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1.

Obecné podmínky

1.1 Základ smluvního vztahu mezi Dodavatelem a objednávající společností
ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o., IČO: 26034441, se sídlem
Vimperk, Špidrova 49, PSČ 38501, zapsané v obchodním rejstříku pod sp.zn.
C 9587 u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „R&S“) tvoří
objednávka a tyto objednací podmínky.
1.2 Dodací podmínky Dodavatele a další smluvní podmínky Dodavatele, jakož i
jakékoli změny nebo dodatky k objednávce se nestanou součástí smlouvy,
s výjimkou případu, kdy s tím společnost R&S bude písemně souhlasit.
1.3 Kromě těchto objednacích podmínek se použijí zákonná ustanovení, pokud a v
takovém rozsahu, v jakém nebudou zákonná ustanovení těmito objednacími
podmínkami změněna nebo výslovně vyloučena.
1.4 Dodavatel si je vědom toho, že poskytované dodávky a služby (dále souhrnně
označované jen jako „Dodávka“) budou distribuovány zákazníkům na celém
světě, na všech stupních distribuce a v jakékoli formě, ať již jako součást
většího celku nebo samostatně, a budou využívány i v oblastech, které mají
klíčový význam z hlediska bezpečnosti (např. v armádě nebo letecké dopravě).
2.

Objednávky
Objednávka je právně závazná pouze v případě, že ji společnost R&S vystaví
písemně na objednávkovém formuláři společnosti R&S a pod číslem
objednávky společnosti R&S, pokud se strany nedohodnou jinak (např.
elektronická výměna dat (EDI), zásoby spravované dodavatelem (VMI) nebo
konsignační zásoby). Objednávku, na níž se nevztahuje výslovná lhůta pro
přejímku, může společnost R&S do dvou týdnů po obdržení objednávky zrušit
za předpokladu, že objednávka nebyla předtím Dodavatelem přijata.

3.

Faktury / daně

3.1 Dodavatel musí na každou objednávku vystavit samostatnou, ověřitelnou a
přehlednou fakturu. V každé faktuře musí být uvedené údaje o objednávce
(číslo objednávky R&S, datum objednávky, položka objednávky, číslo
materiálu, množství a cena) a musí být v souladu se zákonnými ustanoveními
upravujícími fakturaci v zemi, kde má společnost R&S sídlo.
3.2 Všechny ceny jsou netto a musí být uhrazeny včetně daně z přidané hodnoty
nebo daně, která bude dani z přidané hodnoty podobná, v zákonné daňové
sazbě platné v okamžiku zdanění. Výše uvedené daně hradí společnost R&S
bez ohledu na to, v jaké zemi vznikly. Dodavatel uhradí společnosti R&S
veškeré daně, které budou sraženy u zdroje, bez ohledu na zemi jejich vzniku.
Veškeré ostatní daně, dávky, cla, poplatky a jiné platby hradí sám Dodavatel
nebo je případně uhradí společnosti R&S bez ohledu na zemi, ve které vznikly.
4.

Platby

4.1 Platba musí být uhrazena v plné výši do 30 dnů. Nedohodnou-li se strany jinak,
je společnost R&S oprávněna provádět platby v eurech.
4.2 Lhůta splatnosti začíná běžet přijetím nebo případně přejímkou Dodávky a
doručením řádně vystavené faktury společnosti R&S. Pokud dojde k přijetí
nebo případně přejímce Dodávky před termínem, začíná lhůta splatnosti běžet
v dohodnutý den dodání.
5.

