platba učiněná dodavatelem v
souvislosti s tímto ustanovením VOP je zahrnuta v dohodnutých cenách. Zvláštní Odměna za užití
výše uvedených práv nebude placena. Dodavatel se zavazuje provést veškeré potřebné úkony
související s výše uvedenými povinnostmi. Dodavatel se zavazuje nahradit objednateli případnou
škodu, která by mohla objednateli v důsledku porušení výše uvedených povinností dodavatele
vzniknout.
12.2 Dodavatel odpovídá za to, že v souvislosti s jeho dodávkou nebudou porušena žádná práva
třetích osob – ať už v tuzemsku nebo v zahraničí.
12.3 Budou-li vůči objednateli v této souvislosti uplatněny nároky třetích osob, je dodavatel povinen
objednatele na první požádání těchto nároků zprostit; bez souhlasu dodavatele není objednatel v
této souvislosti oprávněn uzavírat jakékoliv dohody s třetími stranami, zejména uzavřít vyrovnání.
Dodavatel je povinen nahradit objednateli rovněž škodu, která mu v souvislosti s výše uvedeným
vznikne. Možnost uplatnit náhradu škody po dodavateli se promlčuje uplynutím 10 let od dodání
zboží objednateli.
12.4 Povinnost dodavatele k náhradě škody v případě porušení garance uvedené odst. 12.1 se
vztahuje na všechny výdaje, které objednateli z uplatnění nároku třetí osoby nebo v souvislosti s ním
vzniknou.

13. Nářadí a formy
13.1 Provozní a výrobní prostředky, jakými jsou Nářadí a formy („výrobní prostředky“), které dá
dodavateli k dispozici objednatel, zůstávají vlastnictvím dodavatele. Výrobní prostředky, které
obstará, dodá nebo vyrobí dodavatel, a které jsou objednatelem uhrazeny nebo které budou
amortizovány v ceně výrobku, se stávají vlastnictvím objednatele, popř. vlastnictvím zákazníka
objednatele.
13.2 Dodavatel je povinen provozní a výrobní prostředky uvedené v odst. 13.1. před jejich předáním
objednateli na své náklady pojistit do výše jejich nové hodnoty, a to zejména proti škodám
způsobeným požárem, vodou a krádeží. Současně dodavatel již nyní postoupí objednateli všechny
nároky na odškodnění z tohoto pojištění a je povinen toto postoupení neprodleně oznámit svému
pojistiteli; objednatel toto postoupení přijímá.
13.3 Dodavatel je povinen provádět na vlastní náklady na výrobních prostředcích dle odst. 13.1 včas
údržbové, inspekční a opravářské práce, jichž je zapotřebí. Případné poruchy je dodavatel povinen
oznámit nejdéle do 24 hodin (v pracovních dnech) včetně fotodokumentace poruchy a termínového
plánu na její odstranění a dle objednatelem odsouhlaseného plánu začít neprodleně postupovat. Tím
není dotčeno právo na náhradu škody objednateli vzniklou v důsledku prodlení u jeho zákazníka.
13.4 Výrobní prostředky dle odst. 13.1 budou objednatelem uskladněny tak, aby nemohlo dojít k
jejich poškození, a budou jejich vlastníkem. Objednatel je povinen starat se o svěřené nářadí s péčí
řádného hospodáře.
13.5 Změny výrobních prostředků smí být prováděný pouze s výslovným souhlasem objednatele.
Byly-li změny odsouhlaseny objednatelem, je dodavatel povinen tyto změny provést v součinnosti
s objednatelem tak, aby nedošlo k ohrožení sériových dodávek.
13.6 Výrobní prostředky je objednatel oprávněn po předchozím oznámení dodavateli kdykoliv
překontrolovat.
13.7 Poruší-li dodavatel své povinnosti vyplývající z VOP nebo pokud strany nedocílí shody při
požadavku na změnu ceny za výrobky nebo jejich části vyráběné z výrobními prostředky dodavatele,
nebo o jiných záležitostech v rámci plnění zakázky, může objednatel tyto výrobní prostředky a
všechny související nezbytné podklady dodavateli odebrat. Předání se uskuteční v sídle objednatele;
náklady na předání nese dodavatel. Jinak je dodavatel na požádání objednatele povinen jeho výrobní
prostředky, s vyloučením zadržovací práva, vydat.
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13.8 Není-li sjednáno jinak, přebírá dodavatel k vlastní tíži všechny nutné opravy a popřípadě
obnovení výrobních prostředků, které jsou nezbytné pro splnění zakázky objednatele. Užití
obnovených výrobních prostředků vyžaduje uvolnění pro výrobu objednatelem.
13.9. Objednatelem nevyžádané výrobní prostředky a dokumentace musí dodavatel uchovávat
bezplatně po dobu 15 let od ukončení série. Následná likvidace smí být provedena pouze se
souhlasem objednatele.

