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1. Obecně, objednávky 
1.1 Pro všechny objednávky, dodávky, výkony, platby a potvrzení 

objednávek společnosti FRÄNKISCHE platí v obchodním styku s 
podnikateli tyto nákupní podmínky. U stávajících obchodních styků platí 
aktuální verze těchto obchodních podmínek. Příjem dodávek, výkonů 
nebo plateb neznamená uznání Všeobecných obchodních podmínek 
dodavatele. 

1.2 Individuální ujednání výrazně se odlišující od těchto Všeobecných 
nákupních podmínek nebo jednostranné požadavky společnosti 
FRÄNKISCHE při objednávkách mají přednost. 

1.3 Pokud se liší potvrzení zakázky od objednávky, pak je FRÄNKISCHE 
vázána, pouze jestliže FRÄNKISCHE s odchylkou písemně souhlasila. 
Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele je FRÄNKISCHE 
obzvláště vázána pouze do té míry, jak tyto souhlasí s  platnými 
nákupními podmínkami společnosti FRÄNKISCHE, nebo pokud 
FRÄNKISCHE Všeobecné obchodní podmínky dodavatele písemně 
schválila. Změny nebo dodatky k objednávce ze strany dodavatele jsou 
účinné pouze tehdy, jestliže je společnost FRÄNKISCHE písemně 
potvrdila. Příjem dodávek nebo výkonů, které liší od objednávky, 
neznamená schválení odchylek. 

1.4 FRÄNKISCHE může objednávku bezplatně zrušit, pokud ji dodavatel 
během dvou týdnů od převzetí písemně nepotvrdí (potvrzení 
objednávky). 

1.5 Náš podnik zavedl systém řízení energie podle DIN EN ISO 50001. 
Efektivní použití energie je podstatnou součástí firemní politiky 
nakupujícího. Při nákupu produktů, služeb a zařízení, které mají nebo 
mohou mít vliv na významnou spotřebu energie, se hodnocení nákupu 
částečně zakládá na výkonu týkajícího se energie (použití energie, 
spotřeba energie, efektivita energie). 

2. Dodací lhůta, faktury 
2.1 Včasnost dodávek záleží na příjmu na místě převzetí určeném 

společností FRÄNKISCHE, včasnost výkonů záleží na jejich přejímce. 
2.2 V případě znatelného zdržení dodávky nebo výkonu musí být 

FRÄNKISCHE  neprodleně informována. Příjem opožděné dodávky 
nebo výkonu neznamená, že se společnost FRÄNKISCHE zříká nároků 
na náhradu škod nebo jiných nároků. 

2.3 Dílčí dodávky nebo dodávky nad sjednaný rámec jsou přípustné pouze 
po písemném schválení společnosti FRÄNKISCHE. 

3. Převod rizika, expedice, vlastnictví 
3.1 U dodávek s instalací a montáží, jakož i u výkonů přechází riziko 

s převzetím, u dodávek bez instalace nebo montáže s příjmem dodávky 
na místě převzetí uvedeném společností FRÄNKISCHE. 

3.2 Dodávky se rozumí „s dodáním zdarma do firmy“ na místo převzetí 
uvedené společností FRÄNKISCHE, včetně balení. 

3.3 Náklady na pojištění zboží přebírá společnost FRÄNKISCHE pouze na 
základě výslovné písemné dohody. 

3.4 FRÄNKISCHE nesouhlasí s úpravami o výhradním vlastnictví a 
s prohlášeními o výhradním vlastnictví dodavatele, která překračují 
prosté výhradní vlastnictví. 

3.5 Dodávky (přístavky) nebo nástroje, které společnost FRÄNKISCHE 
dodavateli přenechá, zůstávají vlastnictvím společnosti FRÄNKISCHE. 
Nástroje dodané dodavateli smí dodavatel použít výhradně pro 
vyhotovení vyráběných dodávek, případně výkonů. Nástroje a provozní 
prostředky, které byly zhotoveny dodavatelem pro objednávku od 
FRÄNKISCHE, se stávají majetkem společnosti FRÄNKISCHE, pokud 
FRÄNKISCHE vývoj – i částečně – hradí nebo ho započítává do ceny 
dodávky nebo výkonu. 

