Nákupní podmínky pro výrobní materiál ŠKODA AUTO a.s.
I.

Úvodní ustanovení
Pro veškeré vztahy mezi společností ŠKODA AUTO a.s. (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) a dodavatelem se použijí
tyto Nákupní podmínky pro výrobní materiál (dále jen „nákupní podmínky“), pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.

II.

Objednávky a uzavření smlouvy

1.

Smlouvy o dodávkách výrobního materiálu (objednávka a její přijetí), jakož i jejich změny a doplnění, musí být učiněny
v písemné formě nebo, za podmínky předchozího písemného přijetí Podmínek používání dodavatelské B2B platformy
koncernu Volkswagen „www.vwgroupsupply.com“, potvrzeny dodavatelem na portálu www.vwgroupsupply.com.
Odvolávky dodávek jsou zpravidla zasílány dálkovým přenosem dat a dodavatel má povinnost na své straně vytvořit
podmínky pro elektronickou komunikaci se společností ŠKODA AUTO.
V případě uzavírání objednávek písemnou formou je objednávka přijata a smlouva uzavřena okamžikem, kdy byla
společnosti ŠKODA AUTO doručena kopie objednávky řádně podepsané dodavatelem. V případě uzavírání objednávek
prostřednictvím portálu www.vwgroupsupply.com je objednávka přijata a smlouva uzavřena okamžikem odeslání
bezvýhradného potvrzení o přijetí objednávky dodavatelem společnosti ŠKODA AUTO.
Vylučuje se uzavření smlouvy na základě přijetí nabídky či jiného návrhu na uzavření smlouvy s odchylkou, byť by to
byla odchylka, která podstatně nemění původní podmínky. Totéž platí i pro sjednávání jakýchkoliv změn této smlouvy
či uzavírání dílčích smluv na tuto smlouvu navazujících.
Nepřijme-li dodavatel objednávku dodávky do tří týdnů od jejího doručení, je společnost ŠKODA AUTO oprávněna tuto
objednávku odvolat. Pokud dodavatel neodmítne odvolávky dodávek do dvou týdnů po jejich obdržení, jsou odvolávky
dodávek závazné.
Dodavatel je povinen přezkoumat poptávku společnosti ŠKODA AUTO a údaje v ní obsažené z hlediska správnosti,
úplnosti, proveditelnosti a kompatibility a v nabídce zohlednit všechny náklady, které mu mohou při plnění dodávky
vzniknout. Na případné nedostatky je dodavatel povinen upozornit v nabídce. Předložením nabídky na sebe dodavatel
přebírá riziko proveditelnosti dodávky za nabízenou cenu pro účel specifikovaný v poptávce společnosti ŠKODA AUTO.
Společnost ŠKODA AUTO může požadovat po dodavateli změny předmětu dodávky v jeho konstrukci a provedení.
Dopady těchto změn (zejména snížení nebo zvýšení nákladů, či změny termínů dodávek) je přitom nutno sjednat
písemně s dodavatelem.
Dodavatel působící v areálech společnosti ŠKODA AUTO je povinen dodržovat Požadavky na dodavatele působící
v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
Závazné podmínky a pokyny pro obchodní partnery poskytující službu v areálech společnosti ŠKODA AUTO z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní požadavky vyplývající z dokumentů zveřejněných na
www.vwgroupsupply.com.
Součástí smlouvy se společností ŠKODA AUTO je poptávka ŠKODA AUTO, Nákupní podmínky pro výrobní materiál
v aktuálním znění, Požadavky koncernu Volkswagen na udržitelný rozvoj ve vztazích s obchodními partnery (etický
kodex pro obchodní partnery), Požadavky na dodavatele ŠKODA AUTO a.s.z hlediska dodržování etických standardů a
Prohlášení ohledně sociálních práv a průmyslových vztahů u podniku Volkswagen, dostupné na
www.vwgroupsupply.com.
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Platební podmínky
Pokud má společnost ŠKODA AUTO k dispozici ověřitelné a formálně správné daňové doklady, proběhne platba 30 dní
