
VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY   

Společnosti TROX KS Filter s.r.o., IČO: 24237574, se sídlem Evropská 710, Příbram II, 261 

01 Příbram, sp. zn. C 333300 vedená u Městského soudu v Praze, platné od 20. prosince 2022. 

1. Obecné informace 

1.1 Právní vztah mezi DODAVATELEM a společností TROX KS Filter s.r.o.  (dále jen 

„TROX“) se řídí těmito podmínkami a dalšími platnými smlouvami, pokud není dohodnuto 

jinak.  Změny a dodatky musí být provedeny písemně. Žádné další všeobecné nákupní 

podmínky neplatí, i když nejsou v konkrétních případech výslovně popřeny. V případě rozporu 

mezi textem objednávky nebo smlouvy, k nimž se vztahují tyto podmínky a těmito podmínkami 

platí text uvedený v objednávce.    

1.2 Tyto Všeobecné nákupní podmínky v aktuálně platném znění se vztahují i na všechny 

budoucí obchodní transakce mezi DODAVATELEM a společností TROX.  

2. Objednávky 

2.1 Objednávky se považují za přijaté a potvrzené, pokud proti nim DODAVATEL nevznese 

námitky do 2 (dvou) pracovních dnů. 

2.2 Objednávky se řídí výhradně těmito Všeobecnými nákupními podmínkami; společnost 

TROX neuznává podmínky DODAVATELE, které jsou v rozporu s těmito Všeobecnými 

nákupními podmínkami nebo se od nich odchylují, pokud společnost TROX výslovně písemně 

nesouhlasila s jejich platností. Společnost TROX je konkrétně vázána všeobecnými obchodními 

podmínkami DODAVATELE pouze v rozsahu, v jakém jsou v souladu s těmito všeobecnými 

nákupními podmínkami nebo v jakém s nimi společnost TROX písemně souhlasila. Přijetí 

dodávek, služeb nebo plateb nepředstavuje souhlas.  

2.3 Cena zahrnuje všechny dodávky a služby, které jsou nezbytné pro řádné užívání nebo 

bezchybný provoz, i když nebyly výslovně uvedeny v objednávce. Pokud se ukáže, že chybí 

díly potřebné pro řádné užívání nebo bezchybný provoz, DODAVATEL tyto díly společnosti 

TROX bezplatně a co nejrychleji dodá a podle potřeby je nainstaluje.  

3. Práva na užívání 

3.1 DODAVATEL uděluje společnosti TROX nevýhradní, převoditelné, celosvětové právo na 

dobu neurčitou;  

3.1.1 používat dodávky a služby včetně související dokumentace, integrovat je do jiných 

produktů a distribuovat je;  

3.1.2 instalovat, spouštět, testovat a provozovat software a související dokumentaci (dále 

společně označované jako "software");  

3.1.3 udělit sublicenci k právu na užívání podle bodu 3.1.2 přidruženým společnostem (dále jen 

"přidružené společnosti"), pověřeným třetím stranám, distributorům a koncovým zákazníkům;  



3.1.4 udělit přidruženým společnostem a dalším distributorům právo na licenci a udělit 

koncovým zákazníkům právo na užívání v souladu s bodem 3.1.2;  

3.1.5 používat a kopírovat software pro integraci do jiných produktů nebo umožnit přidruženým 

společnostem, pověřeným třetím stranám nebo jiným distributorům používat a kopírovat 

software;  

3.1.6 distribuovat, prodávat, pronajímat a půjčovat Software, zpřístupňovat Software ke stažení 

nebo jej činit veřejně přístupným a kopírovat Software v rozsahu nezbytném pro tento účel za 

předpokladu, že počet současně používaných licencí v každém případě nepřesáhne počet 

zakoupených licencí;  

3.1.7 udělit sublicenci k právu na užívání podle bodu 3.1.6 přidruženým společnostem, 

pověřeným třetím stranám a distributorům.  

3.2 Nad rámec práva uděleného v bodě 3.1 jsou společnost TROX, přidružené společnosti a 

distributoři oprávněni povolit koncovým zákazníkům převod jednotlivých licencí.  

3.3 Všechny sublicence udělené společností TROX musí poskytovat vhodnou ochranu 

duševního vlastnictví DODAVATELE s ohledem na software za použití stejných smluvních 

ustanovení, jaká společnost TROX používá k ochraně svého vlastního duševního vlastnictví.  

3.4 DODAVATEL je povinen neprodleně po obdržení objednávky informovat společnost 

TROX o tom, zda jeho dodávky obsahují komponenty s otevřeným zdrojovým kódem. Jedná 

se o software, hardware nebo jiné informace, které jsou k dispozici jakémukoli uživateli bez 

licenčních poplatků s právem na zpracování nebo šíření na základě odpovídající licence. Pokud 

dodávky obsahují komponenty s otevřeným zdrojovým kódem, je DODAVATEL povinen 

dodržovat povinnosti vyplývající ze všech platných licencí s otevřeným zdrojovým kódem a 

poskytnout společnosti TROX veškerá práva a veškeré informace potřebné k dodržení těchto 

licenčních povinností.  

