
Všeobecné podmínky pro nákup zboží a 
služeb společností SGS czech republic, S.r.o.

1. použití všeobecných podmínek pro 

nákup zboží a služeb

Tyto Všeobecné podmínky pro nákup 
zboží a služeb (dále jen „VNP“) 
upravují práva a povinnosti, jakož i 
další podmínky vyplývající z kupních 
smluv, smluv o dílo a smluv o 
poskytování služeb (dále jen „Smlouva“ 
a společně též jen jako „Smlouvy“) 
uzavíraných mezi společností SGS 
Czech Republic, s.r.o. (dále jen „SGS“) 
a dodavateli příslušného předmětu 
plnění (dále jen „Dodavatel“ nebo 
„Dodavatelé“). Pokud nebylo písemně 
SGS a Dodavatelem dohodnuto 
jinak, nebo pokud nejsou VNP v 
rozporu s kogentními ustanoveními 
právních předpisů platných na území 
České republiky, budou se veškeré 
objednávky zboží nebo služeb a 
všechny následné smluvní vztahy 
řídit VNP s vyloučením jakýchkoli 
jiných obchodních podmínek. SGS 
je oprávněna objednat zboží a/nebo 
služby od jakýchkoli osob nebo 
subjektů soukromého nebo veřejného 
práva dodávajících zboží nebo 
poskytujících služby.

Žádné obchodní podmínky uvedené 
v cenové nabídce Dodavatele nebo s 
ní doručené, nebo uvedené v přijetí 
objednávky SGS ze strany Dodavatele 
nebudou tvořit součást Smlouvy. 
Dodavatel se tak vzdává práva, jež by 
jinak mohl mít v souvislosti s takovými 
obchodními podmínkami, a to za 
předpokladu, že přijme objednávku od 
SGS a/nebo dodá zboží nebo služby 
SGS.

V případě, že má Dodavatel námitky 
k jakémukoli ustanovení VNP, pak o 
tom písemně uvědomí SGS a proces 
uzavírání Smluv nebude považován za 
dokončený, dokud nebude mezi SGS 
a Dodavatelem dosažena dohoda o 
rozsahu a platnosti těchto VNP.

2. princip nákupu/objednání/dodání

Pro účely jakékoli Smlouvy mezi SGS 
a Dodavatelem se „objednávkou“ 
rozumí objednávka SGS, která se stává 
závazným kontraktem podléhajícím 
těmto VNP v okamžiku, je-li přijata 
potvrzením/akceptací, dodávkou 
nebo zahájením činnosti ze strany 
Dodavatele (dále jen „Objednávka“).

3. přijetí zboží/služeb

SGS zboží podle možnosti prohlédne co 
nejdříve po přechodu nebezpečí škody 
na zboží (nebezpečí škody přechází 
na SGS převzetím zboží) a přesvědčí 
se o jejich vlastnostech a množství. 
Pokud je zboží Dodavatelem odesíláno, 
může být prohlídka odložena až do 
doby, kdy je zboží dopraveno do místa 
určení. Zboží a služby dodané na 
základě Objednávky je SGS oprávněna 
otestovat a schválit v dohodnuté 
době a v dohodnutém místě. SGS 
si vyhrazuje právo odmítnout nebo 
zamítnout přijetí zboží nebo služeb, 
jež není dodáno/nejsou poskytnuty 
v souladu s Objednávkou nebo 
výslovnými nebo předpokládanými 
prohlášeními a zárukami Dodavatele. 
SGS naúčtuje Dodavateli náklady 
vynaložené na prohlídky odmítnutého 
zboží nebo odmítnutých služeb a 
Dodavatel se zavazuje je uhradit. 
Odmítnuté zboží může být podle 
uvážení SGS buď vráceno Dodavateli 
nebo zadržováno SGS na riziko a 
náklady Dodavatele. Platba za jakékoli 
zboží nebo služby SGS na základě 
Objednávky nebude považována za 
přijetí zboží nebo akceptaci služeb.

4. dodání zboží a/nebo poskytnutí 

služeb

Termín dodání je podstatný a není-li 
zboží dodáno a/nebo služby poskytnuty 
v termínu dle Objednávky nebo v 
termínu jinak dohodnutém, SGS 
může, kromě svých jiných práv a 
jí svědčících opravných prostředků 
a aniž by SGS tím vznikl jakýkoliv 
závazek vůči Dodavateli, odstoupit 
od Smlouvy s účinky odstoupení ke 
dni doručení písemného oznámení o 
odstoupení Dodavateli nebo nejpozději 
k pátému (5.) dni po odeslání oznámení 

o odstoupení ze strany SGS, pokud 
jde o zboží dosud neodeslané SGS a/
nebo služby dosud neposkytnuté. SGS 
je podle svého uvážení oprávněna 
pořídit si náhradní zboží a/nebo zajistit 
si poskytnutí služeb na náklady 
Dodavatele, které mu SGS přeúčtuje.