po provedení dodávky nebo poskytnutí služby nebo, pokud je společnosti ŠKODA AUTO doručena faktura teprve po
provedení dodávky/poskytnutí služby, 30 dní po prokazatelném doručení této faktury.
Platba proběhne bankovním převodem. Povinná je elektronická forma fakturace s využitím datového přenosu EDI a to
buď standardní formou nebo s využitím metody selfbillingu, pokud není písemně ujednáno jinak (pro více informací viz
http://edi.skoda-auto.cz/). Společnost ŠKODA AUTO je oprávněna rozdíly vzniklé z odchylek v ceně nebo množství
okamžitě zaúčtovat na konto dodavatele. Při změnách cen se zpětnou účinností se postupuje stejným způsobem.
V korespondenci, dodacích listech, účtech, fakturách atd. je nutno vždy uvádět celé číslo objednávky a číslo
dodavatele, jinak není možno docílit rychlého vyřízení jednotlivých písemností, na což v oboustranném zájmu
společnost ŠKODA AUTO zvláště upozorňuje.
V případě vadného plnění je společnost ŠKODA AUTO oprávněna zadržet jakoukoliv platbu, i pokud nárok na ni vznikl
z jiného právního důvodu, až do jejího řádného splnění.
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Dodavatel není oprávněn své pohledávky vůči společnosti ŠKODA AUTO postoupit nebo zastavit, pokud nebylo
písemně ujednáno jinak. V případě, že je pro vztah mezi dodavatelem a společností ŠKODA AUTO sjednáno rozhodné
právo Spolkové republiky Německo, uplatní se následující ustanovení: Postoupí-li dodavatel v rozporu s 1. větou své
pohledávky vůči společnosti ŠKODA AUTO bez souhlasu společnosti ŠKODA AUTO, je postoupení přesto účinné.
Společnost ŠKODA AUTO je v tomto případě oprávněna plnit své závazky vůči dodavateli se stejnými účinky jak
dodavateli, tak třetímu, jemuž bylo postoupeno.
Společnost ŠKODA AUTO je oprávněna jednostranně započítat své splatné i nesplatné pohledávky s kterýmikoliv
splatnými i nesplatnými pohledávkami dodavatele vůči společnosti ŠKODA AUTO.
Společnost ŠKODA AUTO je oprávněna uhradit část závazku odpovídající částce české DPH uplatněné dodavatelem na
účet jeho správce daně. Společnost ŠKODA AUTO je povinna o tomto postupu dodavatele informovat.
Na žádost společnosti ŠKODA AUTO je dodavatel povinen prokázat, že je majitelem účtu, na který mají být hrazeny
platby podle smlouvy uzavřené se společností ŠKODA AUTO nebo jiného účtu, který používá v obchodním styku se
společností ŠKODA AUTO. Do náležitého prokázání této skutečnosti je společnost ŠKODA AUTO oprávněna zadržet
platby.
Dodavatel je povinen na žádost společnosti ŠKODA AUTO sdělit aktuální stav otevřených účetních položek vzniklých
ze vzájemného obchodního styku, které jsou obsaženy v účetnictví dodavatele k rozhodnému dni, a bude-li to třeba
vyjasnit a odsouhlasit rozpory se stavem obsaženým v účetnictví společnosti ŠKODA AUTO. Společnost ŠKODA AUTO
zpravidla zasílá dodavateli potvrzení o stavu otevřených účetních položek obsažených v účetnictví společnosti ŠKODA
AUTO, které vychází výhradně z účetních záznamů a nemá žádný význam pro uplatňování případných nároků, nelze z
něj odvozovat jakékoliv právní důsledky a zvláště jej nelze v žádném případě použít jako uznání dluhu.
Utajení
Dodavatel se zavazuje, že bude k veškerým nikoliv veřejným, ekonomickým a technickým informacím, o kterých se
dozví v souvislosti s obchodními vztahy se společností ŠKODA AUTO, přistupovat jako k obchodnímu tajemství.
Výkresy, modely, šablony, vzory a podobné předměty související s obchodními vztahy se společností ŠKODA AUTO
nesmí být přenechány, zveřejněny nebo jinak zpřístupněny třetím osobám. Rozmnožování takovýchto předmětů je
přípustné pouze v rámci provozních požadavků a v souladu s autorskými právy.