3.6 Zpracování nebo přestavění přístavků dodavatelem se provádí pouze 
pro společnost FRÄNKISCHE. Pokud se přitom přístavky zpracovávají 
s jiným zbožím, nabývá společnost FRÄNKISCHE spoluvlastnictví na 
nově vzniklé věci v poměru hodnoty přístavku k ostatním zpracovaným 
předmětům v okamžiku zpracování. Pokud jsou přístavky neodlučitelně 
smíšeny s jinými, společnosti  FRÄNKISCHE nepatřícími předměty, 
nabývá FRÄNKISCHE spoluvlastnictví na nové věci v poměru přístavků 
k ostatním předmětům v okamžiku směšování. Pokud směšování vede 
k tomu, že jsou předměty dodavatele vůči přístavku považovány za 
hlavní věc, pak převádí dodavatel na společnost FRÄNKISCHE  
spoluvlastnictví na nové věci podle výše podílu. 

4. Platba 
4.1 Platby se provádějí teprve po příjmu zcela bezvadné dodávky, případně 

po zcela bezvadném výkonu, jakož i po příchodu řádné faktury. Dílčí 
dodávky, případně dílčí výkony se hradí pouze po předchozí písemné 
dohodě. Sjednané právo dodavatele na dílčí dodávky, případně na dílčí 
výkony k tomu nestačí. Platby nebo zálohy neznamenají uznání 
dodávek nebo výkonů jako smluvních. 

4.2 Platby se provádějí do 20. dne měsíce následujícího po dodávce s 
odečtením 3% skonta nebo během 90 dnů po dodávce netto. Pokud by 
výše uvedený 20. den měsíce připadal na sobotu, neděli nebo svátek, 
pak proběhne platba v neděli nebo v den po svátku. Odpočet skonta je 
rovněž přípustný, pokud společnost FRÄNKISCHE kompenzuje nebo 
zadržuje platby z důvodu závad. 

5.  Analýza hodnot a nákladů    
5.1 Dodavatel je povinen provádět analýzy hodnot a nákladů veškerého 

zboží. Bylo dohodnuto, že všechny příslušné náklady budou 
objednavateli předloženy v detailním rozpisu nákladů. Po dohodě 

s objednavatelem poskytne dodavatel kvalifikované pracovníky pro 
provádění analýzy hodnot a nákladů. 

6. Konkurenceschopnost 
6.1 Objednavatel a dodavatel se shodli na tom, že pro dodavatelský vztah je 

velmi důležité zachování konkurenceschopnosti zboží. 
6.2 Konkurenceschopnost zboží je zajištěna, když zboží odpovídá zboží 

konkurence srovnatelnému z hlediska ceny a techniky. 
6.3 Pokud bude objednavateli nabídnut srovnatelný produkt za lepších 

podmínek z hlediska konkurenceschopnosti, objednavatel o tom 
písemně informuje dodavatele a poskytne mu přiměřenou lhůtu pro 
obnovení konkurenceschopnosti zboží po všech stránkách.  

6.4 Dodavatel sestaví neprodleně katalog opatření, která provede za 
účelem obnovení konkurenceschopnosti zboží, a dá ho k dispozici 
objednavateli spolu s upravenou cenovou nabídkou. Dodavatel musí 
prostřednictvím své upravené cenové nabídky zajistit 
konkurenceschopnost zboží během přiměřené lhůty, kterou mu poskytl 
objednavatel. 

6.5  Strany se shodly na tom, že povinnost zachování konkurenceschopnosti 
podle tohoto oddílu představuje důležitou povinnost z hlediska dodací 
smlouvy. 