5. cla, doprava, vlastnické právo a 

riziko

Pokud nebylo písemně dohodnuto 
jinak, budou platit následující přepravní 
(dodací) podmínky:

DDP dle INCOTERMS 2010

Přesný termín dodání zboží/poskytnutí 
služeb bude uveden v Objednávce 
a Dodavatel tento navržený termín 
dodání/poskytnutí dodrží, nedohodne-
li se s SGS písemně jinak. V 
případě, že neexistuje konkrétní 
dohoda, celní poplatky při dodávce, 
přepravní náklady a rizika ponese 
až do dohodnutého termínu dodání 
a dohodnutého místa (což bude, 
není-li určeno jinak, sídlo/příslušná 
provozovna SGS) Dodavatel. 
Vlastnické právo ke zboží nabývá SGS 
v den, kdy je jí zboží předáno v místě 
dodání, avšak pouze při přijetí zboží 
ze strany SGS, aniž je dotčeno právo 
SGS zboží odmítnout, které může 
vyvstat po prohlédnutí zboží ve smyslu 
článku 3 výše. Následky jakékoli 
ztráty nebo poškození zboží před 
nabytím vlastnického práva SGS nese 
Dodavatel.



6. záruka

Dodavatel výslovně garantuje, že 
zboží bude ve stavu odpovídajícím 
Objednávce, specifikaci, výkresům 
nebo popisu zboží, a že zboží bude 
způsobilé pro použití smluveného, 
jinak obvyklého účelu, a bude 
prosté vad materiálu a provedení. 
Dodavatel dále výslovně garantuje, že 
objednané služby budou poskytovány 
kvalifikovaným a školeným 
personálem, s veškerou odbornou 
péčí a loajalitou k SGS a v souladu s 
uznávanými normami a bez jakéhokoli 
konfliktu zájmů. Dodavatel zaručuje, 
že má vlastnické právo ke zboží a je 
oprávněn poskytovat požadované 
služby, a že takové zboží bude dodáno 
bez zatížení jakýmikoli právy třetích 
osob (zástavních, zadržovacích práv 
a věcných břemen). Veškeré z výše 
uvedených záruk se vztahují na SGS 
nebo výrobky, do nichž může být 
takové zboží vtěleno.

7. cena a platební podmínky

7.1  Pokud nebylo výslovně písemně 
dohodnuto jinak, Smlouvy se 
uzavírají na základě toho, že cena 
stanovená na Objednávce SGS je 
cenou pevnou, konečnou, která 
již zahrnuje úhradu veškerých 
příslušných daňových odvodů 
a poplatků, a nepodléhá z 
jakéhokoli důvodu žádné změně. 
Dodavatel bude pro definovanou 
Objednávku vystavovat účetní 
doklady (faktury, dobropisy) (dále 
jen „faktury“). Faktury budou 
vystaveny Dodavatelem do 15 
(patnácti) dnů ode dne dodávky 
zboží nebo ode dne poskytnutí 
služeb SGS. Faktury budou 
označeny číslem Objednávky 
SGS. V případě, že faktura 
nebude obsahovat zákonem 
požadované údaje a/nebo bude 
obsahovat chyby, pak je SGS 
oprávněna zadržet platbu, aniž se 
tak dostane do prodlení s úhradou 
faktury.

7.2 Veškeré splatné pohledávky 
Dodavatele vůči SGS mohou 
být započteny proti nárokům 
SGS vyplývající z takovéto nebo 
jakékoli jiné další Smlouvy SGS 
s Dodavatelem. Pokud nebude 
písemně dohodnuto jinak, 
splatnost faktur – platba za zboží 
a služby činí 30 (třicet) dní ode 
dne doručení faktury Dodavateli. 

Platbou provedenou ze strany 
SGS nebudou dotčeny jakékoli 
nároky nebo jakákoli práva, která 
může SGS mít proti Dodavateli 
z titulu dodání zboží a/nebo 
poskytnutí služeb.

