Všeobecné dodavatelské podmínky
č.1/2014
společnosti Magna Cartech spol. s r.o., IČ:608 39 368
se sídlem České Velenice, Hospodářský park č. p. 600, okres Jindřichův Hradec, PSČ: 378 10
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 10738

1. Použití všeobecných dodavatelských
podmínek pro smluvní vztahy
(1) Tyto všeobecné dodavatelské podmínky
(dále jen dodavatelské podmínky) tvoří ve
smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb.) s účinností od
1.2.2014 vždy součást sjednaných smluvních
podmínek z kupních smluv, smluv o dílo, příp.
jiných smluvních typů včetně rámcových
kupních smluv, rámcových smluv o dílo či
jiných rámcových smluv, v nichž naše
společnost - Magna Cartech spol. s r.o. – (dále
též MCT nebo objednatel nebo naše
společnost apod.)vystupuje jako kupující,
objednatel či příjemce nějakého zboží nebo
služby či jiného obdobného plnění (zejména se
jedná o tato plnění: dodávku zboží, materiálu,
výrobků, díla, služeb, stavebních prací,
skladování, dodávka práce (povrchových či
jiných úprav, zpracování apod.).
(2) Tyto dodavatelské podmínky platí pro
všechny naše smluvní vztahy z kupních smluv,
smluv o dílo, příp. jiných smluvních typů včetně
rámcových kupních smluv, rámcových smluv o
dílo či jiných rámcových smluv uzavřenými se
všemi
fyzickými,
právnickými
osobami,
subjekty veřejného práva (dále jen dodavatel),
a to vždy nejsou-li s nimi dohodnuty písemně
další podmínky či podmínky odchylné od
podmínek uvedených v těchto dodavatelských
podmínkách.
(3) Tyto dodavatelské podmínky se vztahují i
na budoucí smluvní vztahy s dodavatelem, i
když na ně nebude ve smlouvě/objednávce
výslovně odkázáno, pokud se s nimi dodavatel
seznámil či měl prokazatelně možnost se
s nimi seznámit. Potvrzením naší objednávky
dodavatelem nebo uzavřením vlastní smlouvy
s naší společností dodavatel souhlasí s těmito
dodavatelskými podmínkami a prohlašuje
těmito svými úkony, že je s těmito
dodavatelskými podmínkami seznámen.
(4) Obchodní podmínky dodavatele budou
použity pro smluvní vztah s naší společností
pouze tehdy, pokud tyto budou z naší strany
předem písemně akceptovány. Samotné
převzetí zboží, díla, příp. čerpání služby (dále
také plnění), písemné potvrzení takového
převzetí či uhrazení plnění dodavatele nemůže
být považováno za naši akceptaci obchodních
podmínek dodavatele, a to i v případě, že jsme

si byli vědomi odlišných obchodních podmínek
dodavatele.
(5) Některá ustanovení těchto dodavatelských
podmínek,
o
nichž
je
to
v těchto
dodavatelských podmínkách dále výslovně
uvedeno, se vztahují pouze na příslušné
smluvní typy uzavírané mezi naší společností
a dodavatelem.
2. Uzavírání smluv/objednávky
(1) Objednávky a odvolání objednávek, jejich
změny, či ukončení již uzavřených smluv jsou
zásadně platné jedině tehdy, pokud byly z naší
strany učiněny či potvrzeny písemnou formou
a k tomu oprávněnými osobami. Ústní ani jiná
forma uzavírání, změn či ukončování smluv
není přípustná, nevyplývá-li dále z těchto
dodavatelských podmínek jinak. Dodavatel je
povinen pro všechny své právní jednání ze
smluv uzavíraných s naší společností a
v souvislosti s nimi dodržovat písemnou formu
těchto úkonů.
(2) Za písemnou formu jednání naší
společnosti se považuje i faxová zpráva či
zpráva zaslaná elektronicky či e-mailem,
pokud je na ní uvedeno čitelně jméno a
příjmení našeho příslušného pracovníka.
Odvolání objednávek mohou být uskutečněny i
dálkovým přenosem dat (EDI).
(3) Potvrzení objednávky musíme obdržet od
dodavatele písemně zpět, a to nejpozději do
15. hodiny následujícího pracovního dne po
dni, v němž byla doručena dodavateli. Za
potvrzení objednávky bude považováno i
pouhé připojení podpisu osoby oprávněné
jednat za dodavatele na naši objednávku či její
kopii. Tím bude považována objednávka za
potvrzenou jako celek. Doručením potvrzení
objednávky dochází k uzavření smlouvy a
dodavatel tím uznává bez omezení tyto
dodavatelské podmínky, není-li písemně
dohodnuto jinak.
Nepotvrdí-li dodavatel objednávku do čtrnácti
dnů od jejího přijetí, objednávka se
automaticky ruší. Odvolání objednávek jsou
závazné nejpozději tehdy, když je dodavatel
během pěti dnů po jejich doručení neodmítne.
(4) Rámcová množství zboží uvedená
v objednávkách pro určité období nejsou
naším závazkem k jejich odběru v jakýchkoliv
termínech. Potvrzením objednávky ze strany

dodavatele jako celku vznikne dodavateli
závazek obstarat pro nás rámcově objednané
množství zboží pro dané období a dodat je
v termínech uvedených v našich následných
objednávkách, plánu dodávek či odvolávkách
objednávek.
(5) Provede-li dodavatel dodávku na základě
naší objednávky, ačkoliv ji nepotvrdil, nejsme
povinni toto plnění převzít. K uzavření smlouvy
však dojde, převezmeme-li plnění dodané
dodavatelem. Pro naše vzájemná smluvní
práva a povinnosti pak platí vedle objednávky i
tyto dodavatelské podmínky.
(6) Odvolávkou objednávky je míněno odvolání
se na dílčí plnění podle rámcově sjednaného
plnění.
3. Ceny a platební podmínky, fakturace
(1) Ceny plnění jsou uvedeny ve smlouvách/
objednávkách, příp. v samostatných cenových
dohodách. Ceny jsou považovány za pevné,
pokud nebylo dohodnuto s dodavatelem
písemně jinak. Cena plnění je vždy podstatnou
náležitostí smlouvy. Vylučuje se aplikace
takových právních institutů, které by mohly
vést ke změně ceny nebo zrušení smlouvy pro
změnu poměrů po uzavření smlouvy.
(2) Není-li písemně dohodnuto jinak, je v ceně
vždy zahrnuto balení, doprava do místa
dodání, případná instalace a montáž, clo,
náklady na ubytování, stravování a cestovné
pracovníků dodavatele, jakož i všechny příp.
další náklady dodavatele s tím spojené.
(3) Cenu uhradíme dodavateli až po řádném a
včasném uskutečnění plnění, a sice na
základě fakturace dodavatele, která musí být
provedena v souladu s našimi dodavatelskými
podmínkami a příslušnými právními předpisy.
Dodavatel musí na fakturu uvést takové
bankovní spojení, které bude mít v době
vystavení a splatnosti faktury zveřejněno
finančním úřadem na internetu, tak, jak to
vyžaduje zák.235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o
DPH“), abychom se nedostali do pozice
ručitele za odvod DPH za dodavatele z důvodu
platby na nezveřejněný bankovní účet.
Pokud dodavatel neuvede na fakturu bankovní
spojení zveřejněné finančním úřad na
internetu, jsme oprávněni pozastavit platbu
celé částky závazku, a to do doby než nám
dodavatel sdělí číslo takového bankovního
účtu, který je zveřejněn finančním úřadem.
Závazek se tím považuje za splněný řádně a
včas.
Pokud se dodavatel do data splatnosti stane
tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu
ustanovení § 106a zákona o DPH a my se tak
dostaneme do pozice, kdy dle zákona o DPH
ručíme za odvod DPH ze strany dodavatele, je