Dodavatel je povinen zavázat obdobným způsobem své subdodavatele.
Na obchodní vztah se společností ŠKODA AUTO může dodavatel ve své reklamě poukázat pouze, pokud to společnost
ŠKODA AUTO předem písemně odsouhlasí.
Povinnost utajení dle tohoto článku platí nezávisle na tom, zda smlouva byla uzavřena, i pro informace získané během
nabídkové fáze a po skončení smlouvy.
Dodání výrobního materiálu
Termíny, množství a kvalita dohodnuté mezi dodavatelem a společností ŠKODA AUTO jsou závazné. Pro dodržení
termínu dodání je rozhodující přijetí výrobního materiálu společností ŠKODA AUTO. Dodavatel je povinen přichystat
výrobní materiál včas za dodržení transportních předpisů (uveřejněných na www.vwgroupsupply.com) a plánu nakládky
(tzv. Beladeplan).
Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
Dodávky se provádí podle pokynů společnosti ŠKODA AUTO. Dodavatel z Evropské unie je povinen ke každé zásilce
přiložit dodací list, vystavit prohlášení o původu dodávaného zboží (1x ročně) a zaslat jeho originál společnosti
ŠKODA AUTO. Dodavatel ze třetí země (mimo území Evropské unie) je povinen ke každé zásilce přiložit fakturu, dodací
list a originál dokladu o původu zboží. Konkrétní podoba dokladů o původu zboží je zakotvena v každé objednávce.
Nedodáním originálu dokladu o původu zboží se považuje zásilka za nekompletní a společnost ŠKODA AUTO má právo
zadržet platbu za dodávku v souladu s čl. III těchto nákupních podmínek. Dále je dodavatel povinen uhradit škody
způsobené nedodáním originálu dokladu o původu zboží.
Pokud je předmětem dodávky zboží dvojího užití ve smyslu právních předpisů USA jakož i dle přílohy I nařízení EU
428/2009, je dodavatel povinen společnost ŠKODA o tomto informovat a dodržovat Smluvní podmínky k zajištění
bezpečnosti v dodavatelském řetězci a k prokázání původu dodaného zboží, které se nacházejí na
www.vwgroupsupply.com.
Dodavatel je v souvislosti s plněním pro společnost ŠKODA AUTO povinen na vyzvání předat společnosti ŠKODA AUTO
veškeré dokumenty a certifikáty nutné pro další vývoz v rámci i mimo Evropskou unii (např. E-Mark, COP).
Pro podmínky dodání platí INCOTERMS v nejnovějším znění platném v okamžiku uzavření smlouvy. Preferované jsou
dodací doložky FCA a FOB.
V případě vzniku odchylek uvedených v Cílovém katalogu logistických odchylek značky ŠKODA je dodavatel povinen
zaplatit společnosti ŠKODA AUTO částku dle Cílového katalogu logistických odchylek značky ŠKODA na základě
vystavené faktury. Cílový katalog logistických odchylek značky ŠKODA je k dispozici po přihlášení na
www.vwgroupsupply.com v sekci Information/Divisions/Logistics.
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VI.
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Vyšší moc
Vyšší moc, stávky, povstání, opatření úřadů a jiné nepředpokládané, neodvratné a závažné události osvobozují smluvní
strany po dobu trvání takové překážky a v rozsahu jejího účinku od povinností plnění. To platí i tehdy, jestliže tyto
události nastanou v okamžiku, kdy je postižená smluvní strana v prodlení. Smluvní strany mají povinnost si vzájemně
neprodleně poskytovat potřebné informace a přizpůsobovat své závazky změněným poměrům.
Pokud společnosti ŠKODA AUTO brání okolnosti vyšší moci převzít plnění na sjednaném místě, je po dobu trvání této
překážky vyloučeno prodlení společnosti ŠKODA AUTO s převzetím, stejně jako jsou vyloučeny nároky dodavatele na
protiplnění, resp. na náhradu škody. Po dobu trvání této překážky je dodavatel povinen skladovat výrobní materiál na
vlastní náklady a nebezpečí.