8. soulad s předpisy

Dodavatel bude poskytovat zboží a/
nebo služby v souladu s veškerou 
příslušnou legislativou a normami pro 
oblast životního prostředí, bezpečnosti 
a ochrany zdraví (při výrobě, balení, 
přepravě a dopravě zboží) platnými 
v zemi sídla SGS (Česká republika), 
včetně zemí, jimiž zboží může 
procházet během dodávky. Dodavatel 
bude informovat SGS o jakékoli 
významné nepříznivé události, která 
může nebo nepříznivě ovlivňuje soulad 
s příslušnými předpisy. Dodavatel 
neprodleně učiní nápravná opatření, 
která mohou být nezbytná nebo 
požadovaná ze strany SGS, včetně 
nápravných opatření, která jsou v 
souladu s vlastními ekologickými, 
bezpečnostními a hygienickými 
normami SGS.

9. odpovědnost za škodu a odškodnění

9.1  Dodavatel se zavazuje chránit, 
pokrýt a nahradit SGS všechny 
nároky, odpovědnosti, škody, 
ztráty a výdaje, včetně náhrady 
nákladů za právní služby a právní 
zastoupení, vzniklých v souvislosti 
nebo způsobených následujícími 
okolnostmi:

• skutečné nebo domnělé 
porušení patentu, autorského 
práva nebo ochranné známky, 
nebo porušení jakéhokoli jiného 
práva z duševního vlastnictví 
vyplývajícího z koupě, prodeje 
nebo užití zboží nebo služeb 
uvedených v Objednávce;

• skutečná nebo domnělá vada 
ve službách nebo v designu, 
zpracování / provedení nebo 
materiálu zboží;

• skutečné nebo domnělé 
porušení záruky;

• nedodání zboží nebo služeb 
v dohodnutém čase a na 
dohodnuté místo;

• nesoulad zboží nebo služeb 
s platnými zákony a jinými 
předpisy;

• jakákoli práva třetích osob 
zatěžující zboží;

• jakákoli vedlejší nebo vyvolaná 
ztráta, ať již jakkoli vzniklá.

9.2 Odpovědnost SGS ze Smlouvy, 
přestupku nebo též jinak, včetně 
odpovědnosti z nedbalosti, jakkoli 
vzniklé z nebo v souvislosti se 
Smlouvou, nepřekročí cenu dle 
Objednávky.

10. vrácení zboží

V případě vrácení zboží z důvodu vady 
zboží, nesouladu se specifikacemi 
dle Objednávky, platnými právními 
předpisy nebo jakýmkoli jiným 
důvodem v rámci toho, co může 
Dodavatel ovlivnit, ponese Dodavatel 
veškeré náklady a výdaje spojené s 
takovým vrácením zboží, zejména 
náklady na vrácení zboží, ušlé zisky 
a jiné výdaje vynaložené na splnění 
závazků k třetím stranám.

11. pojištění

Dodavatel bude na své náklady 
udržovat v platnosti příslušné pojištění 
zákonné odpovědnosti pokrývající 
jakékoli náhrady škod způsobených 
Dodavatelem, jeho zaměstnanci, jeho 
subdodavateli nebo jeho zástupci v 
souvislosti s dodávaným zbožím a 
poskytováním služeb SGS. Dodavatel 
předloží na žádost SGS doklad o 
takovém pojištění.

12. důvěrnost informací a právo 

duševního vlastnictví

12.1 Dodavatel bere na vědomí, 
že informace o SGS a třetích 
osobách, které získá během 
plnění Objednávky pro SGS, 
jsou považovány za informace 
důvěrné. Dodavatel se zavazuje, 
že takové informace nevyužije 
v obchodním styku pro sebe ani 
pro jakoukoli třetí osobu ani je 
nezpřístupní bez předchozího 
písemného souhlasu SGS, s 
výjimkou informací, které jsou 
veřejně přístupné nebo informací, 
jejichž zpřístupnění je vyžadováno 
zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu.