dodavatel povinen nás o této skutečnosti
bezodkladně informovat.
Pokud se dostaneme do pozice, kdy ze zákona
ručíme za odvod DPH za dodavatele, jsme
oprávněni uhradit dodavateli hodnotu faktury
pouze bez DPH a DPH odvést na účet místně
příslušného finančního úřadu dodavatele a
dodavatel s tímto postupem souhlasí. Závazek
se tím považuje za splněný řádně a včas.
Dodavatel je povinen nám uhradit veškerou
škodu, která nám vznikne nedodržením
povinností uvedených výše v tomto článku.
Úhrada bude prováděna bankovním převodem
na účet dodavatele uvedený v informačním
systému naší společnosti. V případě, že u
dodavatele dojde ke změně v jeho bankovním
spojení, je dodavatel bez zbytečného odkladu
povinen na tuto skutečnost písemně upozornit
naši společnost zvláštním dopisem, který
nebude součástí faktury dodavatele a který
bude předcházet fakturám dodavatele, v nichž
dodavatel požaduje zaplacení ceny na nové
bankovní spojení.
Jakékoliv platby před uskutečněním plnění
musí být dohodnuty písemně a budou
považovány za zálohu.
(4) Dodavatel nám musí zaslat fakturu ve
trojím vyhotovení, případně elektronicky,
nejdříve však společně s uskutečněním plnění.
Faktury zaslané elektronicky musí být ve
formátu PDF a musí být zaslané na e-mailovou
adresu cartech.invoicing@cosma.com, jinak
budou elektronické faktury považovány za
nedoručené. Splatnost faktur činí 60 dnů ode
dne jejich doručení do našeho sídla. Faktury
zaslané elektronicky a přijaté na e-mailové
adrese pro zasílání faktur do 14 hodiny
pracovního dne, budou považovány za
doručené v tento pracovní den. Faktury přijaté
na e-mailové adrese pro zasílání faktur po 14
hodině pracovního dne nebo v den pracovního
klidu, budou považovány za doručené až
následující pracovní den. Částka bude
považována za uhrazenou dnem jejího
odepsání z našeho účtu.
(5) Faktury musí mít náležitosti daňového
dokladu v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty v platném znění, musí
obsahovat naše číslo smlouvy či naší
objednávky, na základě níž byla dodávka
provedena (příp. jinou bližší specifikaci,
nebude-li smlouva či objednávka očíslována),
údaje o dodacím listě, s tím, že údaje o ceně a
množství zboží či uskutečněném plnění musí
odpovídat skutečně a námi odebranému
množství či skutečně uskutečněnému plnění.
Faktura rovněž musí obsahovat ustanovení o
nároku na skonto z ceny při úhradě před
splatností, pokud bylo toto dohodnuto.

(6) V případě vzniku nároku na skonto je
dodavatel povinen vystavit na částku
odpovídající výši skonta opravný daňový
doklad (dobropis). Pro případ, že dodavatel
nevystaví dobropis nejpozději do 30 dnů po
vzniku nároku na skonto, jsme zmocněni na
základě těchto obchodních podmínek vystavit
dobropis jménem dodavatele. Na základě
tohoto ustanovení se zavazujeme vystavovat
dobropis jménem dodavatele a přijímat
dobropis tak, jako by byl vystaven
dodavatelem.
Dodavatel se zavazuje přijímat všechny
opravné
daňové
doklady
(dobropisy)
vystavené námi jeho jménem a potvrzuje, že s
nimi bude nakládat tak, jako by byly vystaveny
přímo dodavatelem.
Jsme oprávněni vystavit opravný daňový
doklad (dobropis) na základě informací
poskytnutých dodavatelem či na základě
relevantních informací známých nám k datu
vystavení opravného daňového dokladu.
Neneseme odpovědnost za úhradu daňových
závazků dodavatele, za podávání přiznání k
dani z přidané hodnoty nebo za jakékoliv jiné
daňové povinnosti plynoucí dodavateli v České
republice.
Dodavatel je povinen nás neprodleně
informovat o jakýchkoliv změnách ohledně
jeho registrace k dani z přidané hodnoty v
České republice, a to včetně změn v jeho
daňovém
identifikačním
čísle
a
jeho
registrovaném sídle.
(7) Nebude-li faktura dodavatele obsahovat
všechny požadované náležitosti, nebude
dodána v požadovaném počtu vyhotovení a
vytkneme-li její vady v termínu splatnosti
faktury, nejsme v prodlení se zaplacením ceny.
Cena bude splatná až v nové splatnosti
počítané od doručení řádně vystavené faktury
se všemi požadovanými náležitostmi.
(8) Je-li dohodnuto placení jiným způsobem
než bankovním převodem, považuje se za
místo plnění našich peněžitých závazků místo
našeho sídla.
(9) V případě, že u dodavatele uplatníme vady
plnění ve lhůtě splatnosti ceny, splatnost celé
ceny se staví a běh splatnosti ceny pokračuje
až do řádného splnění, příp. uspokojení našich
nároků z odpovědnosti za vady dodavatelem.
Uhrazení ceny z naší strany však neznamená
vzdání se nároků z odpovědnosti za vady či
případných
dalších
nároků
vzniklých
v důsledku porušení smlouvy ze strany
dodavatele.
(10) Není-li ze strany dodavatele určeno, na
jaký závazek je určeno jeho případné peněžité
plnění, které nám poskytl, jsme oprávněni
použít takového peněžitého plnění na úhradu
závazků dodavatele zcela dle našeho uvážení.

4. Místo plnění a způsob uskutečnění
plnění
(1) Nestanovíme-li jinak, považuje se za místo
plnění naše sídlo s dodací podmínkou DAP dle
Incoterms 2010. Dodací podmínku DAP jsme
oprávněni kdykoliv změnit na jiné dodací
podmínky dle naší volby. Pokud změníme
dodací podmínky na FCA, budou přepravní
náklady odečteny z ceny. Neseme-li přepravní
náklady, musí si dodavatel vybrat komerčně
nejvhodnější způsob přepravy a balení,
nestanovíme-li způsob přepravy a balení sami.
(2) Ke každé dodávce při předání zboží nebo
služby musí být přiložen dodací list opatřený
podpisem
dodavatele
s uvedením
čísla
smlouvy či naší objednávky, údaje o kupujícím,
o množství a přesném označení zboží,
v opačném případě je naše společnost
oprávněna plnění odmítnout.
(3) Doklady vztahující se k plnění dodavatele
(zejména certifikace, atesty, návody k užívání,
obsluze,
údržbě,
manipulaci,
technická
dokumentace, schéma popisu zapojení,
prohlášení o shodě – CE apod.) stanovené
smlouvou,
obecně
závaznými právními
předpisy, technickými normami či takové, které
jsou běžné či nezbytné pro řádné užívání
plnění dodavatele, jsou vždy nedílnou součástí
plnění a musí být předány ve dvojím
vyhotovení, v českém jazyce, na naši žádost
též elektronicky. Nedojde-li k jejich předání,
bude plnění považováno za neúplné se
všemi důsledky vyplývajícími z prodlení
dodavatele včetně nároku na úhradu ceny.
(4) Balení nebo nakládací prostředky třetích
osob, obzvláště nájemních zásobníků, nejsou
jako balení přípustné, ledaže bychom s tím
výslovně písemně souhlasili. V případě jejich
použití bez našeho souhlasu, nese dodavatel
veškeré náklady s jejich užitím spojené a
odpovídá za škodu, která na takových
prostředcích (nájemních zásobnících) a jejich
užitím vznikla. Zboží musí být na obalu
označeno přepravní etiketou (identifikačním
štítkem) s informacemi, které jsou nutné
k bližšímu určení dodávky zboží a pro přiřazení
ke zprávám EDI a papírovým dokladům, které
zásilku doprovázejí. Identifikační štítek musí
obsahovat název dodavatele, číslo artiklu
(materiálová specifikace) a revizí stavu
materiálové specifikace, množství zboží
(váha/ks), číslo balíku (svitku), šarži, číslo
objednávky a číslo dodacího listu.
Toto označení musí být zejména navenek
viditelné, odolné proti vlivům počasí a
jednoznačné a určité.
(5) Pro počty kusů, rozměry, hmotnosti a
kvalitu plnění jsou rozhodující hodnoty zjištěné
z naší strany, neprokáže-li dodavatel opak.

