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1. Obecně 

1.1. R&S Group (dále jen „R&S“) zahrnuje veškeré 

zákonné dceřiné společnosti a společné podniky, 

které spadají do mezinárodní obchodní skupiny R& 

(dále jen „společnost R&S“ nebo „Kupující“). 

1.2. Společnost R&S zasílá Dodavatelům písemné 

objednávky na zboží a služby (dále jen „Dodavatel“). 

Ústní dohody vyžadují písemné potvrzení 

příslušného Kupujícího. 

1.3. Tyto všeobecné nákupní podmínky se vztahují na 

všechny objednávky zboží a služeb vystavené 

Kupujícím. 

1.4. Odchylné podmínky Dodavatele platí pouze jsou-li 

písemně Kupujícím výslovně potvrzeny. Mlčenlivost 

společnosti R&S nebude chápána jako souhlas s 

odchylnými podmínkami, a to ani po jejich přijetí. 

2. Cena, fakturace a úhrada 

2.1. Smluvně sjednané ceny jsou závazné a – pokud 

není písemně dohodnuto jinak (pod hrozbou 

neplatnosti) – zahrnují veškeré náklady na vývoj, 

výrobu, testování, skladování, balení, pojištění, 

kalibraci a certifikaci, jakož i veškeré další náklady a 

výdaje spojené s dodávkou výrobků nebo služeb 

Kupujícímu, jako jsou daně, cla, poplatky, cestovní 

náklady a výdaje zaměstnanců Dodavatele, jako jsou 

ubytování, mzdy, platy, příspěvky a další částky. 

2.2. Faktury budou zasílány samostatně a písemně 

Kupujícímu (povoleny jsou PDF/e-dokumenty) a 

musí zahrnovat níže uvedené: datum, číslo 

objednávky, položky objednávky, množství a 

jednotková cena. Dodavatelé jsou povinni se řídit 

příslušným daňovým zákonem, zejména zákonem o 

DPH. Faktury za dílčí plnění musí být takto 

označeny. 

2.3. Není-li v nákupní objednávce uvedeno něco jiného, 

budou úhrady prováděny společností R&S během 

60 dnů ode dne řádného splnění objednávky. 

2.4. V případě chyb, nepřesností nebo chybějících 

položek ve faktuře Dodavatele, které jsou 

vyžadovány těmito Všeobecnými nákupními 

podmínkami, objednávkou nebo ustanoveními 

zákona, jakož i v případě chybějícího protokolu o 

předání/převzetí v případě potřeby Kupujícího, se 

bude datum úhrady počítat ode dne řádného 

vystavení a doručení faktury Kupujícímu. V takových 

případech nebude Dodavatel oprávněn nárokovat 

jakoukoliv kompenzaci nebo úrok z částky v 

prodlení. 

2.5. Postoupení nároků Dodavatele třetím stranám je 

možné pouze na základě předchozího písemného 

souhlasu Kupujícího pod hrozbou neplatnosti.  

3. Dodání a prodlení 

3.1. Místem plnění pro všechny dodávky a služby je sídlo 

příslušné společnosti R&S, není-li v objednávce 

uvedeno jinak. 

3.2. Ke všem dodávkám a službám musí být přiložen 

dodací list ve fyzické a písemné formě. Tento dodací 

list musí obsahovat alespoň číslo objednávky, 

množství a popis zboží/služeb. 

3.3. Jsou-li uvedeny v objednávce, musí být také 

přiloženy požadované dokumenty/výkresy. Ty musí 

být zaslány samostatně e-mailem společnosti R&S. 

3.4. Společnost R&S bude hlásit zjevné vady do dvou 

týdnů od doručení a skryté vady do dvou týdnů od 

jejich vzniku. 

3.5. Pokud společnost R&S dodala Dodavateli 

projektovou dokumentaci nebo jiné dokumenty, 

příslušné dokumenty musí být neprodleně 

přezkoumány a potenciální konflikty nebo 

identifikovatelné vady označeny. 

