Všeobecné nákupní podmínky společnosti ECOTEX® s.r.o.
(dále jen „Nákupní podmínky“) Platné od 30. 8. 2016

1) Platnost Všeobecných nákupních podmínek

okolnosti měly vliv na plnění smluvních povinností. Výskyt zmetkového materiálu, opožděné
subdodávky a stávku nelze pokládat za vyšší moc a nedávají žádné oprávnění k prodloužení potvrzené dodací lhůty. Pokud společnosti ECOTEX® brání okolnosti vyšší moci převzít
plnění na sjednaném místě, je po dobu trvání této překážky vyloučeno prodlení společnosti
ECOTEX® s převzetím stejně jako jsou vyloučeny nároky dodavatele na protiplnění, resp. na
náhradu škody. Po dobu trvání této překážky je dodavatel povinen skladovat zboží na vlastní
náklady a nebezpečí. Jestliže by měly uvedené nepředvídatelné okolnosti trvat déle než 4
týdny, má společnost ECOTEX® právo od smlouvy odstoupit. Dodavatel je v tomto případě
povinen vrátit částky zaplacené společností ECOTEX®.

Pro veškeré vztahy mezi společností ECOTEX® jako odběratelem na straně jedné a dodavatelem
na straně druhé, vzniklé na základě nebo v souvislosti s objednávkou společnosti ECOTEX®, se
použijí tyto Všeobecné nákupní podmínky, pokud nebylo písemně dohodnuto něco jiného, a to
i tehdy, jestliže dodavatel uplatňuje své vlastní dodací podmínky. Jakékoliv obchodní podmínky
dodavatele nejsou součástí smlouvy, i když při uzavření smlouvy nejsou výslovně vyloučeny.

2) Objednávky a uzavření smlouvy

Objednávky jsou pro společnost ECOTEX® závazné jen tehdy, jestliže byly provedeny písemně a
společností ECOTEX® podepsány. Pro přijetí objednávky a tedy pro uzavření smlouvy je nutno
vrátit jednu kopii objednávky řádně podepsanou oprávněnými osobami.

12) Odpovědnost za vady a záruka

Pokud není ohledně odpovědnosti za vady dojednáno něco jiného, přebírá dodavatel odpovědnost za vady svých plnění podle zákonných předpisů. Dodavatel poskytuje záruku na jakost
dodaného plnění. Záruční doba činí 24 měsíců od data plnění, pokud není sjednáno jinak. U
kompletního zařízení platí za datum, od kterého se počítá záruční doba, datum dodání posledního dílu celého zařízení. Jestliže dodavatel provádí montáž, počítá se záruční doba od
data uvedení celého zařízení do provozu. Odstranění vad spočívá buď v jejich opravě, nebo ve
výměně vadných součástí. Pokud dodavatel vady přes vyzvání včas nebo řádně neodstranil, je
společnost ECOTEX® oprávněna bez újmy práv společnosti ECOTEX® z odpovědnosti za vady
a ze záruky tyto vady na účet dodavatele odstranit nebo nechat odstranit. Pokud to nebude
možné, je společnost ECOTEX® oprávněna odstoupit od smlouvy. Malé vady nebo takové, jejichž odstranění nesnese žádný odklad, může odstranit společnost ECOTEX® sama a dodavatel
nahradí společnosti ECOTEX® skutečné náklady. Při výměně nebo opravě součásti se prodlužuje
záruční doba o dobu potřebnou pro výměnu nebo opravu.

3) Písemná forma a odchylující se ujednání
Změny a doplňky těchto Všeobecných nákupních podmínek a smlouvy musí být sjednány písemně.
4) Utajení

Dodavatel je povinen nakládat se smlouvou a se všemi s její realizací souvisejícími obchodními a
technickými informacemi jako s obchodním tajemstvím společnosti ECOTEX®. Povinnost utajení
platí nezávisle na tom, zda smlouva byla uzavřena, i pro informace získané během nabídkové
fáze a po skončení smlouvy.

5) Duševní vlastnictví

Ke všem vyobrazením, výkresům, výpočtům, technickým popisům a dalším podkladům jakož
i modelům, vzorům, matricím, šablonám a nářadí (dále jen technické podklady a výrobní prostředky), které poskytne společnost ECOTEX® k dispozici dodavateli, si společnost ECOTEX®
vyhrazuje vlastnické právo a práva z duševního vlastnictví. Technické podklady a výrobní
prostředky nesmí být bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti ECOTEX®
zpřístupněny třetím osobám. Totéž platí pro předměty vyrobené pomocí těchto technických podkladů a výrobních prostředků, tyto předměty mohou být dodávány pouze společností ECOTEX®
Pokud z jakýchkoliv důvodů nedojde k uzavření smlouvy či realizaci obchodu, musí být tyto
technické podklady a výrobní prostředky vráceny společnosti ECOTEX®. Tyto technické podklady
a výrobní prostředky jsou určeny výlučně pro splnění uzavřené pro splnění uzavřené smlouvy a
po jejím skončení musí být neprodleně bez vyzvání vráceny společnosti ECOTEX®. Předměty,
které společnost ECOTEX® vyvinula nebo zdokonalila ve spolupráci s dodavatelem, mohou být
dodávány pouze společností ECOTEX®.