(6)
Neúplné
plnění
včetně
chybějící
dokumentace ke zboží či vadné balení zboží a
zjevně poškozené zboží/dílo či dodávky
s poškozeným obalem či plnění v jiném než
požadovaném množství jsme oprávněni
odmítnout.
(7) Náš podpis na dodacím listě či jiném
dokladu o převzetí plnění, které nebylo dodáno
v souladu s podmínkami dohodnutými ve
smlouvě, neznamená náš souhlas se změnou
smluvních podmínek, nebyla-li dohodnuta
s dodavatelem písemně předem změna plnění.
(8) Dodavatel je povinen nám včas v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními
předpisy
předat
všechna
požadovaná
prohlášení týkající se příslušného původu
výrobků pro celní účely. Dodavatel odpovídá
za veškeré škody, které nám vzniknou
v důsledku nesprávného nebo pozdního
poskytnutí potřebných dokladů. Na naši žádost
je dodavatel povinen předložit podrobnosti
týkající se původu jím dodaných výrobků, a to
zejména prostřednictvím příslušných celních
dokladů potvrzených příslušnými celními
orgány.
(9) Dodavatel není oprávněn zadržovat či
odepřít plnění z důvodu našeho případného
prodlení v rámci téhož či jiného smluvního
vztahu.
(10) V rozsahu rozumně přijatelném pro
dodavatele, můžeme dodavatele požádat, aby
provedl změny na výrobku, které se budou
týkat jeho konstrukčního a výrobního postupu.
Dopady těchto požadavků na provedení změn,
zejména s ohledem na vznik dodatečných
nákladů nebo na omezení těchto nákladů a na
data dodání, budou řešeny řádným a vzájemně
souhlasným způsobem. Veškeré změny
provedené dodavatelem musí být z naší strany
předem písemně odsouhlaseny.
(11) V případě, že předmětem dodání
dodavatele je práce (např. úprava, zpracování)
na zboží naší společnosti, je dodavatel
povinen protokolárně převzít zboží naší
společnosti a písemně potvrdit druh, předmět a
množství převzatého zboží. Zjistí-li se při
dodání zboží dodavatelem naší společnosti po
provedené úpravě či zpracování nebo kdykoliv
později (např. při následném zpracování v naší
společnosti,
při
inventarizaci)
schodek
spočívající v menším množství dodaného
zboží dodavatelem oproti množství zboží
předávaném dodavateli naší společnosti
k úpravě či zpracování, je dodavatel povinen
uhradit
naší
společnosti cenu
tohoto
chybějícího zboží tak, jak bude naší
společností
dodavateli
vyúčtováno,
a
dodavatel je zároveň povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši EUR 180,-- za každý takový

jednotlivý
zjištěný
reklamace).

schodek

(logistická

5. Dodací lhůty
(1) Dodací lhůty, termíny jsou uvedeny na
objednávkách, odvoláních objednávek nebo
v plánu dodávek a tyto je prodávající resp.
dodavatel povinen dodržet. Zboží přebíráme
v pracovní dny mezi 6. a 22. hodinou (neděle
22h – pátek 21h), není-li dohodnuto jinak.
(2) V případě, že byla dohodnuta či námi
stanovena dodací podmínka FCA, musí
dodavatel při odeslání zboží/díla vzít v úvahu
dobu, obvykle potřebnou pro odeslání a
přepravu.
(3) Plnění dodavatele před stanovenou dobou,
po stanovené době či plnění neprovedené
řádně jsme oprávněni odmítnout.
(4) I v případě, že jsme převzali od dodavatele
plnění v jiném než požadovaném termínu či
množství, s chybějícími či vadnými průvodními
dokumenty či jinak vadné plnění, zůstávají
nám
zachovány
veškeré
nároky
z
důvodů prodlení dodavatele včetně ostatních
nároků s tím spojených. Dodavatel je zároveň
povinen zaplatit manipulační poplatek ve výši
EUR 180,-- za každý takový případ.
Naše společnost je oprávněna účtovat
manipulační poplatek zejména v následujících
případech, avšak nejenom v těchto případech:
- nesprávné
uvedení
hmotnosti
v přepravních dokumentech
- dodání v jiném než stanoveném
termínu
- dodání v jiném než požadovaném
množství
- chybějící, nečitelné nebo neúplné
označení
- chybějící, nečitelné nebo neúplné
přepravní dokumenty
- dodávka
neodpovídá
materiálové
specifikaci (chemické, mechanické
vlastnosti, rozměry, rozměry balení
apod.)
- nesprávný nebo poškozený obal
- výrobek není možné vyložit
(5) V případě prodlení dodavatele s plněním (tj.
i předčasné dodání) jsme oprávněni požadovat
po dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1%
z celkové ceny plnění za každý i započatý den
prodlení, která je splatná ihned.
(6) Dodavatel je povinen nás bezodkladně
(okamžitě poté co informaci má, min. 10
pracovních dní před požadovaným termínem
dodání) písemně informovat o všech
okolnostech, které by mohly mít vliv na řádné a
včasné plnění závazku dodavatele ze
smlouvy uzavřené s námi, a o důsledcích s tím
spojených, jakož i o tom, že nebude schopen

zajistit plnění objednané rámcově, a to
bezodkladně od doby, co se o takové překážce
dozvěděl.
Jsme
oprávněni
průběžně
kontrolovat plnění smlouvy uzavřené s
dodavatelem a dodavatel je povinen prokázat
nám na naši výzvu, že je schopen dodržet
smluvní ujednání. Splněním této povinnosti ze
strany dodavatele nejsou dotčeny naše nároky
z titulu opožděného či vadného plnění ze
strany dodavatele.
6. Zvláštní ustanovení pro smlouvy o dílo
(1 Dodavatel není oprávněn bez našeho
předchozího písemného souhlasu pověřit třetí
osobu provedením díla či jeho části.
(2) Má-li dojít při realizaci předmětu díla
k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření
předmětu díla na základě požadavku
objednatele, je zhotovitel povinen provést
soupis těchto změn a tento oceněný soupis
předložit objednateli k odsouhlasení, které
musí mít písemnou formu.
(3) Dodavatel je při provádění díla vázán
smluvními podklady pro provedení díla a
našimi pokyny. Jsme oprávněni dát příkaz
k přerušení prací prováděných na našem
pracovišti, pokud by mohlo dojít dojde
k ohrožení života nebo zdraví osob, hrozí-li
vznik vážné škody či dodavatel provádí dílo
v rozporu se smlouvou. Dodavatel je povinen
před započetím prováděných prací předat
písemně informaci MCT o možných vzniklých
rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před
jejich působením, která se týkají výkonu práce
a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro
všechny zaměstnance na pracovišti. Dále je
dodavatel povinen se zúčastnit vstupního
školení dodavatelů a návštěv týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
ochrany a ochrany životního prostředí
v prostorách areálu společnosti MCT a je
povinen dodržovat všechny zásady vyplývající
z uvedeného školení. Vstupní školení je
absolvováno na recepci MCT, kde je možné
zapůjčení reflexních vest, ochranných brýlí a
ochranných špiček obuvi. Nedodržení platných
zásad BOZP, PO a OŽP může být důvodem
k okamžitému vykázání dodavatele z prostorů
MCT.
Dodavatel je povinen coby profesionál ihned
písemně informovat naši společnost o vadnosti
či
nesprávnosti
pokynů
daných
naší
společností či vadách materiálu, který naše
společnost předala dodavateli za účelem
provedení díla dodavatelem.
Průběh provádění díla bude mít vliv na
hodnocení dodavatele.
(4) Dodavatel je povinen vyzvat nás v
dostatečném předstihu k převzetí zakrývaných