14. Mlčenlivost
14.1 Ohledně objednatelem předaných zobrazení, výkresů, výpočtů a jiných podkladů si objednatel
vyhrazuje vlastnická a autorská práva; tyto nesmí být zpřístupněny třetím osobám bez předchozího
písemného souhlasu objednatele. Musí být použity výlučně pro výrobu na základě objednávky
objednatele. Předmětné informace se považují za důvěrné. V případě porušení této povinnosti je
dodavatel povinen zaplatit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč za každé
porušení této povinnosti, splatnou do 10 dnů od jejího vyúčtování.
14.2 Dodavatel se zavazuje zacházet důvěrně se všemi obchodními nebo technickými podklady,
informacemi a daty, které mu byly u příležitosti smluvní spolupráce s objednateli zpřístupněny,
zejména je nesmí předávat dále třetím osobám nejen explicitně, ale i způsobem, který umožňuje
vyvození těchto podkladů a informací, ale i smí je používat jen pro účely plnění zakázky objednatele
a dávat je k dispozici jen takovým osobám a spolupracovníkům, kteří se o nich musí dozvědět za
účelem plnění zakázky. To neplatí, jedná-li se prokazatelně o obecně známé skutečnosti.
14.3 Subdodavatelé dodavatele musí být zavázáni odpovídajícím způsobem.
14.4 Smluvní strany smí dělat reklamu svému vzájemnému obchodnímu spojení jen s předchozím
písemným souhlasem druhé smluvní strany.

15. Salvátorská klauzule
15.1. Jsou-li jednotlivá ustanovení VOP zcela nebo zčásti neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná,
nemá to vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

16. Vyšší moc, odstoupení
16.1 Smluvní strany nebudou odpovědné za porušení smlouvy, pokud toto porušení bude důsledkem
vyšší moci, zvláště pracovních sporů [se zaměstnanci], přerušení výroby bez zavinění smluvních stran,
nepokojů, státních zásahů, či jakýchkoliv jiných událostí mimo kontrolu smluvních stran.
16.2 Dodavatel je povinen bezodkladně informovat objednatele v případě výskytu situace vyšší moci.
16.3 V případě výskytu situace vyšší moci bude odběratel oprávněn úplně nebo částečně odstoupit
od smlouvy, pokud to bude mít za následek významné snížení poptávky u odběratele.
16.4 Pokud některá ze smluvních stran přeruší platby nebo stane-li se její majetek předmětem
insolventního řízení, či bude-li podán návrh na mimosoudní vyrovnání, pak bude druhá smluvní
strana oprávněna odstoupit od [dosud] nesplněné části smlouvy.

17. Soudní příslušnost – Místo plnění – Volba práva
17.1 V souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v platném znění, se dodavatel a
objednatel dohodli na tom, že místní příslušnost soudu pro všechny jejich případné spory se řídí
sídlem objednatele zapsaným v obchodním rejstříku. To však platí jen pro spory, které mají být
rozhodovány před soudem prvního stupně a pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
17.2 Nevyplývá-li z objednávky nebo smlouvy něco jiného, je místo sídla objednatele zapsané v
obchodním rejstříku současně také místem plnění.
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17.3 Vztahy vyplývající z těchto VOP, pokud není uvedeno jinak, se řídí hmotným i procesním právem
České republiky, a to zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., přičemž jsou vyloučena kolizní
ustanovení mezinárodního práva soukromého a ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží.
17.4 Dodavatel zajišťuje shodu dodávaných produktů s požadavky zákonů a předpisů. Dále zajišťuje
shodu s požadavky zákazníka ASV, které mu jsou předány formou objednávky, smlouvy nebo
zadávací, výrobní dokumentace. Shoda s požadavky se týká zákonů a předpisů v zemi přijetí, tj. v ČR,
není-li v objednávce nebo smlouvě uvedeno jinak.