12.2 Pokud služby požadované 
SGS zahrnují tvorbu, vývoj a/
nebo změny dokumentů a/
nebo vytvoření díla, včetně 
počítačového hardwaru nebo 
softwaru, nebo jakékoli jiné 
činnosti týkající se počítačového 
hardwaru nebo softwaru, bere 
Dodavatel na vědomí, že SGS 
se stane vlastníkem takového 
dokumentu a/nebo díla, včetně 
zdrojových kódů, objektových 
kódů, dokumentace k softwaru 
a dalších děl chráněných 
patentovým či autorským právem, 
a včetně ostatních předmětů práv 
duševního vlastnictví, přičemž 
tato díla budou pro všechny 
účely považována za díla, která 
byla vytvořena Dodavatelem pro 
SGS nebo jménem SGS, jako 
díla na zakázku. Ani Dodavatel 
ani žádný z jeho subdodavatelů 
nemá jakékoli právo a/nebo právní 
titul a/nebo nárok na tato díla, 
a Dodavatel a jeho zaměstnanci 
a subdodavatelé tímto převádějí 
všechna tato práva vyplývající z 
těchto děl na SGS, bez zatížení 
jakýmikoli právy třetích osob 
(zástavních, zadržovacích práv a 
věcných břemen).

Dodavatel, jeho zaměstnanci a 
subdodavatelé poskytující shora 
uvedené služby pro SGS zajistí 
veškerou dokumentaci požadovanou 
SGS a další dokumenty vztahující se 
k převodu shora uvedených práv a 
vlastnictví k dílům.

13. postoupení objednávky/

SubdodáVky

Dodavatel nepostoupí závazek k plnění 
Objednávky ani nezadá subdodávky 
pro jakoukoli její část bez předchozího 
písemného souhlasu SGS.

14. udržitelnost

Dodavatel bude provádět činnosti 
ekologicky a společensky odpovědným 
způsobem. V souladu se svou 
politikou v oblastech ekologie, 
zdraví, bezpečnosti a zaměstnanosti 
se Dodavatel vynasnaží začlenit do 
svého procesu výběru zboží a služeb 
ekologické a společenské aspekty. 
Dodavatel bere na vědomí, že jeho 
odpovědností je zajistit, aby dodavatelé 
a subdodavatelé minimalizovali 
negativní ekologické a společenské 
dopady spojené s dodávaným zbožím 
a dodávanými službami. Dodavatel se 
rovněž bude snažit zajistit, aby místní 
a menší dodavatelé nebyli při dodávání 
zboží a služeb diskriminováni.

15. ukončení smlouvy

V případě, že Dodavatel neposkytne 
služby a/nebo nedodá zboží v termínu 
a místě dodání nebo jak je též jinak 
určeno ze strany SGS, nebo pokud 
Dodavatel poruší kteroukoli z podmínek 
tohoto dokumentu, zejména záruky, 
SGS bude oprávněna kdykoli odstoupit 
od Smlouvy nebo zrušit Objednávku 
na základě písemného oznámení 
Dodavateli. SGS je oprávněna zrušit 
Objednávku podle vlastního uvážení 
zcela nebo zčásti oznámením daným 
alespoň dva dny před dohodnutým 
dnem dodání zboží nebo poskytnutí 
služeb, a to na základě písemného 
oznámení Dodavateli zaslaného 
faxem, e-mailem, nebo sděleného také 
ústně či telefonicky, přičemž takové 
ústní zrušení Objednávky musí být 
neprodleně SGS Dodavatelem písemně 
potvrzeno. Žádné takové zrušení 
Objednávky nezprostí Dodavatele jeho 
závazků co do jakýchkoli služeb a/
nebo jakéhokoli zboží, které již byly 
poskytnuty / bylo dodáno.

16. rozhodné právo a řešení sporů

16.1 Pro spory mezi SGS a 
Dodavatelem se sídlem v téže 
zemi – Česká republika:

 Pokud není v daném případě 
dohodnuto jinak, všechny spory 
vznikající ze Smluvního vztahu 
nebo v souvislosti se Smluvním 
vztahem podle tohoto dokumentu 
podléhají hmotnému a procesnímu 
právu České republiky. Veškeré 
spory budou řešeny soudem v 
místě sídla SGS.

16.2 Pro spory mezi SGS a 
Dodavatelem se sídlem v různých 
zemích:

 Nebude – li dohodnuto SGS a 
Dodavatelem písemně jinak či 
nebude-li těmito VNP upraveno 
jinak, podléhají všechny spory 
vzniklé z nebo v souvislosti se 
Smluvními vztahy hmotnému 
a procesnímu právu České 
republiky, a to při vyloučení 
pravidel mezinárodního práva 
soukromého. Veškeré tyto spory 
budou řešeny soudem v místě 
sídla SGS. SGS je však oprávněna 
podat návrh na zahájení řízení 
proti Dodavateli u obecného 
soudu Dodavatele. Jednacím 
jazykem bude čeština.
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