3.6. Není-li Dodavatel schopen nebo ochoten realizovat 

objednávku v souladu s projektovou dokumentací 

nebo jinými poskytnutými dokumenty, je společnost 

R&S oprávněna od objednávky odstoupit. 

3.7. Není-li v objednávce dohodnuto jinak, musí být 

dodané zboží doručeno do stanoveného místa 

určení v souladu s DAP (Incoterms 2010). 

3.8. Prodlení v realizaci dodávek musí být nahlášeno 

společnosti R&S co nejdříve. V případě prodlení 

může společnost R&S dle vlastního uvážení: 

3.8.1. účtovat Dodavateli veškeré dodatečné náklady, 

které společnosti R&S vznikly za náhradní 

objednávku od jiného Dodavatele; 

3.8.2. uložit Dodavateli pokutu v případě zpoždění ve 

výši 0,2 % z celkové hodnoty zpožděného zboží 

nebo služeb za každý kalendářní den, o který 

Dodavatel překročí sjednanou dodací lhůtu; 

3.8.3. odmítnout jakékoli následné dodání zboží nebo 

služeb; 

3.8.4. ukončit objednávku zcela nebo zčásti, pokud 

žádný z odstavců 3.8.1. až 3.8.3. nebyl účinný. 



3.9. Až do úplné dodávky zboží a služeb nebo do doby 

plnění ze strany Dodavatele v místě plnění nese 

Dodavatel riziko ztráty, náhodné ztráty nebo 

náhodného poškození. 

3.10. Pokud je zboží nebo služba dodána nebo 

provedena v prostorách společnosti R&S, je 

Dodavatel povinen dodržovat všechna pravidla a 

nařízení, zejména ta, která se týkají zdraví, 

bezpečnosti a životního prostředí (HSE). Příchod a 

odchod Dodavatele do prostor Kupujícího a z nich 

musí být evidován. V případě jakéhokoli porušení 

těchto pravidel si společnost R&S vyhrazuje právo 

požadovat pokutu na pokrytí přímé a/nebo 

nepřímé ztráty a škody. 

4. Jakost a odpovědnost 

4.1. Dodavatel ručí, že objednané zboží: 

4.1.1. bude dodáno nové a nepoužité v požadovaném 

množství a kvalitě podle zadaných specifikací 

(např. výkresů, garantovaných hodnot) a pro 

daný účel; 

4.1.2. bude splňovat požadavky označení CE a EU 

prohlášení o shodě, jakož i požadavky stanovené 

právními předpisy platnými v zemi, do které se 

zboží a služby dodávají. 

4.2. Dodavatel zaručuje bezchybné dodání zboží a 

služeb; jsou-li dodány vadné díly, musí být ihned 

opraveny nebo vyměněny za bezvadné díly. V 

takovém případě stanoví Kupující lhůtu k odstranění 

vady. 

4.3. Společnost R&S je povinna neprodleně oznámit 

Dodavateli, pokud je vada výrobku, za kterou nese 

odpovědnost Dodavatel, zjištěna později. 

4.4. Společnost R&S je oprávněna účtovat Dodavateli 

vzniklou škodu a požádat o bezplatnou výměnu. 

4.5. Pokud vada výrobku nebo služby způsobí nehodu, 

která by zahrnovala zranění osob a/nebo materiální 

škody, je Dodavatel povinen neprodleně (ve lhůtě 

stanovené Kupujícím) učinit nezbytná opatření. 

Zejména musí zajistit poskytnutí součinnosti pro R&S 

při zpracování takového incidentu. 

4.6. Dodavatel uhradí společnosti R&S veškeré náklady, 

které mohou vyvolat jakékoli legitimní nároky nebo 

jakoukoliv svolávací akci související s vadou. 