 DODAVATEL musí společnosti TROX neprodleně po obdržení objednávky dodat zejména 

následující položky:  

a. dokument se seznamem všech zahrnutých komponent s otevřeným zdrojovým kódem a jejich 

verzí, všemi příslušnými licenčními texty a odkazy na autorská práva nebo autory ve vhodné 

struktuře včetně obsahu, jakož i  

 b. kompletní zdrojový kód použitého softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, včetně skriptů 

a informací týkajících se prostředí pro generování, pokud to vyžadují příslušné licence.  

DODAVATEL je povinen písemně a včas, nejpozději ihned po obdržení objednávky, 

informovat společnost TROX o tom, zda licence s otevřeným zdrojovým kódem používané 

DODAVATELEM podléhají copyleftovému efektu, který by mohl ovlivnit produkty 

společnosti TROX, pokud jsou používány zamýšleným způsobem. To platí v případě, že 

licenční podmínky komponent s otevřeným zdrojovým kódem používaných DODAVATELEM 

vyžadují, aby produkty společnosti TROX nebo díla z nich odvozená mohly být dále šířeny 

pouze za podmínek licenčních podmínek otevřeného zdrojového kódu, například zveřejněním 

zdrojových textů. V takových případech je společnost TROX oprávněna zrušit objednávku do 

10 (deseti) pracovních dnů od obdržení úplných informací.  



4. Dodávka, zpoždění a smluvní pokuta 

4.1 Dodací lhůta uvedená v objednávce je závazná a považuje se za pevně stanovenou.  

4.2 Dílčí a nadměrné dodávky ze strany DODAVATELE jsou povoleny pouze s předchozím 

písemným souhlasem společnosti TROX.  

4.3 Včasnost dodávek je určena jejich přijetím v místě určení/místě dodání určeném společností 

TROX v souladu s Incoterms® 2020.  

4.4 DODAVATEL je povinen neprodleně písemně informovat společnost TROX, pokud 

nastanou nebo se mu stanou zřejmými okolnosti, které signalizují, že dodací lhůtu nebo 

následné plnění nelze dodržet, a vyžádat si v tomto ohledu rozhodnutí společnosti TROX.  

4.5 Pokud je DODAVATEL v prodlení, je společnost TROX oprávněna účtovat smluvní pokutu 

ve výši 0,3 % (nula celá tři procenta) z dohodnuté ceny za každý započatý den prodlení, 

maximálně však 5 % (pět procent) z dohodnuté ceny. 

Není-li příslušná výhrada práv uvedena při převzetí dodávek, služeb nebo následného plnění, 

lze smluvní pokutu přesto vymáhat, pokud je výhrada deklarována do okamžiku konečné 

platby.  

4.6 Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny žádné další nebo jiné právní nároky, a to 

zejména nárok na náhradu škody.  

5. Převod rizika a vlastnictví 

5.1 Nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného zhoršení zboží objednaného u DODAVATELE 

přechází v souladu s § 2121 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

(občanský zákoník) na společnost TROX až v okamžiku jeho předání společnosti TROX nebo 

v okamžiku, kdy DODAVATEL umožnil společnosti TROX se zbožím nakládat na smluvně 

dohodnutém místě určení/místě dodání podle Incoterms® 2020. Není-li dohodnuto jinak, platí 

DDP (jmenovité místo určení) podle definice v Incoterms® 2020, pokud (a) sídlo 

DODAVATELE a místo určení jsou ve stejné zemi nebo pokud (b) sídlo DODAVATELE i 

místo určení jsou v Evropské unii. Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, platí DAP 

(jmenovité místo určení), jak je definováno v Incoterms® 2020, pokud se od něj dohoda 

neodchyluje.  

5.2 Není-li dohodnuto jinak, sjednaná odměna pokrývá náklady na obaly odpovídající účelu. 

Pokud náklady na přepravu nese společnost TROX, musí být připravenost k odeslání oznámena 

neprodleně a musí obsahovat specifikace stanovené v bodě 5.3. DODAVATEL je povinen 

zasílat dodávky vždy s nejnižšími náklady, pokud společnost TROX neurčila konkrétní způsob 

dopravy nebo nestanovila, že společnost TROX uzavře smlouvu o přepravě. Dodatečné náklady 

vzniklé v důsledku nedodržení přepravních pokynů nese DODAVATEL. Pokud bylo 

dohodnuto DAP/DDP (jmenovité místo určení) podle Incoterms® 2020, může společnost 

TROX rovněž určit druh dopravy. Dodatečné náklady vzniklé v důsledku zrychlené přepravy 

nutné k dodržení dodací lhůty hradí DODAVATEL.  



5.3 DODAVATEL je povinen uvádět přesné číslo objednávky společnosti TROX na všech 

přepravních dokladech a dodacích listech; společnost TROX nenese žádnou odpovědnost za 

zpoždění při realizaci, pokud DODAVATEL tento požadavek nedodrží.  