Dodací lhůta / Dodávky / Smluvní pokuta / Povolení

5.1 Všechny dohodnuté termíny a lhůty jsou závazné. Dodávky, které budou
provedeny před dohodnutými daty nebo obdobími, vyžadují předchozí písemný
souhlas společnosti R&S. Pokud bude dodávka provedena před dohodnutým
datem nebo obdobím bez předchozího písemného souhlasu společnosti R&S,
vyhrazuje si společnost R&S právo takovou dodávku vrátit na náklady a riziko
dodavatele.
5.2 Ve chvíli, kdy Dodavatel zjistí, že nedodrží datum nebo lhůtu, musí bez
zbytečného odkladu písemně informovat společnost R&S o době zpoždění s
uvedením důvodů zpoždění a plánovaných nápravných opatření. Uplatnění
jakýchkoli práv v důsledku zpoždění ze strany společnosti R&S tím zůstává
nedotčeno.
5.3 Pokud bude Dodavatel v prodlení s Dodávkou, ať už celou nebo její částí, je
společnost R&S oprávněna požadovat za každý ukončený pracovní den
takového prodlení smluvní pokutu ve výši 0,3 % hodnoty příslušné opožděné
Dodávky, maximálně však celkem do 5 % hodnoty příslušné opožděné
Dodávky. Tím nejsou dotčeny žádné nároky na plnění ani na náhradu škody,
smluvní pokuta se však započítává proti případným nárokům na náhradu škody
způsobené takovým prodlením. Společnost R&S je oprávněna požadovat
smluvní pokutu až do provedení konečné platby, a to i tehdy, když si v
okamžiku převzetí nebo případně přijetí příslušné Dodávky toto právo
nevyhradí.
5.4 Dodavatel je povinen včas a na vlastní náklady zajistit veškerá povolení
potřebná pro Dodávku.
6.

Místo plnění / Přechod rizika / Expedice / Převod vlastnického práva

6.1 Místem plnění je dodací adresa uvedená společností R&S.
6.2 Pokud je zákonem vyžadována přejímka nebo byla přejímka dohodnuta,
přechází nebezpečí škody na věci na společnost R&S v okamžiku přejímky,
jinak v okamžiku převzetí příslušné dodávky v místě plnění.
6.3 Doručení se uskuteční DDP, Incoterms 2010 na dodací adresu uvedenou
společností R&S. Společnost R&S je oprávněna zvolit dopravce a způsob
dopravy.
6.4 Ke každé Dodávce musí být přiložen balicí, dodací list nebo předávací protokol
(v případě služeb) s uvedením obsahu a nezbytných údajů o objednávce (číslo
objednávky R&S, datum objednávky, položka objednávky, číslo materiálu,
množství).

6.5 Vlastnictví příslušné dodávky přechází na společnost R&S okamžikem dodání
do místa plnění.
7.

Přejímka

7.1 Pokud je ze zákona vyžadována nebo byla dohodnuta přejímka, musí
Dodavatel Dodávku včas poskytnout k přejímce společnosti R&S. Výsledky
přejímací zkoušky musí být v přiměřené lhůtě zdokumentovány v protokolu o
přejímací zkoušce.
7.2 Pokud přejímací zkouška neodhalí žádné nebo odhalí pouze drobné vady, tak
společnost R&S bez zbytečného odkladu po ukončení přejímací zkoušky
písemně prohlásí, že dodávku přijímá. Není tím dotčena povinnost Dodavatele
odstranit bez zbytečného odkladu drobné vady.
7.3 Pokud přejímací zkouška odhalí vady, které nejsou pouze drobnými vadami,
společnost R&S po ukončení přejímací zkoušky přejímku bez zbytečného
odkladu odmítne.
7.4 Převzetí, uvedení do provozu, používání nebo další prodej Dodávky nebo
jakékoli platby nejsou považovány za přejímku.
7.5 Pokud se strany dohodly na částečné přejímce, platí pro takovou částečnou
přejímku přiměřeně výše uvedená ustanovení o přejímce s příslušnými
změnami; všechny částečné přejímky jsou předběžné a podléhají celkové
přejímce.
8.