VII. Kvalita a dokumentace
1.
2.

3.

4.

5.

Každá dodávka musí být bez vad. Dodavatel je odpovědný za kvalitu dodávky a zavazuje se k efektivnímu zajištění
kvality a zpracování příslušné dokumentace, což doloží společnosti ŠKODA AUTO.
Každá dodávka musí odpovídat aktuální úrovni konkurence při zohlednění posledního stavu vědy a techniky. Dodavatel
bude společnost ŠKODA AUTO bez vyzvání informovat o aktuální úrovni konkurence. Vzniknou-li odchylky, zahájí obě
strany jednání, aby bylo dosaženo přizpůsobení se konkurenci. Vedle toho je dodavatel povinen společnost ŠKODA
AUTO informovat o plánovaných změnách v procesu výroby a/nebo kontroly.
Společnost ŠKODA AUTO je oprávněna přesvědčit se, že opatření k zajištění kvality dodavatel uplatňuje v potřebném
rozsahu a plní rovněž s tím spojenou povinnost vedení dokumentace. Za tímto účelem umožní dodavatel společnosti
ŠKODA AUTO po dohodě kdykoliv prohlídku výrobních a kontrolních zařízení, nahlédnutí do výrobních a kontrolních
podkladů, včetně dokumentace. Ve vztahu k zachování utajení platí v plném rozsahu čl. IV. těchto nákupních
podmínek.
Za základ pro posouzení a stanovení potřebných opatření k zajištění kvality slouží řada norem VDA, ISO/TS 16949 –
Management kvality v automobilovém průmyslu, podle kterých je dodavatel povinen postupovat. Dodavatel se
zavazuje přijmout veškerá opatření požadovaná pro zajištění kvality v předsériové fázi i v sérii, popsaná v následujících
dokumentech, které jsou nedílnou součástí těchto nákupních podmínek a jsou k dispozici po přihlášení na na B2B
platformě www.vwgroupsupply.com v sekci Information/Divisions/Quality Assurance:
Formel Q-Konkret (Dohoda o managementu kvality mezi společnostmi koncernu VW a jejich dodavateli),
Formel Q-Fähigkeit (Kvalitativní způsobilost dodavatelů / Směrnice hodnocení),
Formel Q-Neuteile integral (Kvalifikační program Nové díly – Metodické pokyny s integrovanou přejímkou 2-denní
výrobou),
Qualitätsnachweis für die Vorserienphase (Příručka pro vzorkování včetně životního cyklu výrobku),
Technické zadání (Lastenheft) ŠKODA AUTO a.s. pro kvalitu.
Dodavatel je povinen zajistit, aby byly používány pouze takové materiály, které odpovídají normě VW 91101 a byl
závazně dodržován zákaz používání olova, rtuti, šestimocného chromu a kadmia dle směrnice EU 2000/53/ES, včetně
aktuálních ustanovení pro výjimky.

VIII. Odpovědnost za vady a prodlení, záruka
1.

2.