5.4 Pokud se strany dohodnou, že se DODAVATEL zavazuje zadat přepravu zásilek 

obsahujících nebezpečné zboží jménem společnosti TROX, je DODAVATEL povinen 

poskytnout dopravci určenému společností TROX údaje o nebezpečném zboží pro neomezené 

použití, jak to vyžadují zákonné předpisy při vystavení objednávky přepravy. V takových 

případech je DODAVATEL rovněž odpovědný za balení, označování, dokumentaci atd. v 

souladu s právními předpisy pro použitý způsob přepravy.  

5.5 Ke každé dodávce musí být přiložen balicí list nebo dodací list s uvedením obsahu a úplných 

kódů objednávky.  

5.6 Pokud společnost TROX informuje DODAVATELE, že po dodávce je plánována další 

přeprava jiným druhem dopravy, DODAVATEL bude rovněž dodržovat příslušné předpisy o 

nebezpečném zboží, které se vztahují na další přepravu.  

5.7 Vlastnictví přechází na společnost TROX okamžikem dodání nebo převzetí.  

6. Platby a faktury 

6.1 Cena uvedená v objednávce je závazná.  

6.2 Zákonná daň z přidané hodnoty musí být vždy uvedena zvlášť.  

6.3 Kromě písemně dohodnutých výjimek se faktury zasílají za každou objednávku zvlášť v 

jednom vyhotovení po doručení na adresu uvedenou v objednávce.  

6.4 Faktury mohou být zpracovány pouze tehdy, pokud je na nich uvedeno číslo objednávky 

uvedené v objednávce; DODAVATEL nese odpovědnost za všechny důsledky vyplývající z 

nedodržení této povinnosti, pokud neprokáže, že za to nenese odpovědnost.  

6.5 Není-li dohodnuto jinak, jsou platby splatné do 60 (šedesát) dní od doručení faktury. Lhůta 

splatnosti začíná, jakmile je dodávka nebo služba plně a bezvadně poskytnuta a je obdržena 

řádně vystavená faktura.  Smluvní strany jsou oprávněny za platby provedené společností 

TROX v dřívějším termínu dohodnout slevu z takové platby. 

6.6 Pokud je DODAVATEL povinen poskytnout zkoušky materiálu, kontrolní zprávy, doklady 

o kvalitě nebo jinou dokumentaci, je přijetí takové dokumentace nezbytné k tomu, aby dodávka 

a služba byly považovány za dokončené. Slevy mohou být rovněž odečteny, pokud společnost 

TROX v přiměřeném rozsahu započte nebo zadrží platby z důvodu vad.  

6.7 Platby nepředstavují žádné potvrzení, že dodávky nebo služby jsou v souladu se smlouvou.  

6.8 Společnost TROX má právo na započtení a zadržení v rozsahu povoleném zákonem.  

 

 



7. Audity 

Společnost TROX, případně společně se zákazníkem nebo třetí stranou pověřenou společností 

TROX, může podle potřeby kdykoli během běžné pracovní doby a s předstihem 10 (deseti) 

pracovních dnů provést audit systému řízení kvality a činností zajištění kvality DODAVATELE 

v zařízeních DODAVATELE a jeho subdodavatelů. Žádost musí být odůvodněná a musí v ní 

být uveden cíl, typ, rozsah, místo a čas auditu. DODAVATEL zaručuje, že poskytne kontrolním 

pracovníkům veškerou potřebnou podporu během auditu a zajistí přístup ke kvalifikovanému 

personálu, dokumentaci a výrobnímu procesu. Kontrolní pracovníci jsou oprávněni účastnit se 

všech typů zkoušek kvality prováděných DODAVATELEM nebo pro DODAVATELE.  

DODAVATEL může odmítnout přístup k firemnímu tajemství. Veškeré náklady vzniklé v 

souvislosti s auditem nese DODAVATEL, s výjimkou cestovních nákladů kontrolních 

pracovníků. Společnost TROX může sdílet zprávu o auditu a veškeré záznamy o auditu se 

společností TROX a jejími přidruženými společnostmi.  

DODAVATEL se zavazuje zajistit, aby jeho subdodavatelé rovněž dodržovali práva na audit.  

8. Expedice 

DODAVATEL se zavazuje zajistit, že výroba objednaného materiálu a všechny související 

činnosti mohou být kdykoli prověřeny a kontrolovány společností TROX, jejími zástupci 

a/nebo jejími zákazníky nebo jejich zástupci v zařízeních DODAVATELE a jeho 

subdodavatelů; tyto kontroly mohou probíhat i neohlášeně. V rozsahu, v jakém tyto kontroly 

vyvolávají náklady, nese tyto náklady DODAVATEL, s výjimkou personálních nákladů na 

kontrolní pracovníky pověřené zákazníkem společnosti TROX nebo jeho zástupci.  

DODAVATEL je povinen poskytnout kontrolním pracovníkům veškerou nezbytnou 

součinnost, aby mohli plnit své úkoly, a poskytnout jim doklady potřebné ke kontrole 

technických vlastností dílů dodaných DODAVATELEM. Pokud zákazníci společnosti TROX 

a/nebo jejich zástupci vznesou vůči DODAVATELI při kontrolní návštěvě požadavky, které 

neodpovídají objednávce, musí si DODAVATEL před udělením souhlasu vyžádat souhlas 

společnosti TROX.  