konstrukcí a prací, k převzetí jiných konstrukcí
a prací, pokud je to námi vyžádáno, a vyzvat
nás k účasti na všech druzích případných
kontrolních zkoušek materiálů, konstrukcí a
systémů.
Předávání a převzetí díla se uskuteční vždy
protokolárně
na
základě
písemného
předávacího
protokolu
podepsaného
smluvními
stranami.,
jinak
se
plnění
nepovažuje za řádně odevzdané.
(5) Bude-li ve smlouvě dojednáno i zaškolení
obsluhy či zkušební provoz, bude dílo
považováno za dokončené až po zaškolení
obsluhy či po úspěšném ukončení zkušebního
provozu. Zkušebním provozem se přitom
prověřuje, zda dílo, které již předtím úspěšně
prokázalo schopnost uvedení do provozních
podmínek zvláštním vyzkoušením, bude
schopno
po
sjednanou
dobu
za
předpokládaných provozních a výrobních
podmínek vyrábět v kvalitě a množství
stanoveném pro ten účel ve smlouvě.
(6) Stanoví-li tak smlouva, či je-li to s ohledem
na charakter díla běžné či vyžadované obecně
závaznými
právními
předpisy
povede
dodavatel montážní či stavební deník.
Nestanoví-li obecně závazné právní předpisy
jinak, použijí se na vedení stavebního deníku
ustanovení o montážním deníku.
(7) Montážní deník je dodavatel povinen vést
ode dne převzetí místa plnění, a to o všech
pracích, které vykonává. Povinnost vést deník
se končí odevzdáním a převzetím díla. Do
deníku se zapisují všechny skutečnosti
důležité pro plnění smlouvy, údaje o
časovaném postupu prací a jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od
projektové dokumentace a údaje potřebné k
posouzení prací orgány státní správy. V
průběhu pracovní doby musí být deník trvale
přístupný v místě plnění.
(8) Deník se skládá z úvodních listů, z denních
záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují
všechny důležité údaje o díle, přehled smluv,
seznam dokladů a úředních vyjádření a
rozhodnutí o díle, přehled o jednotlivých
zkouškách. Denní záznamy se vyhotovují
minimálně ve dvou vyhotoveních, po jednom
pro každou smluvní stranu. Denní záznamy
zapisuje oprávněný pracovník dodavatele,
jakož i naši oprávnění zástupci.
(10) Jsme oprávněni sledovat obsah deníku a
připojovat do něj kdykoliv své stanovisko k
zápisům. Dodavatel je povinen mít deník při
provádění díla vždy u sebe v místě provádění
díla a je povinen umožnit naší společnosti
k deníku přístup. Jestliže je k denním
záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní
strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno
do deníku do 3 pracovních dnů.

(11) V případě, že dílo bude prováděno za
plného provozu v sídle objednatele, je
zhotovitel povinen zajistit bezpečnost v místě
provádění díla, aby nedocházelo k ohrožení
života a zdraví osob procházejících místem
provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě
povinen instalovat bezpečnostní zábradlí
vymezující pohyb osob a upozornění dle
potřeb zajištění bezpečnosti s ohledem na
místo a prováděný druh práce.
(12) V případech, kdy je předmětem činnosti
resp. díla dodavatele provedení revize,
kontroly či jiných podobných činností strojů,
zařízení nebo jiných věcí či jejich částí nebo
provedení servisního úkonu, opravy nebo
údržby stroje, zařízení či jiné věci nebo jejich
částí pro naši společnost, je dodavatel povinen
ihned po dokončení této revize, kontroly,
servisního úkonu, opravy či údržby vystavit a
předat naší společnosti písemnou zprávu dle
požadavků naší společnosti a v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
Vyhotovení a předání této zprávy naší
společnosti se považuje za součást předmětu
plnění dodavatele a bez zhotovení či předání
této zprávy naší společnosti podle těchto
dodavatelských podmínek se považuje dílo
(činnost) za provedené (ou) nikoliv řádně.
(13) Pokud bude dílo vykazovat drobné vady a
nedodělky, které neznemožňují užívání díla
v souladu s dohodnutým předmětem plnění,
sepíší obě smluvní strany o nich zápis
s uvedením
termínu
jejich
odstranění.
Neodstraní-li zhotovitel tyto drobné vady a
nedodělky v termínech jejich odstranění, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši EUR 100,-- za každý den prodlení.
(14) Zhotovitel je povinen předat objednateli
vyklizené místo plnění nejpozději do 2 dnů ode
dne převzetí díla objednatelem bez vad a
nedodělků, jež nebrání převzetí díla. V případě
prodlení s vyklizením a předáním místa plnění
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši EUR 25,-- za každý
den prodlení.

7. Záruky, nároky z vadného plnění
(1) Dodavatel je povinen dodat každou
dodávku bez vad, v množství, kvalitě,
provedení a v termínu zcela v souladu
s uzavřenou smlouvou. Prodávající odpovídá
za to, že zboží bude odpovídat účelu jeho
použití, aktuálnímu stavu techniky a obecně
závazným právním předpisům a technickým
normám vztahujícím se k druhu zboží. Vadné
plnění je považováno za podstatné porušení
smluvního vztahu, ať jde o jakoukoliv vadu.
2) Dodavatel je povinen dodat plnění, které je
prosto právních vad, tedy dodávku, která není

zatížena žádnými právy třetích osob a
neporušuje práva duševního či průmyslového
vlastnictví ať už tuzemská či zahraniční. Na
jakákoliv případná práva třetích osob je nás
dodavatel povinen předem písemně upozornit
a s dodáním takto právně zatíženého plnění
musíme projevit písemný souhlas. O
případných
licencích
k předmětům
průmyslového
či
duševního
vlastnictví
vztahujících se k plnění je dodavatel povinen
nás před uzavřením smlouvy písemně
informovat. Dodavatel je povinen nás
informovat rovněž v případě, pokud by kdykoliv
později taková licence dodavateli zanikla.
(3) V případě, že bude proti nám z důvodu
právních vad plnění uplatněn třetí stranou
nárok či zahájen spor, je dodavatel povinen
bezodkladně nás zprostit nároků třetích osob a
na své náklady nám poskytnout dostatečnou
odbornou součinnost při tomto sporu včetně
případného vedlejšího účastenství. Nároky na
náhradu škody z důvodu právních vad plnění
tím nejsou dotčeny. Zejména je dodavatel
povinen uhradit bez zbytečného odkladu
veškeré sankce, škody a nároky, které budou
vůči naší společnosti vzneseny ze strany
jakékoliv třetí osoby nebo ze strany státu a
jeho orgánů v této souvislosti, a to tak, že tyto
uhradí za nás přímo třetí osobě nebo ve
prospěch státu, anebo v případě, že jsme již
tyto uhradily samy, poskytnout naší společnosti
za ně plnou náhradu ve výši, v jaké je naše
společnost vůči dodavateli uplatní.
(4) Na zboží poskytuje dodavatel záruku
v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží,
nebylo-li písemně dohodnuto jinak nebo
nevyplývá-li
něco
jiného
z
těchto
dodavatelských podmínek. Po dobu záruky
nám dodavatel zaručuje, že zboží bude po
dobu běhu záruční doby způsobilé k účelu, pro
který bylo zboží určeno, a současně bude mít
vlastnosti námi požadované či vlastnosti
obvyklé.
Záruční doba začne běžet u zboží uvedeného
v článku 8 těchto dodavatelských podmínek
předáním konečného výrobku, v němž bude
zabudován výrobek dodavatele, konečnému
spotřebiteli a skončí nejpozději 42 (slovy:
čtyřicetdva) měsíců po dodání výrobku naší
společnosti nebo třetí straně, kterou naše
společnost určí. V případě, že výrobek je
předmětem formální přejímací zkoušky,
započne běh záruční doby při jeho přijetí naší
společností,
bude-li
přejímací
zkouška
zpožděna, aniž by byl za takové zpoždění
odpovědný dodavatel, začne běh záruční lhůty
nejpozději 12 (slovy: dvanáct) měsíců poté, co
dodavatel doručí výrobek k přejímací zkoušce.
U výrobků, které nebylo možné používat
v průběhu kontroly vadných výrobků nebo