Povinnost přezkoumat a oznámit závady

8.1 Po dodání zboží je společnost R&S povinna na základě dodacích dokladů a vnější
kontroly zabaleného zboží přezkoumat, zda obdržené zboží odpovídá objednanému
množství a druhu a zda při přepravě nedošlo k vnějšímu viditelnému poškození. Dále
je společnost R&S povinna odebrat reprezentativní vzorky celkového zboží a
přezkoumat odebrané vzorky z hlediska závad. Míra zkoumání odebraných vzorků
bude záviset na tom, do jaké míry je zkoumání v příslušném jednotlivém případě
proveditelné v rámci řádného provozu společnosti.
8.2 Společnost R&S je povinna oznámit veškeré vady, které by mohly být zjištěny výše
uvedenou kontrolou, do 14 dnů od dodání zboží.

8.3 Společnost R&S je povinna oznámit veškeré později zjištěné vady do 14 dnů od
jejich zjištění.
8.4 Výše uvedené odstavce 8.1 až 8.3 nebudou platit, pokud je ze zákona
vyžadována nebo pokud byla dohodnuta přejímka Dodávky.
8.5 Společnost R&S nemá žádnou další povinnost zkoumat a oznamovat vady.
8.6 Pokud je některá závada oznámena opožděně, nemá to vliv na záruční práva.
9.