9. Přijetí 

Pokud bylo dohodnuto přijetí plnění, nezbavuje takové přijetí nebo zpětvzetí plnění 

DODAVATELE jeho obecné odpovědnosti. Kupující uvedený v záhlaví objednávky musí 

obdržet písemné oznámení e-mailem o připravenosti plnění k jeho přijetí.  

10. Kontrola přijímaného zboží a odpovědnost za vady 

10.1 Společnost TROX je povinna v přiměřené lhůtě zkontrolovat zboží z hlediska případných 

kvalitativních a kvantitativních odchylek; reklamace se považuje za včasnou, pokud 

DODAVATEL obdrží reklamaci zjevné vady ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů počítané od 

převzetí zboží nebo v případě skrytých vad od okamžiku jejich zjištění.  

10.2 Společnost TROX neodpovídá DODAVATELI za jiné než výše uvedené zkoušky a 

oznámení.  



10.3 Pokud jsou vady zjištěny před nebo v okamžiku přechodu rizika nebo pokud se vyskytnou 

během záruční uvedené v bodech 10.09 a 10.10, je DODAVATEL povinen na vlastní náklady 

a podle uvážení společnosti TROX buď odstranit vady, nebo poskytnout novou dodávku nebo 

službu bez vad. To platí i pro dodávky, u nichž byla kontrola omezena na namátkové vzorky. 

Společnost TROX provede výběr podle vlastního uvážení.  

10.4 Pokud DODAVATEL neposkytne následné plnění v přiměřené lhůtě, kterou určí 

společnost TROX, je společnost TROX oprávněna.  

10.4.1 odstoupit od smlouvy zcela nebo zčásti bez náhrady nebo  

10.4.2 požadovat slevu z ceny plnění nebo  

10.4.3 provést nebo zajistit nápravu nebo požadovat novou dodávku na náklady 

DODAVATELE a  

10.4.4 požadovat náhradu místo plnění.  

O tom, zda se následné plnění považuje za poskytnuté včas, rozhoduje přijetí v místě určení.  

10.5 Práva uvedená v článku 10.4 lze uplatnit bez stanovení odkladné (přiměřené) lhůty, pokud 

má společnost TROX zvláštní zájem na okamžitém následném plnění, aby se vyhnula prodlení 

na své straně nebo z důvodu jiné naléhavé záležitosti, a požadavek na DODAVATELE, aby 

odstranil vadu v přiměřené lhůtě, je pro společnost TROX nepřijatelný. Zákonná ustanovení, 

která upravují, zda se lze vzdát odkladné lhůty, zůstávají nedotčena.  

10.6 Tímto nejsou dotčeny žádné další nebo jiné právní nároky.  

10.7 Pokud DODAVATEL provede opravy nebo nové dodávky v rámci své povinnosti 

odstranit vady, lhůty uvedené v bodech 10.9 a 10.10 začnou běžet znovu.  

10.8 Bez ohledu na přechod rizika dodávky nese DODAVATEL náklady a riziko opatření 

nezbytných pro následné plnění (včetně nákladů na vrácení, dopravu, instalaci a demontáž).  

10.9 Ve vztahu k věcným vadám se sjednává záruka v délce 3 (tří) let. 

10.10 Ve vztahu k vadám vlastnictví a ostatním právním vadám se sjednává záruka v délce 5 

(pěti) let. 

10.11 Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží společností TROX.  

11. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, odškodnění a 

odpovědnosti za škodu 

11.1 Pokud DODAVATEL odpovídá za škody na výrobku, je povinen na první žádost 

odškodnit společnost TROX za nároky třetích stran na náhradu škody, pokud je příčina v oblasti 

kontroly a organizace DODAVATELE a pokud je DODAVATEL odpovědný ve vnějším 

vztahu. 



11.2 V rámci své odpovědnosti za nároky na náhradu škody je DODAVATEL rovněž povinen 

uhradit veškeré náklady, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti se stahovací kampaní 

prováděnou společností TROX. Společnost TROX bude DODAVATELE informovat - v 

možném a přiměřeném rozsahu - o obsahu a rozsahu opatření ke stažení zboží z trhu, která mají 

být provedena, a poskytne DODAVATELI možnost vyjádřit své stanovisko. Ostatní právní 

nároky zůstávají nedotčeny.  

11.3 DODAVATEL se zavazuje uzavřít rozšířené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

vadou výrobku s pojistným plněním 10 (deset) milionů EURve výši alespoň dvojnásobku 

celkové ceny plnění konkrétní smlouvy pro každý případ újmy na zdraví/majetkové škody jako 

paušální částku; pokud má společnost TROX nárok na další nároky na náhradu škody, zůstávají 

tyto nároky nedotčeny. Smluvní strany výslovně konstatují, že nebude-li na výzvu společnosti 

TROX DODAVATELEM neprodleně pojištění prokázáno, je společnost TROX oprávněna od 

konkrétní smlouvy odstoupit.    