prací na odstraňování vad, bude příslušná
záruční lhůta prodloužena o dobu této
nepoužitelnosti.
V případě, že se vada objeví v prvních 12
měsících výše uvedené záruční lhůty, bude se
předpokládat, že tato vada existovala již při
přechodu rizika na naši společnost, nebude-li
tento předpoklad v rozporu s povahou daného
výrobku či příslušné vady.
V případech dodávky náhradních výrobků
nebo v případě, že opravené výrobky vykazují
stejnou vadu nebo je taková vada důsledkem
opravy, začne příslušná záruční doba běžet
znovu.
Pokud jde o dodávky výrobního materiálu,
začne záruční lhůta běžet v momentu
počáteční registrace vozidla, avšak skončí
nejpozději 42 (slovy: čtyřicetdva) měsíců od
jejich dodání naší společnosti
(5) U dodávek, u nichž by bylo obtížné
s ohledem na časovou náročnost nebo
přiměřenost nákladů provést řádnou prohlídku
zboží, můžeme dodané zboží prohlédnout
pouze namátkově. I množství a druh zboží
mohou být zjištěny nejprve pouze prozatímně.
Je-li výsledek namátkové kontroly v pořádku a
zjistí-li se nedostatky v dodávce teprve později,
budou tyto nedostatky považovány za skryté
vady.
Je-li závada zjištěna teprve po zahájení
výroby, může naše požadovat náhradu za
vzniklé
náklady
a
vícepráce,
dále
specifikováno v odst. 8 tohoto článku.
(6) Bude-li při vstupní kontrole zboží zjištěna
vada zboží, jsme oprávněni nechat celou
dodávku po předchozím oznámení dodavateli
překontrolovat
na
náklady
dodavatele.
Dodavatel proto není oprávněn odmítat naše
nároky z vad zboží z důvodů neprovedení
kontroly zboží bez zbytečného odkladu po
přechodu nebezpečí škody na zboží.
(7) Dodavatel bere na vědomí, že vady zboží
mohou být zjištěny až při jeho použití nebo až
po jeho dodání našemu zákazníkovi.
Dodavatel proto není oprávněn odmítat naše
nároky z vad zboží z důvodů neprovedení
kontroly zboží bez zbytečného odkladu po
přechodu nebezpečí škody na zboží či ve
lhůtách
předpokládaných
občanským
zákoníkem, a není oprávněn vznášet námitky
stran pozdního vytknutí vad zboží naší
společností, takže tyto nároky z vad nezanikají
v důsledku pozdějšího vytknutí vady, včetně
práva odstoupit od smlouvy.
(8) V případě zjištěných vad náleží volba
nároků z vad plnění výlučně nám, dodavatel
není oprávněn zvolit bez našeho písemného
souhlasu
nárok
z vad
plnění.
Lhůtu
k odstranění vady plnění nebo dodání
náhradního plnění stanoví naše společnost

dodavateli, který je povinen takovou lhůtu
respektovat a v této lhůtě vady řádně odstranit.
Dodavatel je nám povinen uhradit za každou
oprávněnou reklamaci manipulační poplatek ve
výši EUR 180,--, jakož i veškeré náklady a
vícepráce, které nám vzniknou v souvislosti
s jeho vadným plněním, včetně nákladů na
uplatnění reklamace, nákladů na zajištění
součinnosti naší společnosti při vyřizování
reklamace a nákladů na znalecké posudky,
laboratorní testy, dopravu, poštovné apod.,
přičemž cena za vícepráce naší společnosti je
stanovena ve výši EUR 40,-- za každou
započatou člověkohodinu. Dále je v této
souvislosti dodavatel povinen zaplatit naší
společnosti veškeré škody vzniklé vadným
plněním
i
škody
vzniklé
vyřizováním
reklamace, včetně
ušlého
zisku naší
společnosti, škody vzniklé prostoji na lisu nebo
jiném zařízení, škody vzniklé zastavením či
omezením výroby, odstavením či podobné
škody a škody z toho plynoucí pro naši
společnost, škody za poškozený majetek naší
společnosti vzniklé v důsledku vlastností
vadného
dodaného
výrobku.
Částky
odpovídající smluvní pokutě jsou splatné
ihned, nároky z náhrady škody, jakož i nároku
na vrácení kupní ceny či na případnou slevu
vždy budou dodavateli vyúčtovány naší
fakturou,
nebude-li
předem
písemně
dohodnuto vystavení dobropisu dodavatelem.
Nebezpečí škody na zboží vraceném
dodavateli přechází na dodavatele jeho
předáním dopravci v místě našeho sídla (EXW
České Velenice dle Incoterms 2010).
(9) Neodstraní-li dodavatel vady dodávky ve
lhůtě určené naší společností, či bude-li zřejmé,
že se prodávající octne v prodlení s jejich
odstraněním v této lhůtě, jsme oprávněni tyto
odstranit i bez předchozího upozornění sami či
prostřednictvím třetích osob na náklady
prodávajícího.
(10) Dodavatel se na naši žádost zavazuje
prokázat, že je schopen finančně unést
případnou náhradu škody, které by mohla ze
smluvního vztahu vzniknout, a je povinen
uzavřít na naši žádost pojištění své
odpovědnosti za škodu, za kterou odpovídá
nebo by měl odpovídat v rámci našeho
vzájemného
smluvního
vztahu
(tj.
i
odpovědnosti za vady způsobené vadou
výrobku, finanční a následné škody), tak aby
byl schopen dostát všem svým závazkům vůči
nám a měl dostatečné finanční krytí.
(11) Nároky dodavatele vůči nám z titulu
náhrady nákladů dodavatele při neoprávněném
uplatnění práva z odpovědnosti za vady
uhradíme pouze v případě, že jsme si při
uplatnění práv z odpovědnosti za vady byli

vědomi nebo mohli a měli být vědomi, že za
vadu dodavatel neodpovídá (např. z důvodu,
že jsme ji způsobili sami apod.).
(12) V případě, že je reklamace vyřizována
dodavatelem v místě sídla či provozovny naší
společnosti, odpovídá dodavatel za veškeré
škody na majetku naší společnosti vzniklé při
vyřizování reklamace. Dodavatel je povinen
řídit se v takovém případě ustanovením 15.4
těchto podmínek. Dodavatel dále odpovídá za
všechny osoby, které pro něj reklamaci vyřizují
v prostorách naší společnosti, zejména za
jejich bezpečnost a zdraví. Dodavatel
odpovídá za to, že tyto osoby jsou
kvalifikované pro řádné vyřízení reklamace.
(13) Neurčí-li naše společnost v konkrétním
případě jinak, pak je naše společnost
oprávněna požadovat po dodavateli a
dodavatel je dle požadavku naší společnosti
povinen:
a)dodat náhradní bezvadnou dodávku či její
část nejpozději do 6 hodin od doručení
reklamace; reklamované dílo (jeho část) je
dodavatel povinen si na své náklady převzít
v sídle naší společnosti, přičemž se
předpokládá, že po jeho převzetí dodavatel
provede na své náklady mimo prostory
provozu naší společnosti přetřídění a nebo je
dodavatel povinen dát souhlas naší
společnosti, aby nevyhovující dodávku
zlikvidovala. Tím nejsou dotčeny nároky naší
společnosti podle těchto podmínek.
b) přetřídit vadnou dodávku či výrobky, pro
jejichž produkci byla použita vadná dodávka
v sídle naší společnosti na náklady dodavatele,
a to prostřednictvím třetích osob k tomu
určených naší společností (třídící firma) nebo
sám, a to dle volby naší společnosti.
Naše firma je oprávněna požadovat po
dodavateli případnou škodu, která jí vznikne
v důsledku
odstranění
vad
přetříděním
v prostorách naší společnosti a příp. nutnou
součinností naší společnosti (např. náklady na
manipulanta, manipulační techniku, energie
apod.)
Třídění dle písm. b) je dodavatel povinen
prostřednictvím třídící firmy zahájit nejpozději
do 2 hodin od doby, kdy obdržel od naší
společnosti
požadavek
na
přetřídění,
nestanoví-li naše společnost lhůtu delší či
nedohodne-li se naše společnost a dodavatel
na lhůtě kratší. Třídění musí být dokončeno
nejpozději do 15 hodin poté, co dodavatel
obdržel od naší společnosti požadavek na
přetřídění, není-li dohodnuto písemně jinak. Při
vstupu do sídla naší společnosti je dodavatel
povinen nahlásit naší společnosti počet a
jmenný seznam pracovníků třídící firmy, kteří
budou třídění provádět. Dodavatel je
odpovědný za dodržování ustanovení čl. 15.4.