Práva na dodávku

9.1 Dodavatel uděluje společnosti R&S nevýhradní, neodvolatelné, převoditelné,
celosvětové a časově neomezené právo na užívání Dodávky. R&S je zejména
oprávněna dodávat Dodávku nebo její části jako součást jiných výrobků,
distribuovat Dodávku nebo její části po celém světě, ať už jako součást většího
celku nebo samostatně, a – pokud je to nezbytné ke splnění účelu smlouvy –
upravovat nebo jinak měnit Dodávku nebo její části a distribuovat výsledky
těchto činností v souladu s tím, jak je uvedeno výše. Společnost R&S je rovněž
oprávněna poskytnout k tomuto právu na užívání dílčí licenci.
9.2 Pokud a v takovém rozsahu, v jakém byly Dodávka nebo její části vyvinuty pro
společnost R&S, uděluje Dodavatel společnosti R&S výhradní, neodvolatelné,
převoditelné, celosvětové a trvalé právo, neomezené z hlediska obsahu, na
použití Dodávky nebo jejích částí všemi známými i neznámými způsoby.
Zejména je R&S oprávněna na základě svého uvážení Dodávku nebo její části
reprodukovat, distribuovat (i formou pronájmu) a komunikovat veřejnosti
(zejména tím, že ji veřejnosti poskytne) Dodávku nebo její části a jejich
reprodukce. To zahrnuje rovněž právo Dodávku nebo její části jakýmkoli
způsobem upravovat nebo jinak měnit a používat výsledky tohoto procesu
v souladu s tím, jak je výše uvedeno. Společnost R&S je rovněž oprávněna
poskytnout k tomuto právu na užívání dílčí licenci. Pokud jde o jakýkoli
software vyvinutý pro společnost R&S, vztahuje se toto právo na užívání na
předmět i na zdrojový kód a Dodavatel je povinen zpřístupnit tento software
také ve formě zdrojového kódu. Při zpřístupnění zdrojového kódu poskytne
Dodavatel rovněž vysvětlení zdrojového kódu, které umožní po přiměřené
době seznámení porozumět softwaru tak, aby bylo možné provádět změny
softwaru bez nutnosti dotazovat se Dodavatele.
9.3 Pokud a v rozsahu, v jakém mohou být výsledky vývoje chráněny právy
průmyslového vlastnictví, dává Dodavatel tímto již předem neodvolatelný
souhlas společnosti R&S k podání přihlášky práv průmyslového vlastnictví v
zemi sídla společnosti R&S i v zahraničí a tímto již postupuje veškerá práva k
tomuto vynálezu a práva z něj vyplývající na společnost R&S, zejména právo
podat přihlášku nebo získat patent nebo užitný vzor v zemi sídla společnosti
R&S i v zahraničí. Dodavatel poskytne společnosti R&S na své náklady a v
přiměřené lhůtě veškeré informace, dokumenty a prohlášení nezbytné pro
registraci, vedení soudních i mimosoudních sporů a udržování těchto práv
průmyslového vlastnictví společností R&S. Dodavatel je povinen na své vlastní
náklady zajistit všechny nezbytné kroky ve vztahu ke svým zaměstnancům a
dalším osobám podílejícím se na vynálezu, aby bylo možné toto postoupení
práv uskutečnit; zejména bude platně uplatňovat nároky na vynálezy svých
zaměstnanců v souladu s platnými právními předpisy.
9.4 Odměna za výše uvedené poskytnutí a/nebo postoupení práv je součástí
dohodnuté odměny.
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10. Stav dodávky / vadné plnění / záruka za jakost
10.1 Dodávka musí být v souladu s dohodnutou specifikací. Dodávka musí splňovat
nejmodernější technické požadavky, musí být v souladu platnými zákonnými
ustanoveními a příslušnými předpisy a směrnicemi úřadů, profesních sdružení
a profesních asociací.
10.2 Pokud zákonná ustanovení nestanoví delší záruční doby, činí záruční doba 24
měsíců. Pokud je ze zákona vyžadována přejímka nebo byla tato přejímka
dohodnuta, začíná záruční doba běžet okamžikem přejímky, jinak začíná běžet
okamžikem převzetí příslušné Dodávky v místě plnění.
10.3 Místem dodatečného plnění závazku je, na základě rozhodnutí společnosti
R&S, buď místo, kde se Dodávka nachází v době zjištění závady, nebo dodací
adresa uvedená společností R&S.
10.4 Pokud Dodavatel nesplní své povinnosti plnění v dodatečné přiměřené lhůtě,
kterou stanoví společnost R&S, je společnost R&S oprávněna, vedle jakýchkoli
případných zákonných a smluvních práv, odstranit závadu sama nebo ji nechat
odstranit třetími stranami a požadovat od Dodavatele náhradu nákladů, které jí
v této souvislosti vznikly, nebo požadovat přiměřenou zálohu. Dodatečnou
lhůtu k plnění není nutné stanovovat, byla-li Dodávka uskutečněna až po
prodlení nebo není-li zákonem vyžadována lhůta pro dodatečné plnění.
10.5 V ostatních ohledech se na vady věci a/nebo právní vady vztahují zákonná
ustanovení.
11. Odpovědnost
V ostatních ohledech se odpovědnost řídí zákonnými ustanoveními.
12. Audit
Společnost R&S je oprávněna provádět v prostorách dodavatele, které jsou
relevantní pro dodávku, audity, a to v běžné pracovní době za účelem kontroly
řádného plnění smlouvy, nebo může pověřit provedením auditu třetí strany,
které jsou vázány mlčenlivostí. R&S musí každý audit oznámit nejméně jeden
(1) pracovní den předem.
13. Ochrana životního prostředí
13.1 Pokud je to z obchodního a technického hlediska možné, musí Dodavatel dbát
o to, aby se při výrobě nebo zajišťování Dodávky, jejích obalů, jakož i při
dodávkách a doplňkových službách poskytovaných třetími stranami, byly
používány výrobky a postupy, které nejsou škodlivé pro životní prostředí.
13.2 Dodavatel na žádost společnosti R&S bezplatně převezme zpět veškerá
elektrická a elektronická zařízení, u nichž existuje povinnost jejich zpětného
odběru, jakož i veškeré obaly v místě plnění a zlikviduje je v souladu se
zákonnými ustanoveními. Elektrická a elektronická zařízení mohou být rovněž
odebírána prostřednictvím místní pobočky pro zpětný odběr. Pokud zařízení
nebo obaly nebudou převzaty zpět, je společnost R&S oprávněna zajistit jejich
řádnou likvidaci, případně recyklaci na náklady Dodavatele.
13.3 Dodavatel je povinen plnit informační povinnosti vyplývající ze zákonů o
ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. To se
týká zejména informačních povinností podle článku 33 nařízení REACH –
Povinnost sdělovat informace o látkách obsažených ve výrobcích.
14. Utajení / poskytování materiálů
14.1 S obsahem této objednávky a veškerými informacemi, které obdrží od
společnosti R&S nebo od třetích stran jménem společnosti R&S v souvislosti s
plněním smlouvy, musí Dodavatel nakládat jako s důvěrnými. Společnost R&S
neuděluje Dodavateli žádná práva k těmto informacím, kromě práva používat je
pro plnění smlouvy. Jejich poskytnutí třetím stranám je povoleno pouze s
předchozím písemným souhlasem společnosti R&S a v případě, že je takový
souhlas udělen, musí Dodavatel tyto třetí strany před poskytnutím informací
zavázat povinností mlčenlivosti, která nesmí být méně přísná než ustanovení
uvedená v tomto dokumentu. Výše uvedené závazky mlčenlivosti platí po dobu
pěti (5) let po začátku promlčecí lhůty pro nároky z vad, nevztahují se však na
informace, které jsou obecně známé nebo se stanou obecně známými, aniž by
došlo k porušení této smlouvy, které byly Dodavateli známy již před jejich
předáním, aniž by podléhaly povinnosti mlčenlivosti vůči jakékoli třetí straně,
nebo je třetí strana získá zákonným způsobem později, aniž by se na ni
vztahovala povinnost mlčenlivosti vůči této třetí straně, ani na informace, které
Dodavatel vytvořil nezávisle nebo které je povinen zveřejnit ze zákona nebo
mu zveřejnění bylo nařízeno příslušným soudem nebo příslušným orgánem.