11.4 Odpovědnost za majetkovou a nemajetkovou újmu dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku nejsou těmito podmínkami dotčena. 

12. Povinnost DODAVATELE ověřit/informovat a vlastnická práva 

12.1 DODAVATEL je povinen podrobit komponenty (včetně surovin a stavebních materiálů) 

dodané společností TROX nebo dodané jeho subdodavateli, výrobci a dalšími třetími stranami 

řádné vstupní kontrole, aby zjistil zjevné a skryté vady, a neprodleně informovat své 

subdodavatele nebo společnost TROX - pokud je společnost TROX poskytla - o případných 

vadách.  

12.2 Společnost TROX považuje dodání výrobků bez právních vad za podstatnou smluvní 

povinnost. DODAVATEL se proto zavazuje zkontrolovat dodávku a službu, aby se ujistil, že 

nemají žádné právní vady, a informovat společnost TROX o případných konfliktních 

vlastnických právech. Porušení těchto povinností podléhá běžné zákonné promlčecí lhůtě.  

12.3 Pokud třetí strana vznese vůči společnosti TROX nároky, je DODAVATEL povinen na 

základě první písemné žádosti odškodnit společnost TROX za tyto nároky.  

12.4 Povinnost DODAVATELE k náhradě škody se vztahuje na veškeré náklady, které 

společnosti TROX nevyhnutelně vzniknou v důsledku nároku třetí strany nebo v souvislosti s 

ním.  

12.5 Promlčecí lhůta činí 10 (deset) let a počítá se od uzavření smlouvy.  

13. Řízení kvality a předávání zakázek třetím stranám 

13.1 DODAVATEL je povinen udržovat systém řízení kvality (například podle normy DIN EN 

ISO 9001), pokud je tento požadavek (i) v daném oboru činnosti DODAVATELE obvyklý nebo 

(ii) právním předpisem vyžadovaný nebo (iii) je-li tento požadavek vznesen společností TROX.  

13.2 Převod objednávek na třetí osoby není bez písemného souhlasu společnosti TROX povolen 

a opravňuje společnost TROX k úplnému nebo částečnému odstoupení od smlouvy a k 

uplatnění nároku na náhradu škody.  



14. Poskytování materiálů 

14.1 Materiály a informace poskytnuté DODAVATELI zůstávají majetkem společnosti TROX 

a musí být bezplatně uloženy odděleně a spravovány a označeny jako majetek společnosti 

TROX. Lze je použít pouze pro dodávky společnosti TROX. V případě zaviněného snížení 

hodnoty nebo ztráty je DODAVATEL povinen poskytnout náhradu, přičemž v takovém případě 

odpovídá i za běžnou nedbalost. To platí i pro vypočtený převod přiděleného materiálu.  

14.2 Zpracování nebo změna materiálu a informací se provádí jménem společnosti TROX. 

Společnost TROX se stává přímým vlastníkem nového nebo změněného objektu. Pokud to není 

právně možné, společnost TROX a DODAVATEL se dohodli, že společnost TROX se stává 

vlastníkem nového objektu v každém okamžiku zpracování nebo změny. DODAVATEL bude 

pro společnost TROX bezplatně skladovat nový objekt s náležitou obchodní péčí a pečlivostí.  

15. Nástroje a důvěrnost 

15.1 Společnost TROX nabývá vlastnictví nástroje v souladu s ustanoveními příslušné 

objednávky. DODAVATEL je povinen trvale označit příslušné nástroje, včetně čísla dílu, 

označení dílu, čísla výkresu, indexu výkresu a názvu společnosti TROX, aby byly vždy 

rozpoznatelné jako vlastnictví společnosti TROX. Dále musí být nářadí opatřeno inventárními 

nálepkami s inventárními čísly (inv. č.), které poskytuje společnost TROX.  

Pokud v souvislosti s vývojem nástroje vzniknou práva průmyslového vlastnictví nebo autorská 

práva, je společnosti TROX a jejím přidruženým společnostem uděleno bezplatné, plně 

kompenzované, nevýhradní právo na použití pro vlastní potřeby, bez časového a místního 

omezení. Pokud jsou pro použití nástroje nezbytná předchozí vlastnická práva 

DODAVATELE, je společnosti TROX uděleno bezplatné, plně kompenzované, nevýhradní 

právo na použití nástroje, časově a místně neomezené, které zahrnuje použití společností TROX 

pro účely sériové výroby a odpovídající použití jejími přidruženými společnostmi, jakož i 

třetími stranami jménem společnosti TROX nebo jejích přidružených společností. Totéž platí 

pro stávající know-how.  

Pokud je smlouva o dodávce nástrojů z jakéhokoli důvodu rozvázána nebo ukončena a 

společnost TROX v době rozvázání nebo ukončení smlouvy ještě nenabyla vlastnické právo k 

nástrojům, může společnost TROX nabýt vlastnické právo k daným nástrojům tím, že zaplatí 

DODAVATELI.  

a. (u již dokončených nástrojů) zbývající část dohodnutých celkových nákladů nebo  

b. (u nástrojů, které ještě nejsou dokončeny) tu část neuhrazených nákladů, která odpovídá 

nákladům skutečně vynaloženým DODAVATELEM v okamžiku rozvázání nebo ukončení 

smlouvy v důsledku výroby nástroje.  