S ohledem na široký sortiment seznámíme
zhotovitele se způsobem provádění třídících
služeb vždy až před zahájením činnosti.
Předáme zhotoviteli podklady např. kontrolní
návodky, výkresy, požadavky zákazníka apod.,
které určují kvalitu zboží. Budeme zhotovitele
informovat o případných problematických
místech u zboží, na něž je třeba se při
poskytování třídících služeb zaměřit nebo
zapůjčíme zhotoviteli kontrolní pomůcky,
kontrolní přípravky apod.
Dodavatel je povinen předat naší společnosti
prostřednictvím třídící firmy nejpozději do 2
hodin po ukončení třídění, konečnou zprávu
(reporting), která musí obsahovat minimálně:
a) údaj o kontrolovaném množství produktů
b)údaj o počtu OK produktů (balících jednotek)
c)údaj o počtu NOK produktů (balících
jednotek)
c) počet třídících pracovníků a jejich jmenný
seznam
V průběhu třídění je dodavatel povinen
předávat objednateli prostřednictvím třídící
firmy zprávy s obsahem dle písm. a) až c)
tohoto odstavce.
Pokud dodavatel nereaguje na vystavenou
reklamaci do 15 hodin od obdržení
reklamačního protokolu od naší společnosti či
je v prodlení se zahájením třídění o vice než 2
hodiny nebo s náhradní dodávkou více než 2
hodiny, je naše společnost oprávněna nechat
provést přetřídění díla na náklady dodavatele,
které následně vyúčtuje dodavateli a dodavatel
se zavazuje tyto náklady zaplatit naší
společnosti v plném rozsahu. Smluvní pokuta
za porušení jakékoliv povinnosti dodavatelem
vyplývající z tohoto odstavce 14. tohoto článku
dodavatelských podmínek se sjednává ve výši
EUR 180,--.
(14) Dodavatel je povinen uzavřít na vlastní
náklady a odpovědnost s třídící firmou určenou
naší společností smlouvu o provedení třídících
prací a je povinen na své náklady hradit
odměnu a veškeré ostatní výdaje třídící firmy
vzniklé při provádění třídění zboží, výrobků,
dílů. Dodavatel odpovídá za odbornost,
bezvadnost a včasnost provedení třídění dílů,
nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé
naší společnosti při provádění třídění třídící
firmou. Dodavatel je povinen zajistit čistotu a
pořádek v místech provádění třídění na své
náklady. Dodavatel je povinen zajistit a
odpovídá za to, že třídící firma se při provádění
třídících prací i v souvislosti s tím bude řídit
pokyny naší společnosti
V případě, že na základě rozhodnutí naší
společnosti je dodavatel povinen provést
třídění sám, na svou odpovědnost a náklady,
odpovídá dodavatel za včasné, bezvadné a
odborné třídění a veškeré povinnosti výše

uvedené, týkající se třídící firmy, platí a
zavazují dodavatele. Dodavatel je povinen se
při třídění řídit veškerými pokyny naší
společnosti.
8. Odpovědnost za výrobek
(1) Dojde-li ke vznesení nároku na kompenzaci
proti naší společnosti, který bude založen na
odpovědnosti za výrobek, je dodavatel povinen
krýt a odškodnit naši společnost za všechny
nároky vznesené třetími stranami, pokud byly
tyto nároky způsobeny vadou na výrobku
dodaném dodavatelem, bez ohledu na
zavinění dodavatele. Nachází-li se důvod
vzniku škody v oblasti, za níž je odpovědný
dodavatel,
ponese
dodavatel
příslušné
břemeno dokazování ohledně skutečnosti, že
za škodu není odpovědný.
(2) Dodavatel je povinen zprostit nás na své
náklady případných nároků z odpovědnosti za
škodu způsobenou vadou výrobku, pokud a
nakolik byly škody způsobeny vadou zboží
dodaného dodavatelem.
(3) Navíc je podle čl. 9.1 dodavatel povinen
odškodnit naši společnosti za veškeré náklady
a výdaje, které se budou týkat právních
poplatků či stažení výrobku z trhu. Naše
společnost bude informovat dodavatele –
v možném a rozumně očekávaném rozsahu –
o rozsahu takovéhoto stažení výrobků z trhu.
Dodavatel je povinen mít uzavřené platné
pojištění odpovědnosti za výrobek s adekvátní
pojistnou částkou pokrývající mimo jiné
případné stažení výrobků z trhu, zranění osob
a škody na majetku. Jinak se na tyto záležitosti
budou vztahovat závazná právní ustanovení.
9. Řízení kvality / dokumentace / náhradní
díly
(1) Ustanovení tohoto článku platí pro ty
dodavatele, jejichž závazek spočívá v dodávce
zboží nebo díla, z něhož či prostřednictvím
jehož budeme vyrábět výrobky pro naše
zákazníky či které budou přímo součástí
takových výrobků či součástí plnění našemu
zákazníkovi,
(např.
dodávka
výrobního
materiálu, drobných součástek, výrobních/
lisovacích
nástrojů,
povrchové
úpravy,
svařování, lisování, výstupní kontrola výrobků
apod.).
(2) Každá dodávka musí být bez závad.
(3) Dodavatel se zavazuje využívat technologie
na nejmodernější úrovni, dodržovat platné
bezpečnostní požadavky týkající se oblasti
bezpečnosti výrobků a služeb, ochrany
životního prostředí, stanovené jak obecně
závaznými právními přepisy, tak i nařízeními a
směrnicemi EU. Dodavatel se rovněž zavazuje
dodržovat požadavky technických oborových

norem (ČSN EN, DIN apod.), normy používané
v automobilovém průmyslu (předpisy svazků
VDA, QS9000, CQI, apod.) a specifické
požadavky našich zákazníků (Formel QKonkret, Formel Q-způsobilost, apod.)
(4) Dodavatel odevzdáním nabídky a dodáním
plnění potvrzuje, že jsou mu známy specifické
požadavky našeho zákazníka, že je uznává,
bez omezení zohledňuje, dodržuje a také
zajistí jejich realizaci ve svém dodavatelském
řetězci.
(5) Dodavatel se zavazuje realizovat tzv.
strategii nulové závady. Za tímto účelem jsou
pro příslušné dodávky stanoveny hodnoty
ppm, které musí dodavatel v definované době
docílit. Docílení hodnot ppm slouží pouze jako
měřená veličina v rámci strategie nulové
závady, ručení za vady tímto zůstává
nedotčeno.
(6) Bez našeho předchozího písemného
souhlasu není dodavatel oprávněn provádět
změny výrobků, včetně změn jejich označení,
specifikace, designu nebo materiálu, změny ve
výrobním procesu a/nebo umístění výroby.
Tím
není
dotčeno
ustanovení
těchto
obchodních podmínek pro podmínky změny
smlouvy.
(7) Za základ posouzení a stanovení
potřebného rozsahu opatření k zajištění kvality
slouží:
- Dohoda o kvalitě (QLV)
- Dodavatelský manuál (Supplier Quality
Manual)
- ČSN, EN, DIN, materiálové specifikace
(8) Dodavatel musí ustanovit a prokázat nám
používání systému řízení kvality orientovaného
na procesy podle normy ISO/TS 16949
(minimálně podle normy ISO 9001).
(9) Nákresy, data aplikace CAD, popisy, atd.
připojené
nebo
odkazem
zmíněné
v objednávce jsou pro dodavatele závazné.
Dodavatel je povinen tyto zkontrolovat, zda
neobsahují nesrovnalosti či nejasnosti. Na
případné nejasnosti či nesrovnalosti je
dodavatel povinen nás ihned písemně
upozornit. Nebude-li dodavatel v takovém
případě naši společnost okamžitě informovat,
nemůže v pozdější fázi nárokovat existenci
takových nesrovnalostí. Výhradně dodavatel
jako specialista a profesionál odpovídá za
nákresy,
plány či
výpočty
zhotovené
dodavatelem, a to bez ohledu na náš případný
souhlas s nimi.
(10) Dodavatel je povinen zajistit, aby všichni
jeho pracovníci pověření projektem a výrobou
dle této smlouvy byli odpovídajícím způsobem
kvalifikováni
a
seznámeni
s metodami
používanými v rámci plnění smlouvy.
(11) Náhradní díly

Dodavatel je povinen dodávat výrobky po dobu
15 (slovy patnácti) let od ukončení sériových
dodávek naší společnosti. Nebude-li možné
výrobky produkovat s ekonomicky rozumnými
náklady, může dodavatel dodat náhradní
výrobek, který svou jakostí a všemi vlastnostmi
odpovídá výrobku, který nahrazuje. Pokud jde
o dodávku náhradních dílů, bude se na ně po
období tří let po ukončení sériové dodávky
vztahovat cena platná pro poslední sériovou
dodávku plus případné dodatečné náklady na
speciální balení. Po uplynutí tohoto tříletého
období bude cena náhradních dílů stanovena
na základě analýzy nákladů.
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
požární ochrana a ochrana životního
prostředí
1. Dodavatel je povinen před započetím
prováděných
prací
předat
písemně
informaci MCT o možných vzniklých
rizicích a přijatých opatřeních k ochraně
před jejich působením, která se týkají
výkonu
práce
a
pracoviště,
a
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro všechny
zaměstnance na pracovišti (dále jen
BOZP, PO a OŽP).
2. Dodavatel
je
povinen
dodržovat
v prostorech
MCT
kromě
obecně
závazných právních předpisů také pokyny
a vnitřní předpisy objednatele týkající se
BOZP, PO a OŽP. S uvedenými pokyny a
vnitřními předpisy BOZP, PO a OŽP bude
dodavatel
seznámen
prostřednictvím
vstupního školení dodavatelů a návštěv,
které je absolvováno na recepci MCT. Tam
je také možnost zapůjčení vyžadovaných
osobních
ochranných
pracovních
prostředků (dále jen OOPP).
3. Dodavatel odpovídá rovněž i za čistotu a
pořádek v místě plnění. V případě, že
závazek dodavatele spočívá v montáži
zboží v prostorách naší společnosti či
v jiné
činnosti
v prostorách
naší
společnosti, je dodavatel povinen na své
náklady provádět pravidelný každodenní
úklid prostor, v nichž závazek plní a po
ukončení svého závazku uvést prostor,
v němž závazek plnil do původního stavu.
Dodavatel je povinen v místě plnění
odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé
v souvislosti s jeho činností v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.
Provádí-li dodavatel plnění prostřednictvím
třetích
osob,
odpovídá
za
jejich
dodržování,
jako
by
byl
v našich
prostorách sám.