po objednání nebo v případě změn bez zbytečného odkladu veškeré informace
a údaje, které společnost R&S požaduje za účelem dodržení zákonných
ustanovení s ohledem na zahraniční obchod v případě vývozu, dovozu a
zpětného vývozu. Mimo jiné se to týká následujícího:
- všechna příslušná čísla seznamu ES zboží dvojího užití nebo vývozního
seznamu včetně čísla klasifikace pro kontrolu vývozu (ECCN) v souladu s
předpisy USA pro správu vývozu (EAR) nebo – v případě, že se použijí
ustanovení předpisů USA pro mezinárodní obchod se zbraněmi (ITAR) včetně čísla seznamu munice USA (USML);
- statistické číslo zboží podle aktuálního zařazení zboží ve statistice
zahraničního obchodu nebo kódu harmonizovaného systému (HS) a
- země původu, a pokud to společnost R&S vyžaduje, prohlášení dodavatele
o preferenčním původu nebo osvědčení o původu.
15.2 Dodavatel musí přijmout nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti v
dodavatelském řetězci v souladu s požadavky iniciativy Evropské Unie AEO.
Na žádost společnosti R&S předloží Dodavatel důkaz o výše uvedeném
předložením osvědčení AEO S nebo AEO F.
16. Práva třetích stran
16.1 Dodavatel zaručuje, že dodávka neporušuje žádná patentová práva, práva k