15.2 Veškeré nástroje ve vlastnictví společnosti TROX, které jsou v držení DODAVATELE 

nebo jeho zástupců, zůstávají majetkem společnosti TROX. DODAVATEL musí tento nástroj 

označit jako majetek společnosti TROX a nesmí jej přemístit bez předchozího výslovného 

písemného souhlasu společnosti TROX.  

Tyto nástroje nelze prodat, postoupit jako zástavu, zastavit, zatížit věcnými nebo jinými právy 

nebo s nimi nakládat bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti TROX. 



Pokud je nástroj dodán nebo plně financován společností TROX, nesmí být bez předchozího 

výslovného písemného souhlasu společnosti TROX použit k výrobě zboží pro jiné strany než 

společnost TROX nebo její přidružené společnosti. Pokud společnost TROX převzala 

významnou část nákladů na vývoj výrobku pro zboží, které má být dodáno, a/nebo přispěla 

potřebnými právy duševního vlastnictví nebo potřebným know-how, které DODAVATEL 

dosud nezískal a které nemůže získat za přiměřených podmínek, nesmí být tento příspěvek 

společnosti TROX použit k výrobě zboží určeného k dodání jiným stranám bez předchozího 

souhlasu společnosti TROX.  

15.3 DODAVATEL je povinen zacházet s každým nástrojem s potřebnou péčí a udržovat je 

vždy v provozuschopném a nejlepším technickém stavu, a to bez ohledu na vlastnictví nářadí. 

DODAVATEL je výslovně odpovědný za to, že nástroje, zejména měřidla, poskytují správná 

a přesná měření. Společnost TROX se zavazuje podporovat DODAVATELE při kontrole a 

nápravné údržbě měřidel, která byla poskytnuta DODAVATELI a která nebyla použita pro 

přejímku nebo schválení.  

15.4 Pokud není písemně dohodnuto jinak, nese DODAVATEL náklady na průběžné opravy, 

údržbu a provozní připravenost nářadí, aby bylo zajištěno, že je v bezporuchovém stavu.  

15.5 Bez ohledu na právo společnosti TROX kdykoli požadovat vrácení nástrojů ve vlastnictví 

společnosti TROX je DODAVATEL oprávněn ponechat si nástroje společnosti TROX v 

rozsahu, v jakém jsou potřebné k provedení zakázky pro společnost TROX. Ve všech ostatních 

případech je DODAVATEL povinen na požádání neprodleně vrátit nástroje patřící společnosti 

TROX.  

15.6 Bez ohledu na vlastnictví musí DODAVATEL uchovávat nástroje použité k výrobě zboží 

ve funkčním stavu vhodném pro další dodávky zboží pro sériovou výrobu společnosti TROX 

po dobu (15) patnácti let od ukončení dodávek zboží ze strany DODAVATELE. Bez ohledu na 

tuto skutečnost mohou být nástroje ve vlastnictví společnosti TROX sešrotovány pouze s 

předchozím písemným souhlasem společnosti TROX. DODAVATEL zajistí, aby všichni jeho 

subdodavatelé byli smluvně zavázáni dodržovat ustanovení obsažená v tomto bodě 15.7.  

15.7 Po obdržení objednávky od společnosti TROX na nástroje musí DODAVATEL 

neprodleně poskytnout společnosti TROX veškeré dostupné informace.  

DODAVATEL musí společnosti TROX poskytnout veškeré požadované informace o nástroji, 

jakož i výkresy, obrázky, výpočty a data CAD (jako 3D datový model v průmyslovém 

standardním formátu) nástroje, úplný seznam nástrojů a dokument s přesným umístěním těchto 

nástrojů, a to nejpozději v okamžiku výroby vzorků pomocí nástroje.  

15.8 DODAVATEL je povinen zachovávat přísnou mlčenlivost o všech obdržených 

vyobrazeních, výkresech, výpočtech a dalších dokumentech a informacích. Třetím stranám 

mohou být zpřístupněny pouze s výslovným souhlasem společnosti TROX. Povinnost 

zachovávat mlčenlivost zůstává v platnosti i po splnění této smlouvy; zaniká, pokud se výrobní 

poznatky obsažené v poskytnutých vyobrazeních, výkresech, výpočtech a dalších dokumentech 

stanou veřejně známými.  

 

 



16. Doložka o nepřevoditelnosti 

Postoupení nebo prodej pohledávek nebo nároků vyplývajících z této smlouvy ze strany 

DODAVATELE podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti TROX.  