5. Pojištění 

5.1. Dodavatel je povinen předložit odpovídající 

všeobecné pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené třetí stranou a odpovědnosti za výrobek 

na částku nejméně 2 miliony EUR na každou událost 

a v celkové výši 10 milionů EUR, aniž by tím byla 

dotčena odpovědnost Dodavatele za celou škodu. 

5.2. Dodavatel na požádání R&S poskytne potvrzení o 

pojištění, které specifikuje pojištěné společnosti, typ 

pojištění, vypršení doby platnosti smlouvy, územní 

působnost, limit pojistného plnění a hlavní dílčí limit. 

5.3. Pokud Dodavatel nepředloží potvrzení o pojištění ve 

lhůtě stanovené Kupujícím, vyhrazuje si společnost 

R&S právo uzavřít odpovídající pojistnou smlouvu 

na náklady a riziko Dodavatele. 

6. Záruka a náhrady 

6.1. Dodavatel zejména zaručuje, že budou použity 

pouze materiály uvedené v objednávce nebo jinak 

dohodnuté. Odchylky jsou povoleny pouze s 

předchozím písemným souhlasem R&S. 

6.2. Musí být předložena osvědčení a doklady uvedené 

v objednávce, které jsou nezbytné pro využití zásilky 

k účelu, pro který byla určena, nebo jejichž 

nezbytnost vyplývá z účelu dodávky. 

6.3. Dodané nebo vyrobené zboží, služby nebo 

konstrukce jsou v souladu se zákonnými předpisy, 

uznávanými technologickými předpisy, uznávanými 

bezpečnostními předpisy a dalšími příslušnými 

předpisy o prevenci úrazů, hygienickými a 

bezpečnostními předpisy nebo ekologickými 

předpisy, včetně vyhlášky o ochraně zdraví při práci 

platné na území země dodání nebo země, kde se 

nachází výrobní zařízení Kupujícího. 

6.4. Dodavatel je povinen odstranit vady zboží nebo 

služeb ve lhůtě a způsobem stanoveným společností 

R&S. 

6.5. Dodavatel informuje Kupujícího do 24 hodin ode 

dne oznámení o vadě o veškerých nezbytných 

šetřeních k posouzení hlavních příčin a důvodů 

závady a zahájení účinných nápravných opatření k 

odstranění závad.  

6.6. Dodavatel se s Kupujícím dohodne na realistických 

a spolehlivých termínech k odstranění závad a 

předloží podrobnou zprávu o vyšetřování. 

6.7. Prodleva při odstraňování závad musí být oznámena 

společnosti R&S v nejbližší době a bude řešena 

podle bodu 3.8. 

6.8. Bez ohledu na práva nebo opatření vyplývající ze 

záruky může Kupující využít i práva vyplývající ze 

záruky na vady a jiných práv vyplývajících ze 

stávajícího práva. 

6.9. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná, pokud se 

strany nedohodnou jinak, okamžikem dodání 

výrobků Kupujícího jeho zákazníkovi, avšak končí 

nejpozději 48 měsíců (60 měsíců v případě sériové 

vady) po převzetí Zboží Kupujícím. Sériová vada se 

předpokládá, pokud - v období 60 měsíců od 

převzetí Zboží Kupujícím - více než 5 % Zboží 

vykazuje stejnou vadu způsobenou stejnou základní 

příčinou. 



7. Shoda a poctivost 

7.1. Dodavatel se zavazuje plnit své smluvní závazky v 

souladu s Kodexem chování Dodavatele R&S, který 

je nedílnou součástí Všeobecných nákupních 

podmínek. 

7.2. Dodavatel zejména zajistí, že: 

7.2.1. bude prosazovat bezúhonnost v obchodních 

jednáních jednáním čestně, spolehlivě a 

spravedlivě; 

7.2.2. se nebude aktivně ani pasivně, ani přímo ani 

nepřímo zabývat jakoukoli formou úplatkářství 

nebo praní špinavých peněz; 

7.2.3. se vyhne jakémukoli porušení antimonopolního 

zákona a zákona na ochranu hospodářské 

soutěže; 

7.2.4. zajistí úplnou sociální odpovědnost a dodržování 

lidských práv; 

7.2.5. se vyhne diskriminaci a sexuálnímu obtěžování; 

7.2.6. převezme odpovědnost za zdraví a bezpečnost 

svých zaměstnanců; 

7.2.7. bude jednat v souladu s platnými zákony o 

životním prostředí. 