užitným vzorům, ochranné známky, práva k průmyslovým vzorům, autorská
práva ani jiná práva třetích stran, která vylučují nebo omezují zamýšlené
použití společností R&S a/nebo jejími zákazníky.
16.2 Pokud je použití Dodávky nebo jejích částí omezeno nebo zakázáno z důvodu
údajného porušení práv třetích stran nebo pokud existuje riziko, že takové
použití bude omezeno nebo zakázáno, musí Dodavatel společnost R&S
a/nebo její zákazníky na první požádání odškodnit s ohledem na všechny
soudní i mimosoudní nároky třetích stran. Dodavatel navíc musí společnosti
R&S uhradit veškeré náklady vynaložené na právní obhajobu a veškeré škody
vzniklé v důsledku takových nároků na porušení práv třetích stran.
16.3 Aby byla zajištěna účinná obrana proti takovým nárokům, budou se smluvní
strany, pokud se dozví o údajném porušení práv třetích stran, o tom bez
zbytečného odkladu navzájem informovat.
17. Ukončení výroby výrobku / oprava po ukončení platnosti smlouvy
17.1 Dodavatel je povinen písemně a podrobně informovat společnost R&S o
zamýšleném ukončení výroby výrobku, který je součástí zakázky, přičemž tak
musí učinit šest (6) měsíců před tímto ukončením, včetně informací o
případných náhradních výrobcích. Dodavatel navíc musí společnosti R&S
předložit závaznou nabídku na poslední skladovou objednávku na základě
přiměřených podmínek.
17.2 Dodavatel se zavazuje nabízet možnost oprav a údržby Dodávky po dobu
nejméně deseti (10) let od jejího dodání, a to bez omezení, v přiměřené lhůtě a
za přiměřenou odměnu, na níž se smluvní strany dohodnou.
18. Místo příslušnosti / Rozhodné právo / Různé
18.1 Smluvní vztah mezi Dodavatelem a společností R&S se řídí výhradně zákony
České republiky bez ohledu na kolizní ustanovení těchto zákonů. Použití
Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučeno.
18.2 Pro veškeré spory, které přímo nebo nepřímo vyplynou ze smluvního vztahu,
bude místně příslušný výhradně soud v Prachaticích, pokud je Dodavatel
podnikatelem. Společnost R&S má rovněž právo podat žalobu v místě sídla
Dodavatele.
18.3 Jazykem smlouvy bude čeština. Pokud smluvní strany používají kromě češtiny
i jiný jazyk, bude mít přednost české znění.
18.4 Dodavatel má právo na započtení nebo zadržovací právo pouze u protinároků,
které nabyly právní moci nebo jsou nesporné. Dodavatel může navíc
zadržovací právo uplatnit pouze u protinároků ze stejného smluvního vztahu.
Vyloučení zadržovacího práva podle článku 14.3 tím zůstává nedotčeno.
18.5 Pokud některé nebo více výše uvedených ustanovení je nebo se stane
neplatným, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany
jsou povinny nahradit neplatné ustanovení ustanovením, které se co nejvíce
blíží jeho ekonomickému účinku.

14.2 Dodavatel může zveřejnit své obchodní vztahy se společností R&S pouze s
předchozím písemným souhlasem společnosti R&S.
14.3 Předměty a dokumenty jakéhokoli druhu poskytnuté společností R&S nebo
třetími stranami jménem společnosti R&S, jakož i jakékoli předměty nebo
dokumenty vytvořené na základě těchto předmětů a dokumentů, nesmějí být
předány třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu společnosti R&S
a společnost R&S neuděluje Dodavateli žádná práva k těmto předmětům a
dokumentům, kromě práva použít je pro plnění smlouvy. Poskytnuté předměty
musí Dodavatel na vlastní náklady přiměřeně pojistit pro případ ztráty a
poškození, musí je skladovat odděleně, v případě potřeby musí zajistit jejich
údržbu a musí je označit jako majetek společnosti R&S. Poskytnuté předměty a
dokumenty musí být přiměřeně chráněny, aby se zabránilo jejich neoprávněné
kontrole nebo použití, a jakmile již nebudou pro plnění smlouvy potřeba, musí
být vráceny společnosti R&S; Dodavatel nemá v tomto ohledu žádné
zadržovací právo.
15. Zákonná ustanovení s ohledem na zahraniční obchod / Bezpečnost v
dodavatelském řetězci
15.1 Dodavatel je povinen dodržovat veškeré požadavky a ustanovení platných
vnitrostátních a mezinárodních celních předpisů, předpisů o kontrole vývozu a
dalších předpisů o zahraničním obchodu a platbách (dále souhrnně jen
„zákonná ustanovení s ohledem na zahraniční obchod“). Dodavatel je povinen
nejpozději do dvou týdnů písemně poskytnout společnosti R&S
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