4. Nedodržení platných zásad BOZP, PO a
OŽP může být důvodem k okamžitému
vykázání dodavatele z prostorů MCT.

11. Nástroje a balení
(1) Nástroje, které předáme dodavateli za
účelem plnění jeho smluvních závazků vůči
nám, je dodavatel povinen řádně opatrovat.
Tyto je dodavatel oprávněn používat výhradně
za účelem plnění našich vzájemných
smluvních závazků. Pro jejich užívání se
přiměřeně použijí ustanovení občanského
zákoníku o výpůjčce.
(2) Dodavatel je povinen označit nástroje tak,
aby bylo při jejich užívání jasně viditelné
označení vlastnictví naší společnosti nebo
vlastnictví třetí strany, kterou písemně
dodavateli určíme.
(3) Dodavatel je povinen nástroje pojistit na
vlastní náklady, a to pojištěním odpovědnosti
za škodu vůči třetím osobám a pojištěním
majetku (pro cizí věci v užívání/zpracování)
v rozsahu krytí na rizika, která může dodavatel
při užívání nástrojů a jejich uskladnění u sebe
předpokládat, a to až do výše jejich původní
ceny, kterou dodavateli sdělíme. Pojištění musí
trvat po celou dobu, po kterou bude mít
dodavatel nástroj u sebe.
Dodavatel je povinen včasným způsobem a na
své vlastní náklady provádět veškerou
nezbytnou a požadovanou údržbu a kontrolu
týkající se nástrojů, jakož i nezbytné opravy
včetně zajištění náhradních dílů. Riziko
náhodné
ztráty
nástrojů
v prostorách
dodavatele ponese dodavatel. Dodavatel bude
okamžitě po vzniku škodné události informovat
společnost o všech škodách, které se budou
týkat nástrojů.
V případě
pozastavení
dodávky
nebo
v jakémkoliv případě neplnění smlouvy,
probíhajícího insolvenčního řízení, které se
bude týkat majetku dodavatele, či platební
neschopnosti dodavatele nebo ukončení
dodavatelské
smlouvy
společnosti
má
společnost právo si tyto nástroje (a nástroje
určených třetích stran) vyžádat do zaplacení
případných neuhrazených nákladů za tyto
nástroje. Dodavatel nemá žádné zadržovací
právo ani jiné právo si nástroje ponechat.
V případě, že dodavatel pověřil výrobou
nástrojů třetí stranu nebo pokud takové
nástroje zůstanou v prostorách této třetí strany
pro produkci výrobků nebo jejich součástí, je
dodavatel povinen uzavřít s touto třetí stranou
smlouvu, která bude společnosti garantovat
stejná práva k nástrojům, jako jsou uvedena
v tomto odstavci 3 pro případ, že jsou tyto
nástroje plně zaplaceny. Dodavatel postupuje

společnosti své nároky vůči této třetí straně,
které se budou týkat těchto nástrojů, jakož i
jiné nároky týkající se nástrojů společnosti,
pokud společnost uhradila dodavateli nebo
příslušné třetí straně cenu těchto nástrojů.
Pokud dodavatel ještě nezaplatil třetím
stranám plnou cenu nástrojů a v případě
ukončení smlouvy mezi dodavatelem a
společností, započetí insolvenčního řízení proti
dodavateli či v případě platební neschopnosti
dodavatele, má společnost právo uhradit
nezaplacené náklady spojené s těmito nástroji
přímo třetím stranám namísto jejich uhrazení
dodavateli. V takovém případě dodavatel tímto
postupuje společnosti všechny nároky týkající
se nástrojů, včetně vlastnického práva, které
bude mít vůči třetím stranám. Společnost tímto
takové postoupení přijímá.
Dodavatel není oprávněn kamkoliv přemisťovat
nástroje bez předchozího písemného souhlasu
naší společnosti.
(4) Předchozí odstavce se vztahují též na
jakýkoliv balící materiál naší společnosti
předaný dodavateli za účelem opatření zboží
dodávaného dodavatelem těmito obaly.
12. Přechod nebezpečí škody na zboží,
nabytí
vlastnického
práva,
práva
duševního
vlastnictví,
průmyslová
práva
(1) Nebezpečí škody na věci na nás přechází
až naším převzetím věci v místě dodání nebo
osobou k tomu pověřenou.
(2) Náklady na pojištění věci uhradíme, pouze
bylo-li toto sjednáno ve smlouvě.
(3) Vlastnické právo k dodávce nabýváme
okamžikem, kdy toto převezmeme.
(4) Je-li součástí dodávky i software, je
dodavatel povinen vždy zajistit nám právo
k jeho užívání po takovou dobu a v takovém
potřebném rozsahu, aby odpovídalo účelu,
k němuž
je
dodávka
určena,
a
neznemožňovalo řádné užívání zboží či díla.
(5) Dodavatel se zavazuje převést naší
společnosti do výlučného vlastnictví veškeré
výsledky svých vývojových prací provedených
ve spojení s vývojem výrobku, včetně práv
z průmyslového či duševního vlastnictví, pokud
si naše společnost takové práce objednala.
13. Odstoupení od smlouvy
(1) V případě jakéhokoliv prodlení dodavatele
s plněním smlouvy jsme oprávněni od smlouvy
odstoupit, a to i od smlouvy jako celku, i když
se prodlení týká pouze části závazku. Naše
společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy
též v případě obavy, že dodavatel nesplní své
povinnosti ze smlouvy řádně a včas bez
nároku dodavatele na úhradu nákladů a škod
tímto odstoupením dodavateli vzniklých.

Odstoupení bude vždy doručováno dodavateli
faxem, e-mailem či na adresu sídla či pobočky
dodavatele uvedenou dodavatelem na jeho
obchodních dopisech, fakturách, hlavičce či
razítku.
(2) Odstoupíme-li od smlouvy v případě
prodlení na straně dodavatele s dodávkou, je
dodavatel povinen uhradit nám smluvní pokutu
ve výši 25% z celkové ceny dodávky zboží či
služeb, které nám měl dodavatel podle
smlouvy dodat.
(3) Cena plnění je stanovena vždy dohodou
smluvních stran. V případě, že nám třetí osoba
nabídne o 5% nižší cenu, byť i jednoho z druhu
zboží, části díla či části služeb, než je
dohodnuta s dodavatelem, zavazuje se
dodavatel na naši výzvu jednat s námi o
změně ceny. Nedojde-li k dohodě o změně
ceny, jsme oprávněni od smlouvy i jako celku
odstoupit.
(4) Jsme oprávněni od smlouvy odstoupit i
v případě, bylo-li vůči dodavateli zahájeno
insolvenční řízení.
14. Povinnost mlčenlivosti/propagace
(1) O veškerých informacích (zejména
obchodních,
výrobních,
technických,
personálních), s nimiž se dodavatel seznámil
při sjednávání smlouvy s námi nebo při plnění
smlouvy uzavřené s námi (dále jen důvěrné
informace), je dodavatel povinen zachovávat
mlčenlivost a nakládat s nimi jako s obchodním
tajemstvím, pokud tyto nejsou prokazatelně
veřejně známé. Povinnost mlčenlivosti trvá i 10
let po ukončení jednání o uzavření smlouvy či
smluvního vztahu s námi.
(2) Dodavatel je povinen nás bezodkladně
informovat v případě, kdy zjistí, že k důvěrným
informacím získaly přístup třetí strany, nebo
v případě, že takové důvěrné informace byly
zničeny nebo došlo k jejich ztrátě.
(3) Dodavatel se zavazuje, že nebude důvěrné
informace využívat mimo rámec smluvního
vztahu. Dodavatel je povinen zajistit, aby počet
pracovníků dodavatele, kteří budou mít přístup
k důvěrným informacím, byl co nejmenší.
(4) Dodavatel není oprávněn používat
kalkulace cen, objednávky a potvrzení
objednávek smlouvy apod. a s tím spojené
korespondence
za
účelem
propagace.
Dodavatel je oprávněn použít firmu naší
společnosti a obchodní vztah s námi
k propagaci své společnosti, svých výrobků či
služeb pouze
po našem
předchozím
písemném souhlasu.
(5) Za každé jednotlivé porušení tohoto článku
dodavatelských podmínek dodavatelem se
sjednává smluvní pokuta ve výši EUR 5.000,-(6) Subdodavatelé musí být zavázáni
odpovídajícím způsobem.