17. Zvláštní práva na odstoupení od smlouvy a její ukončení 

17.1 Kromě zákonných práv na odstoupení od smlouvy je společnost TROX oprávněna od 

smlouvy zcela nebo částečně odstoupit nebo ji vypovědět, pokud  

a. DODAVATEL je v prodlení s dodávkou nebo službou a toto prodlení trvá déle než 10 (deset) 

pracovních dnů po obdržení upomínky od společnosti TROX, nebo pokud  

b. Nelze rozumně očekávat, že společnost TROX bude nadále dodržovat smlouvu z jakéhokoli 

jiného důvodu na straně DODAVATELE, s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu a 

zájmům obou stran, zejména pokud dojde nebo hrozí, že dojde k výraznému zhoršení finanční 

situace DODAVATELE a v důsledku toho bude ohroženo splnění závazku dodat nebo 

poskytnout služby společnosti TROX.  

17.2 Společnost TROX je rovněž oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud bylo vůči majetku 

DODAVATELE zahájeno insolvenční, exekuční řízení, řízení o výkonu rozhodnutí nebo 

srovnatelné řízení. Společnost TROX je rovněž oprávněna odstoupit od smlouvy, je-li 

DODAVATEL v likvidaci nebo bude-li mít obdobný status. 

17.3 V případě ukončení smlouvy ze strany společnosti TROX, může společnost TROX za 

přiměřenou náhradu použít dostupné vybavení pro pokračování prací nebo dodávek a služeb, 

které již DODAVATEL poskytl.  

18. Kodex chování a zabezpečení dodavatelského řetězce 

18.1 DODAVATEL se zavazuje dodržovat právní předpisy příslušné jurisdikce (jurisdikcí).  

Konkrétně platí náš Kodex chování 

https://cdn.trox.de/3f7829f7b103b94d/c4b116b5455a/Kodex-chov-n--dodavatel-.pdf 

 DODAVATEL je povinen vyžadovat a zajistit, aby jeho subdodavatelé dodržovali tento kodex 

chování.  

18.2 DODAVATEL přijme nezbytné organizační směrnice a opatření, zejména v oblasti 

ochrany majetku, bezpečnosti obchodních partnerů, personálu, informací, balení a přepravy, 

aby byla zaručena bezpečnost v dodavatelském řetězci v souladu s požadavky příslušných 

mezinárodně uznávaných iniciativ založených na rámci norem WCO SAFE (např. AEO, C-

TPAT). DODAVATEL je povinen chránit své dodávky a služby pro společnost TROX nebo 

pro třetí strany určené společností TROX před neoprávněným přístupem a manipulací. 

DODAVATEL bude pro tyto dodávky a služby využívat pouze spolehlivé pracovníky a 

zavazuje se, že zaváže všechny subdodavatele, aby rovněž přijali odpovídající opatření.  

18.3 Pokud DODAVATEL zaviněně poruší povinnosti stanovené v článku 20, je společnost 

TROX oprávněna odstoupit od smlouvy nebo smlouvu vypovědět, aniž by tím byly dotčeny 

https://cdn.trox.de/3f7829f7b103b94d/c4b116b5455a/Kodex-chov-n--dodavatel-.pdf


další nároky. Pokud je možné porušení povinnosti napravit, lze toto právo uplatnit až po 

bezvýsledném uplynutí přiměřené lhůty k nápravě.  

19. Shoda výrobku s předpisy 

19.1 Pokud DODAVATEL dodává výrobky, které podléhají právním a jiným zákonným 

požadavkům, pokud jde o jejich uvedení na trh a jejich následné uvedení na trh v Evropském 

hospodářském prostoru, nebo odpovídajícím požadavkům v jiných zemích, v nichž má být 

zboží používáno, jak uvedla společnost TROX, musí DODAVATEL zajistit, aby výrobky tyto 

požadavky splňovaly v okamžiku přechodu rizika. Jedná se zejména o předpisy zákona o 

obecné bezpečnosti výrobků, platné technické normy, jakož i doporučení Sdružení pro 

elektrotechniku, elektroniku a informační technologie (VDE), Frankfurt nad Mohanem, 

zejména s ohledem na emise hluku a slyšitelné individuální zvuky.  

19.2 Pokud DODAVATEL dodává výrobky obsahující složky, které jsou uvedeny v Seznamu 

omezovaných a deklarovatelných látek (www.bomcheck.net/suppliers/restricted-

anddeclarable-substances-list) platném v době objednávky nebo které podléhají omezením 

a/nebo požadavkům na informace podle právních předpisů (např. REACH, RoHS), musí 

DODAVATEL tyto látky a požadované informace deklarovat v online databázi BOMcheck 

(www.BOMcheck.net) nejpozději v okamžiku první dodávky výrobků.  

Výše uvedené platí pro zákony pouze v rozsahu, v jakém jsou platné v místě sídla 

DODAVATELE nebo společnosti TROX nebo v místě určení určeném společností TROX.  

19.3 Pokud dodávka obsahuje zboží, které má být podle mezinárodních předpisů klasifikováno 

jako nebezpečné, musí DODAVATEL neprodleně po obdržení objednávky informovat 

společnost TROX. Tím nejsou dotčeny požadavky na nebezpečné zboží uvedené v bodech 5.4 

a 5.5.  