7.3. Úhrady splatné Dodavateli nejsou splatné, pokud 

bylo prokázáno, že došlo k porušení ustanovení 

bodu 7.2. výše. V případě, že dojde k údajnému 

porušení zákona, bude platba splatná pouze v 

případě, že společnost R&S dojde k závěru, že 

nedošlo k porušení ustanovení bodu 7.2 výše. 

7.4. Společnost R&S má právo s okamžitou účinností 

ukončit objednávku, s výhradou svých smluvních a 

zákonných práv, písemně, pokud Dodavatel 

nedodrží ustanovení bodu 7.2 výše. 

7.5. V případě, že Dodavatel prokazatelně nebo údajně 

porušil ustanovení bodu 7.2 výše, ponese vůči 

společnosti R&S odpovědnost za všechny vzniklé 

závazky, náklady, škody nebo ztráty (včetně 

přímých, nepřímých nebo následných nákladů, 

ušlého zisku, úroků, sankcí), právní poradenství 

nebo jiné poplatky za konzultace). Není-li v 

objednávce uvedeno jinak, je tato odpovědnost 

neomezená. 

7.6. Dodavatel musí společnost R&S informovat co 

nejdříve, jakmile se dozví o skutečném nebo 

případném případu porušení ustanovení bodu 7.2. 

výše. 

8. Důvěrnost, bezpečnost a ochrana 

dat/práva průmyslového vlastnictví 

8.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost 

o všech obchodních transakcích a dalších 

záležitostech stran a jejich přidružených osob nebo 

spřízněných osob v souvislosti s realizací 

objednávky (zejména jde o veškeré informace 

podnikatelské, ekonomické, finanční, technické, 

technologické, organizační, právní povahy bez 

ohledu na to, zda jsou či nejsou označeny jako 

důvěrné a bez ohledu na podobu, ve které byly 

poskytnuty) a nepoužívat je pro jiné účely než 

původně zamýšlené, není-li nutné dodržet závazná 

právní požadavky. Kromě toho musí dodržovat 

právní předpisy o ochraně údajů a bezpečnosti 

údajů. Povinnost mlčenlivosti a ochrana údajů platí i 

po ukončení objednávky nebo jejím stornování. 

8.2. Dodavatel je povinen dodržovat nejnovější 

ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů (GDPR). 

8.3. S veškerými dokumenty, které Dodavatel obdržel od 

společnosti R&S za účelem výkonu svých činností, 

musí být manipulováno s řádnou péčí a musí být 

udržovány v tajnosti. 

8.4. Dodavatel se zavazuje, že v souvislosti s 

objednávkou nevydá žádné veřejné prohlášení. 

Toto omezení se vztahuje také na informace, 

brožury a další reklamní materiály, pokud je 

společnost R&S dříve písemně neodsouhlasila (pod 

hrozbou neplatnosti). To platí i po ukončení 

objednávky nebo odstoupení od ní. 

8.5. V případě jakéhokoli porušení závazků důvěrnosti 

uvedených v této části si Kupující vyhrazuje právo 

požadovat pokutu na pokrytí přímé a/nebo 

nepřímé ztráty a škody. Výše uvedená ustanovení 

zůstanou v platnosti i po vypršení, ukončení nebo 

odstoupení od objednávky. 

9. Ukončení 

9.1. Společnost R&S je oprávněna objednávku 

neprodleně vypovědět částečně nebo v plném 

rozsahu bez dalšího oznámení o porušení písemným 

prohlášením, aniž by byla povinna uhradit 

Dodavateli škodu, v případě: 

9.1.1. pozastavení platby ze strany Dodavatele nebo 

konkursu nebo při zahájení obdobného 

insolvenčního řízení; 

9.1.2. vystavení Dodavatele právnímu omezení; 

9.1.3. prodeje nebo ukončení podnikání Dodavatele. 