7. Záruky, postihy 
7.1 Nároky ze závad se promlčují podle § 437 (1) č. 3 Občanského 

zákoníku a § 634a (1) č. 1 Občanského zákoníku 3 roky po převodu 
rizika. Pokud dodavatel sám předem stanoví nebo nabídne delší lhůtu 
nebo pokud byla smluvena platnost  VOB/B (pozn. překladatele ke 
zkratce VOB platné v Německu: část B - všeobecné smluvní podmínky 
pro provádění stavebních výkonů) – i jen částečně -, pak se bod 7.1 
věta 1 nepoužívá. 

7.2 Přijetí dodávky/výkonu se provádí pod podmínkou přezkoumání 
nezávadnosti. Dodavatel se zříká námitek k pozdější reklamaci závad. 
Aniž je zkrácena povinnost dodavatele z bodu 5.2 věta 2, je ovšem 
FRÄNKISCHE oprávněna dodávku zcela nebo částečně přezkoumat, 
pokud a jakmile je to podle řádného postupu jednání možné. 

7.3 Pokud není možné z důvodu spěšnosti odvrácení akutního nebezpečí 
nebo zabránění větším škodám poskytnout dodavateli lhůtu 
k dodatečnému plnění, přísluší společnosti  FRÄNKISCHE právo, aby 
bez stanovení lhůty na náklady dodavatele sama dodatečné plnění 
provedla nebo nechala provést třetí stranou. 

7.4 V případě dodatečného plnění dodávkou nezávadné věci, případně 
novým zhotovením díla začíná nově promlčení nároků z vad ohledně 
dodávek/výkonů dodatečných plnění s převodem rizika (bod 3.1).  
Obdobně to platí rovněž pro odstraňování závad, pokud hodnota 
odstranění závady činí 65% nebo více v poměru ke sjednané ceně 
dodávky/výkonu. 

7.5 Pokud společnosti FRÄNKISCHE vzniknou následkem závadné 
dodávky/závadného výkonu výlohy, zejména náklady na přepravu, 
komunikaci, práci, materiál nebo výlohy na vstupní kontrolu přesahující 
běžný rozsah, musí dodavatel uhradit také tyto náklady. 

7.6 Pokud FRÄNKISCHE vezme zpět vyrobené a/nebo prodané zboží 
v důsledku závadnosti dodávky/výkonu nebo pokud byla kvůli tomu 
společnosti FRÄNKISCHE ze strany jejích zákazníků snížena kupní 
cena, pokud jsou kvůli tomu vůči FRÄNKISCHE ze strany vlastních 
zákazníků, jiných smluvních partnerů nebo třetí osoby uplatňovány 
nároky jiným způsobem nebo pokud FRÄNKISCHE kvůli tomu vyřizuje 
nároky vlastních zákazníků, třetí osoby nebo smluvních partnerů, aby 
předešla soudním sporům, vyhrazujeme si postih dodavatele. 

7.7 FRÄNKISCHE je oprávněna požadovat na dodavateli náhradu výloh, 
které musela FRÄNKISCHE uhradit vůči nárokovatelům, pokud tito 
náhradu výloh nutných za účelem dodatečného plnění uplatňovali, 
zejména nákladů na dopravu, komunikaci, práci a materiál. 

8. Látky v produktech / surovinách / materiálech / obalech           
8.1 Dodavatel zajistí, že dodrží požadavky EU nařízení o chemických 

látkách REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006 zveřejněné dne 
30.12.2006) v platném znění – dále jen nařízení REACH, obzvláště, že 
proběhla registrace všech látek podle seznamu SVHC (látek 
vzbuzujících mimořádné obavy).  