13) Smluvní pokuta a náhrada újmy

Pokud nebude ve stanovené lhůtě řádně splněno, zaplatí dodavatel společnosti
ECOTEX® smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celého plnění za každý započatý den od uzavření smlouvy mezi dodavatelem a společností ECOTEX®. Společnost ECOTEX® je oprávněna
započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávce dodavatele na zaplacení ceny plnění. Zaplacení smluvní pokuty a úroků z prodlení nemá vliv na nárok společnosti
ECOTEX s.r.o. na náhradu případné další vyšší újmy. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i
po skončení smlouvy. Dodavatel bere na vědomí, že dodávky zboží a služeb ze smluv mezi
dodavatelem a ECOTEX® jsou součástí plnění ze smluv mezi ECOTEX® a třetími osobami a v
důsledku porušením povinnosti dodavatele může dojít ke vzniku povinnosti ECOTEX® uhradit
smluvní pokutu a dále nahradit újmu třetí osobě. Dodavatel je povinen ECOTEX® uhradit takovouto újmu v plné výši.

6) Zvláštní dodací podmínky

V případě, že jsou k objednávce připojeny zvláštní dodací podmínky, technické nebo zkušební
podmínky, specifikace, instrukce pro balení, značení a odeslání, tvoří tyto nedílnou část smlouvy
a jsou pro obě smluvní strany závazné.

14) Rozhodné právo a příslušnost soudů

Smlouva, jakož i právní vztahy vzniklé porušením smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Použití mezinárodního práva soukromého, jakož i Úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží se vylučuje. Pro veškeré spory vznikající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní je příslušný
soud České republiky, v jehož obvodu leží sídlo společnosti ECOTEX®.

7) Plnění

Místem plnění je sídlo společnosti ECOTEX®, pokud společnost ECOTEX® neurčí jiné místo plnění. Plnění musí přesně odpovídat sjednaným podmínkám a musí být provedeno ve stanoveném
termínu. Společnost ECOTEX® není povinna převzít nesjednané částečné plnění nebo plnění
většího množství.

15) Salvátorská klauzule

Pokud by některé ustanovení těchto Všeobecných nákupních podmínek a dalších dotčených
ujednání bylo nebo se stalo neplatným, pak tím není dotčena platnost smlouvy jako celku.
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které nejlépe
odpovídá ekonomickému účelu ustanovení neplatného. Totéž platí v případě mezery v úpravě
práv a povinností smluvních stran.

8) Platební podmínky

V korespondenci, dodacích listech, účtech atd. je nutno bezpodmínečně vždy uvádět celé
číslo objednávky, jinak není možno docílit rychlého vyřízení jednotlivých písemností, na co v
oboustranném zájmu společnost ECOTEX® zvláště upozorňuje. Splatnost faktur došlých je 60
dní, pokud nebylo dohodnuto jinak v konkrétní kupní smlouvě. V případě vadného plnění je
společnost ECOTEX® oprávněna zadržet platbu až do řádného splnění. Dodavatel není oprávněn
bez předchozího písemného souhlasu společnosti ECOTEX®, své pohledávky vůči společnosti
ECOTEX® postoupit nebo zastavit.

16) Výpověď

9) Zadržovací právo a započtení

Právo společnosti ECOTEX® vykonat zadržovací právo vůči dodavateli a právo společnosti ECOTEX® započíst vzájemné pohledávky nesmějí být omezena. Společnost ECOTEX® je oprávněna
jednostranně započítat své nesplatné pohledávky. Dále je společnost ECOTEX® oprávněna jednostranně započítat vůči nesplatným pohledávkám dodavatele.

10) Transport – Náklady - Přechod nebezpečí

V následujících případech je společnost ECOTEX® oprávněna smlouvu s okamžitými účinky vypovědět nebo od smlouvy odstoupit:
a) dodavatel zastavil platby
b) bylo zahájeno insolvenční nebo jiné podobné řízení u dodavatele
c) dodavatel vstoupil do likvidace
d) u dodavatele došlo k ukončení jedné z jeho činností, bez které není možné
splnění účelu smlouvy
e) dodavatel nesplnil předmět smlouvy řádně a včas

17) Hlavní principy etického kodexu dodavatelů

Společnost ECOTEX® si vyhrazuje určení způsobu přepravy a způsob balení. Pokud nebude jinak
dohodnuto, bude dodáno dle doložky DDP ECOTEX s.r.o. Vysoké Mýto dle INCOTERMS 2010.
Pro obchodní doložky platí INCOTERMS v nejnovějším znění platném v okamžiku uzavření
smlouvy.

11) Vyšší moc

Za okolnosti vyšší moci jsou považovány takové okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy
jako výsledek nepředvídatelných a smluvními stranami neodvratitelných událostí mimořádného charakteru, jedná se například o přírodní katastrofy, jako povodně, zemětřesení, sopečné
erupce, tsunami, hurikány, požáry, bouře, dále války, občanské nepokoje a revoluce, pirátské
útoky, politické převraty, dále mocenské zásahy v podobě bojkotů, embarg či jiné zákazy
a v neposlední řadě teroristické útoky, ptačí chřipka či epidemie. Smluvní strana, pro kterou
se plnění smluvních povinností stalo nemožným, musí při vzniku a ukončení výše uvedených
okolností druhou smluvní stranu ihned písemně vyrozumět a předložit jí důkazy, že tyto
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Dodavatelský systém hraje základní úlohu při zlepšování celkové strukturální konkurenceschopnosti skupiny KAYSER. Aby skupina trvale zajistila nejvyšší úroveň uspokojování potřeb
zákazníků, vybírá si dodavatele vhodným a objektivním způsobem, na základě kvality, inovací,
nákladů a služeb, které jsou schopni nabídnout, a dále také na základě jejich přístupu k sociálnímu i životnímu prostředí a hodnotám uvedených v Kodexu. Očekává se, že všichni pracovníci
managementu a ostatní zaměstnanci skupiny KAYSER s dodavateli navážou a budou dodržovat
stabilní a transparentní spolupráci.
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