9.2. V případě úplného nebo částečného ukončení 

objednávky jsou veškeré nároky společnosti R&S 

vůči Dodavateli okamžitě zesplatněny. 

9.3. Pokud má společnost R&S důvodné podezření, že 

Dodavatel nemůže nebo nemůže včas plnit své 

povinnosti podle objednávky, je posledně 

jmenovaný povinen dodat dodatečnou záruku 

plnění. 

9.4. V případě porušení objednaných podmínek 

Dodavatelem je Společnost R&S oprávněna 

vypovědět objednávku zcela nebo zčásti podle 

vlastního uvážení v souladu s článkem 3.8.4. & 6.4.  



10. Vyšší moc 

10.1. Žádná ze stran nenese odpovědnost za jakoukoliv 

prodlevu nebo neplnění svých smluvních 

povinností, pokud je prodleva nebo nedodržení 

povinností způsobeno vyšší mocí. Vyšší moc se 

myslí událost, která byla dotyčnou stranou 

nepředvídatelná v době uzavření objednávky, je 

nevyhnutelná a nepodléhá přiměřené kontrole ze 

strany dotčené strany za předpokladu, že nemůže 

navzdory veškerému přiměřenému úsilí tuto událost 

překonat, a za předpokladu, že poskytne oznámení 

druhé smluvní straně do pěti (5) kalendářních dnů 

od vzniku události vyšší moci. 

10.2. Pokud doba trvání události vyšší moci přesáhne 

třicet (30) kalendářních dnů, může jakákoliv strana 

vypovědět objednávku okamžitě bez písemné 

výpovědi. Každá strana vynaloží přiměřené úsilí, aby 

minimalizovala dopad události vyšší moci. 

11. Postoupení a využívání subdodavatelů 

11.1. Postoupení nebo převod objednávky nebo jejích 

částí (včetně nároků vůči společnosti R&S) není 

povolen bez předchozího písemného souhlasu 

společnosti R&S (pod hrozbou neplatnosti). 

11.2. Dodavatel nese plnou odpovědnost za jednání a 

opomenutí takového Dodavatele-třetí strany jako za 

jeho vlastní jednání a opomenutí v případě, že 

Společnost R&S písemný souhlas s postoupením 

udělila. 

12. Regulace dovozu a zahraničního 

obchodu, cla 

12.1. Dodavatel je povinen zajistit dodržování všech 

platných mezinárodních vývozních, celních předpisů 

a předpisů mezinárodního obchodu pro všechny 

výrobky a služby dodané společnosti R&S. 

12.2. Dodavatel je povinen neprodleně písemně 

informovat společnost R&S, pokud se na výrobek 

vztahuje amerického nařízení o řízení exportu a v 

dokumentaci musí jasně uvést číslo klasifikace 

vývozu (ECCN), jakož i platné statistické číslo 

produktu (kód HS) a zemi původu. 

13. Rozhodné právo a soudní příslušnost 

13.1. Přeshraniční smlouvy s kupujícím podléhají Úmluvě 

OSN o mezinárodních smlouvách, která se vztahuje 

na mezinárodní o mezinárodní smlouvě o prodeji 

zboží (CISG) a v záležitostech, které se týkají 

neupravené CISG, se řídí hmotným právem. platným 

v místě podnikání kupujícího. 

13.2. Výlučná příslušnost pro všechny žaloby v souvislosti 

s objednávkou nebo v souvislosti s ní. jinou 

smlouvou mezi stranami je místo podnikání 

kupujícího, přičemž kupující je oprávněn podat 

žalobu i u jakéhokoli jiného soudu který má 

pravomoc rozhodovat o předmětu sporu. 