 Dodavatel dává dále příslib, že nebude dodávat žádné produkty včetně 
jejich obalů, které obsahují látky podle: 

 - nařízení REACH v platném znění; 
 - usnesení Rady 2006/506/ES (Stockholmská dohoda o persistentních 

organických škodlivých látkách v platném znění; 
 - nařízení ES 1005/2009 o látkách odbourávajících ozónovou vrstvu v 

platném znění; 
 - seznamu Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) 

v platném znění (na www.gadsl.org) 
 - RoHS (2002/95/EG) pro produkty podle jejich oblasti použití. 
8.2 Pakliže by dodané zboží obsahovalo látky uvedené na tzv. „seznamu 

látek vzbuzujících mimořádné obavy - Candidate List of Substances of 
very High Concern“ („SVHC-Liste“) podle REACH, dodavatel je zavázán 
toto neprodleně ohlásit. To platí rovněž tehdy, pokud během 
probíhajících dodávek budou na seznam připsány látky, které na něm 
nebyly doposud uvedeny. Aktuální seznam je uveden na  
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table . 

8.3 Kromě toho nesmí produkty a jejich obaly obsahovat asbest, biocidy a 
radioaktivní materiál.  

 Pokud by měly být tyto látky obsaženy v produktech, které jsou nám 
dodávány, pak je třeba nám toto písemně před dodávkou sdělit a uvést 
látku, identifikační číslo a aktuální bezpečnostní list produktu, který se 
má dodávat. Dodávka těchto produktů vyžaduje z naší strany zvláštní 
povolení. 



 

8.4 Dodavatel se zavazuje, že nás osvobodí jakéhokoliv odpovědnosti za 
škody ve spojitosti s nedodržením výše uvedených nařízení jeho 
zaviněním resp., že nás odškodní za škody, které nám vzniknou 
nedodržením těchto nařízení jeho zaviněním nebo v této souvislosti. 

9. Použití „konfliktních nerostů“ z hlediska oddílu 1502 zákona Dodd-Frank 
Wall Street Reform (Zákona reformy Wall Street Dodd-Franka a 
Consumer Protection Act (Zákona na ochranu spotřebitelů) (Dodd-
Frank-Act) 

9.1 Dodavatel si je vědom své sociální odpovědnosti, co se týče životního 
prostředí, bezpečnosti, zdraví a lidských práv, a chápe, že jeho chování 
při obchodním styku má vliv na společnost a životní prostředí. Abychom 
mohli pokojně a férově i v budoucnu využívat zdroje naší planety, 
dodavatel se zavazuje k následujícímu: 

9.2 Všechny produkty dodavatele neobsahují, ať již přímo, či nepřímo, 
konfliktní nerosty z dolů, které jsou financovány nebo podporovány 
ozbrojenými skupinami v Demokratické republice Kongo nebo 
v sousedících zemích (Angola, Burundi, Rwanda, Zambie, Súdán, 
Tanzanie, Uganda a Středoafrická republika). Zákon Dodd-Frank-Act se 
vztahuje obzvláště na zinek, tantal, wolfram, columbit, zlato a jejich 
deriváty těžené z výše uvedených zdrojů. 

 
10. Postoupení, kompenzace, zadržení 
10.1 Postoupení požadavků vůči společnosti FRÄNKISCHE je přípustné 

pouze s písemným souhlasem. 
10.2 Proti požadavkům společnosti FRÄNKISCHE je přípustná vzájemná 

kompenzace, případně vykonání zadržovacího práva pouze u 
uznaných, právoplatně zjištěných nebo rozhodujících pohledávek, 
případně práv. 

10.3 Také při různé splatnosti nároků je FRÄNKISCHE oprávněna započítat 
(kompenzovat) všechny nároky, jedno jakého druhu, vůči veškerým 
nárokům zákazníka a jeho podniků, které těmto přísluší vůči podniku 
FRÄNKISCHE. 

11. Zachování mlčenlivosti, ochranná práva 
11.1 Dodavatel je povinen veškeré obchodní a technické detaily, jakož i 

informace o obchodní činnosti společnosti FRÄNKISCHE týkající se 
objednávek a zakázek, které obvykle nejsou třetí straně přístupné, držet 
v tajnosti a sám je nevyužívat. 