19.4 DODAVATEL je povinen dodržovat všechny zákonné a smluvní předpisy o prevenci 

úrazů a bezpečnosti práce. DODAVATEL je povinen zajistit, aby nedošlo k ohrožení zdraví a 

bezpečnosti pracovníků zaměstnaných DODAVATELEM a jeho přímými a nepřímými 

subdodavateli při poskytování služeb.  

20. Zabezpečení informací 

20.1 DODAVATEL musí přijmout vhodná organizační a technická opatření k zajištění 

důvěrnosti, pravosti, integrity a dostupnosti provozu DODAVATELE a jeho zboží a služeb. 

Tato opatření mají odrážet průmyslovou praxi a zahrnovat vhodný systém řízení bezpečnosti 

informací v souladu s normami, jako je ISO/IEC 27001 nebo IEC 62443 (pokud je to 

relevantní).  

20.2 "Provoz DODAVATELE" zahrnuje veškeré zboží, procesy, systémy (včetně informačních 

systémů), data (včetně dat zákazníků), zaměstnance a místa, která jsou kdykoli používána nebo 

zpracovávána pro plnění této smlouvy.  

20.3 Pokud dodávky nebo služby zahrnují software, firmware nebo čipové sady,  



20.3.1 DODAVATEL bude poskytovat opravy, aktualizace, upgrady a další služby údržby 

dodávek a služeb a odstraňovat případná slabá místa po přiměřenou dobu nejméně 10 (deseti) 

let;  

20.3.2 DODAVATEL poskytne společnosti TROX na žádost soupis materiálů, z nichž jsou 

odvozeny všechny softwarové komponenty třetích stran použité při dodávkách a službách. 

Softwarové komponenty třetích stran musí být v době dodání aktuální;  

20.3.4 Společnost TROX je oprávněna, nikoli však povinna, kdykoli sama nebo 

prostřednictvím třetí strany otestovat dodávky a služby na přítomnost škodlivého kódu a 

slabých míst; v takovém případě poskytne DODAVATEL společnosti TROX přiměřenou 

podporu;  

20.4 DODAVATEL bude společnost TROX neprodleně informovat o všech událostech 

týkajících se bezpečnosti, které nastaly nebo u nichž existuje podezření, že nastaly, a které mají 

vliv na provoz DODAVATELE nebo na dodávky či služby, pokud a v rozsahu, v jakém je 

společnost TROX těmito událostmi skutečně nebo pravděpodobně podstatně ovlivněna.  

21. Ustanovení týkající se kontroly vývozu a údajů o zahraničním obchodu 

DODAVATEL je povinen dodržovat všechny požadavky platných vnitrostátních a 

mezinárodních celních předpisů a předpisů o zahraničním obchodu. DODAVATEL je povinen 

písemně poskytnout společnosti TROX veškeré informace a údaje, které společnost TROX 

požaduje pro dodržení platných právních předpisů pro vývoz, dovoz a zpětný vývoz, a to 

nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od objednávky a neprodleně v případě změn, zejména:  

a. všechna příslušná čísla vývozního seznamu včetně čísla klasifikace pro kontrolu vývozu 

(ECCN) podle USA. Obchodní kontrolní seznam;  

b. číslo statistického zboží podle aktuální klasifikace zboží používané ve statistice zahraničního 

obchodu a kódu HS (harmonizovaný systém) a  

c. zemi původu (nepreferenční původ) a, pokud to společnost TROX vyžaduje, prohlášení 

dodavatele o preferenčním původu (pro evropské DODAVATELE) nebo osvědčení o 

preferenci (pro mimoevropské DODAVATELE).  

22. Vyšší moc 

V případě vyšší moci, zejména stávek, výluk nebo jiných závažných poruch v provozu 

společnosti TROX, je společnost TROX oprávněna odstoupit od smlouvy zcela nebo zčásti bez 

náhrady, případně odložit převzetí dodávky nebo služby s ohledem na zájmy DODAVATELE.  

23. Zmínka o referenčním zákazníkovi 

DODAVATEL smí uvádět potvrzení společnosti TROX nebo status společnosti TROX jako 

zákazníka pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti TROX.  

 

 



24. Doplňková ustanovení 

24.1 Pokud v těchto všeobecných nákupních podmínkách chybí ustanovení, použijí se zákonná 

ustanovení.  

24.2 Pokud DODAVATEL poruší své povinnosti vyplývající z těchto všeobecných nákupních 

podmínek, ponese veškeré náklady a škody, které společnosti TROX v důsledku toho vzniknou, 

ledaže za porušení povinnosti není odpovědný.  

25. Místo soudní příslušnosti a rozhodné právo 

25.1 Právní vztahy mezi DODAVATELEM a společností TROX a případné právní spory se 

řídí právem České republiky.  

25.2 Případné spory vzniklé z této smlouvy se strany zavazují řešit především smírně. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že pro řešení sporů je místně příslušný Okresní soud v Příbrami ve 

věcech, ve kterých rozhoduje v prvním stupni okresní soud, a Krajský soud v Praze ve věcech, 

ve kterých rozhoduje v prvním stupni krajský soud. 

 