15. Podklady pro plnění dodavatele
(1) Výkresy, modely, obaly, vzorky, materiál,
nářadí, nástroje apod. (dále jen podklady),
které dodavateli předáme za účelem plnění
smlouvy, jsou a zůstávají naším vlastnictvím.
Podklady vytvořené dodavatelem v souladu
s našimi pokyny či požadavky se stanou naším
vlastnictvím jejich převzetím naší společností.
Podklady smí být dodavatelem používány
pouze v souladu s našimi pokyny, příp.
v souladu s účelem, k němuž jsou určeny,
pokud od nás dodavatel neobdrží výslovné
pokyny. Dodavatel je nesmí přenechávat bez
našeho předchozího písemného souhlasu
třetím osobám, přemisťovat, jakkoliv je
zatěžovat právy třetích osob či uplatňovat na
nich vůči nám zadržovací právo. Dodavatel je
povinen tyto podklady používat pouze a
výhradně pro realizaci zboží pro naši
společnost. Tyto podklady jsou obchodním
tajemstvím.
(2) Po dobu, po kterou jsou podklady u
dodavatele, nese dodavatel bez nároku na
úplatu odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či
poškození, rovněž pak nese náklady na jejich
řádnou údržbu a opravy. Dodavatel je povinen
nám tyto na naši výzvu vrátit bez zbytečného
odkladu nejpozději do 3 dnů od doručení výzvy
z naší strany, bez vyzvání pak nejpozději do 7
dnů po dodání zboží či ukončení smluvního
vztahu, k němuž se podklady vztahovali.
(3) Dodavatel nesmí využívat, nabízet, přenechat
k užívání či jiným účelům výrobky vyrobené byť i
částečně na základě námi předaných podkladů
jako jsou výkresy, modely apod. nebo podle našich
důvěrných informací či pomocí našich nástrojů
nebo nástrojů vyrobených podle našeho vzoru,
námi předaného výkresu, modelu apod.
(4) Za každé jednotlivé porušení tohoto článku
dodavatelských podmínek dodavatelem se
sjednává smluvní pokuta ve výši EUR 5.000,--.
(5) Subdodavatelé musí být zavázáni
odpovídajícím způsobem.
16. Další ujednání
(1) Postoupení pohledávek dodavatele za námi
vzniklých na základě smluv uzavřených byť i
za částečného použití těchto podmínek lze
pouze
s naším
předchozím
písemným
souhlasem.
(2) Dodavatel je oprávněn započíst své
pohledávky vůči nám pouze na základě
písemné dohody s námi.
(3) Dodavatel není oprávněn použít vůči nám
zadržovací právo pro zajištění jakéhokoliv
svého
případného
nároku
vůči
naší
společnosti, ledaže by šlo o zajištění
pohledávky dodavatele vůči nám přiznané

pravomocným a vykonatelným soudním
rozhodnutím.
(5) Stávka či výluka nejsou považovány za
okolnosti vylučující odpovědnost dodavatele za
řádnou a včasnou dodávku.
(6) Změny a ukončení smluv je možné provést
pouze písemně, i v případech kdy byla
smlouva
uzavřena
plněním
dodavatele
bez jeho písemného potvrzení objednávky.
Ust. čl. 2 odst. 2) těchto podmínek se pro účely
ukončení smlouvy nepoužije.
(7) Vedle smluvní pokuty je dodavatel vždy
povinen nám nahradit i škodu, která nám jeho
prodlením vznikla. Smluvní pokuta se do
náhrady škody nezapočítává. Již vzniklý nárok
na smluvní pokutu není dotčen případným
pozdějším ujednáním o změně smlouvy,
nedohodneme-li se písemně jinak.
(9) Dodavatel prohlašuje, že si je vědom, že
naše
objednávky
a
množství
objednávaného zboží je závislé na
množstvích výrobků požadovaných naším
zákazníkem a na jeho požadavcích vůbec.
S ohledem na to mohou vzniknout i větší
odchylky od rámcově požadovaného
množství zboží a skutečného závazně
objednaného množství zboží, což nebude
považováno za porušení smlouvy ze strany
naší společnosti.
(10) Dodavatel dále prohlašuje, že si je
vědom všech možných nepříznivých
následků, které by nám mohly vzniknout
v důsledku prodlení dodavatele s dodávkou
zboží, když tyto mají značný vliv na plnění
našich závazků vůči našim zákazníkům.
Případné sankce a náhrady škody, které
může náš zákazník po nás uplatňovat např.
z důvodu zastavení výroby zákazníka,
mohou značně převýšit cenu našeho
vzájemného
plnění
s dodavatelem.
Dodavatel je povinen tyto nároky uhradit bez
jakéhokoliv omezení (bez horního limitu
škody), když si je plně vědom těchto možných
důsledků porušení svých povinností a když tyto
lze rozumně předvídat s přihlédnutím ke
konkrétním
okolnostem
v automobilovém
průmyslu.
(11) Dodavatel je povinen zaplatit naší
společnosti smluvní pokutu ve výši EUR
180,-- za každé jednotlivé jakékoliv
porušení
či
nesplnění
povinnosti
vyplývající pro něj z těchto dodavatelských
podmínek nebo z vlastní smlouvy uzavřené
s naší společnosti, není-li výše smluvní
pokuty smluvena jinak v těchto dodavatelských
podmínkách či ve smlouvě samotné. Veškeré
smluvní pokuty podle těchto dodavatelských
podmínek a podle samotných smluv jsou
splatné ihned bez ohledu na zavinění a bez
toho, že by jejím sjednáním či zaplacením byly

dotčeny jiné nároky naší společnosti, zejména
na náhradu škody apod.
17. Sídlo soudu, rozhodné právo, salvatorní
klauzule
(1) Není-li sjednáno písemně jinak, je
rozhodným právem právo České republiky
s výjimkou kolizních norem, a to i u dodavatelů
s bydlištěm nebo sídlem mimo území České
republiky. Použití úmluvy OSN o mezinárodní
koupi zboží ze dne 11.4.1980 se vylučuje.
Případné spory budou řešeny českými
obecnými soudy, přičemž jejich místní
příslušnost se řídí dle obecného soudu
společnosti Magna Cartech spol. s r.o.
(2) Povinností obou smluvních stran je řešit
vzniklé spory přednostně smírnou cestou.
(3) Pokud by některé z ustanovení těchto
obchodních podmínek či uzavřené smlouvy
bylo nebo se v budoucnu stalo neplatným,
nebo se k němu ze zákona nepřihlíželo,
zůstává tím platnost ostatních ustanovení
obchodních podmínek a smlouvy nedotčena.
Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým
ustanovením, které se bude co nejvíce blížit
hospodářskému a právnímu účelu původního
ustanovení a o němž lze rozumně
předpokládat, že by s ním smluvní strany
souhlasily již při uzavírání smlouvy.
(4) Je-li v těchto dodavatelských podmínkách
užíváno spojení „naše společnost“, „my“, “náš“,
„nám“, „námi“ či jiné podobné vyjádření
v jakémkoliv pádu, míní se tím společnost
Magna Cartech, spol. s r.o., IČ: 60839368.