11.2 Dodavatel ručí, že dodáním a užíváním uvedených předmětů nebudou 
porušena ochranná práva třetí osoby. Existence ochranného práva 
nesmí být společnosti FRÄNKISCHE upírána. 

11.3 Nástroje, formy, vzory, modely, profily, výkresy, předlohy tisku, šablony 
a podobné předměty přenechané společností FRÄNKISCHE, rovněž 
podle nich následně vyrobené předměty nesmějí být ani rozmnožovány, 
ani předány dále třetí osobě bez písemného souhlasu, ani použity pro 
jiné než smluvní účely. Výše uvedené formy, vzory, výkresy atd. 
zůstávají vlastnictvím společnosti FRÄNKISCHE. Musí být společnosti 
FRÄNKISCHE vráceny bez vyzvání, pokud nedojde k objednávce nebo 
pokud byla zadaná objednávka realizována. 

12. Compliance (shoda), lidská práva, ochrana práce a životního prostředí  
12.1 Dodavatel se zavazuje, že nebude provádět žádné úkony nebo opomíjet 

úkony, které by mohly vést k trestnosti kvůli podvodu nebo zpronevěře, 
insolvenčním trestným činům, trestným činům vůči konkurenci, 
poskytnutí výhody nebo úplatnosti osob zaměstnaných u dodavatele 
nebo jiných třetích stran. Dodavatel se zavazuje dodržovat všechny 
zákony a ustanovení, která se ho týkají a obchodního vztahu s 
FRÄNKISCHE (Compliance). Jednání osob pracujících u dodavatele a 
pro dodavatele jsou považována za jednání dodavatele, pokud jsou tyto 
osoby činné ve sféře kompetence dodavatele.  

12.2 Dodavatel se zavazuje dbát ve svém okolí na dodržování lidských práv 
a sociálních norem podle oddílu 3 a na úctu vůči životnímu prostředí a 
opomíjet akce, které odporují těmto cílům, a v případě možnosti jim 
zamezit. Dodavatel oznámí FRÄNKISCHE porušení výše uvedených 
ustanovení, rovněž ze strany jeho dodavatelů, neprodleně a bez dalšího 
vyzvání.  

12.3 Dodavatel ve svém prostředí usiluje o dodržování důstojných 
pracovních podmínek přiměřeným vymezením pracovní doby, 
respektováním minimálních mezd a ochranou zdraví a vyvaruje se 
porušení těchto aspektů (sociální normy). Prodávající učiní opatření 
obzvláště proti práci dětí a nucené práci. 

 12.4 Dodavatel se zavazuje dodržovat zákonná ustanovení na ochranu 
životního prostředí a opatření na ochranu životního prostředí. Každá 
dodávka musí být vhodně s ohledem na produkt zabalená, obal musí 
být schválen společností FRÄNKISCHE a musí být dodržena příslušná 
ustanovení na ochranu životního prostředí. Přitom je třeba při 
zohlednění ekologických hledisek zvolit vždy ekologický obal a použití 
vratných obalů (europaleta). 

13. Závěrečná ustanovení 
13.1 Místem plnění všech dodávek a výkonů je Königsberg v Bavorsku. 
13.2 Výhradním sídlem soudu je Königsberg v Bavorsku. FRÄNKISCHE je 

ovšem oprávněna zažalovat dodavatele u obecného sídla soudu podle 
jeho příslušnosti nebo v každém místě sjednání obchodu. 

13.3 Platí právo Spolkové republiky Německo s výjimkou Dohody Spojených 
národů o mezinárodním obchodu z 11.04.1970 a kolizního práva. Pokud 
dodavatel nemá své sídlo na území Spolkové republiky Německo, může 
FRÄNKISCHE uplatňovat také právo platné v sídle dodavatele nebo 
v místě sjednání obchodu. 

13.4 Tyto Všeobecné nákupní podmínky zůstávají i při právní neúčinnosti 
jednotlivých ustanovení v platných částech závazné. 

 