Pokud není dojednáno jinak, je společnost ŠKODA AUTO oprávněna při dodávkách vadného výrobního materiálu
požadovat:
a) Před zahájením výroby (zpracování a montáže) je dodavateli umožněno vytřídění, oprava, dodatečné dodání
výrobního materiálu nebo náhradní dodání výrobního materiálu, pokud je to však pro společnost ŠKODA AUTO
akceptovatelné. Nemůže-li výše uvedené dodavatel provést nebo nezjedná-li nápravu neprodleně po provedené
reklamaci, může společnost ŠKODA AUTO bez poskytnutí další lhůty odstoupit od smlouvy a odeslat dodávku
na riziko dodavatele zpět dodavateli. V reklamačním řízení je dodavatel povinen vedle vzniklé újmy uhradit
společnosti ŠKODA AUTO 5 % z ceny reklamovaných dílů (režijní poplatek za náklady na skladování, expedici,
administrativu a manipulaci). V naléhavých případech může společnost ŠKODA AUTO odstranit vady sama nebo je
může nechat odstranit. Náklady vzniklé odstraněním vad nese dodavatel. Je-li tatáž dodávka dodána opakovaně
vadně, je společnost ŠKODA AUTO oprávněna po písemné upomínce při opětovném vadném dodání odstoupit, a to
i od ještě neuskutečněných dodávek.
b) Je-li vada výrobního materiálu zjištěna po zahájení výroby, má společnost ŠKODA AUTO stejné nároky jako dle
písm. a) tohoto článku a dále je dodavatel povinen nahradit vzniklé vícenáklady nebo poskytnout slevu z kupní ceny
vadného výrobního materiálu.
Záruční doba u dodaného výrobního materiálu činí 24 měsíců od registrace vozu, montáže nebo prodeje náhradního
dílu, nejvýše však 30 měsíců od data dodání výrobního materiálu.
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Výrobní materiál, jež má dodavatel nahradit, musí dát společnost ŠKODA AUTO dodavateli na jeho žádost a jeho
náklady neprodleně k dispozici.
Nároky dle tohoto článku společnosti ŠKODA AUTO nevznikají, pokud došlo k vadě na výrobním materiálu porušením
návodů na obsluhu, údržbu či montáž, nevhodným nebo neodborným použitím, chybnou nebo nedbalou manipulací,
přirozeným opotřebením, jakož i provedenými zásahy společnosti ŠKODA AUTO nebo třetí osoby na výrobním
materiálu.
V případě dodání vadného či z jiného důvodu nepoužitelného výrobního materiálu je dodavatel povinen zavést
okamžitá opatření k nápravě stavu. Pokud dodavatel provádí vytřídění vadného či z jiného důvodu nepoužitelného
výrobního materiálu v závodě společnosti ŠKODA AUTO, může k tomu využít pouze společností ŠKODA AUTO
odsouhlasené dodavatele třídících služeb. V případě přetrvávajících nebo opakujících se problémů s dodávaným
výrobním materiálem si společnost ŠKODA AUTO vyhrazuje právo zařadit dodavatele do zvláštního režimu vstupní
kontroly – Warenfilter.
V případě vzniku škody v důsledku prodlení, vadného plnění nebo v případě vzniku škody na jiné věci než té, která byla
předmětem dodávky (tzv. následná škoda), je dodavatel povinen nahradit společnosti ŠKODA AUTO veškerou škodu
(přímou i nepřímou), jakož i jinou újmu. Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají i nadále
společnosti ŠKODA AUTO vyhrazeny.

IX. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
Pokud není ohledně odpovědnosti dodavatele ujednáno jinak, je dodavatel povinen nahradit veškerou škodu (přímou i
nepřímou), jakož i jinou újmu, kterou způsobil společnosti ŠKODA AUTO vadnou dodávkou v důsledku porušení
předpisů stanovujících požadavky na bezpečnost výrobku.
X.

Subdodavatelé

1.

V případě, že dodavatel zajišťuje dodávky dílu nakupovaného v kompletu, který je určen pro zástavbu do
systémového dílu nebo sestavy, jedná se o subdodavatele společnosti ŠKODA, dále jen „subdodavatel“. V případě, že
je subdodavatel přímo vybrán společností ŠKODA, obdrží subdodavatel nominaci (Nomination Agreement) na dodávku
předmětného dílu od společnosti ŠKODA. Objednávku/smlouvu upravující objem výkonů, termíny dodání, technické
parametry odvolávky dodávek uzavře subdodavatel s přímým dodavatelem společnosti ŠKODA.

2.

Přímý dodavatel (dodavatel kompletu) nese neomezenou odpovědnost za vady, prodlení, jakož i odpovědnost za
škodu způsobenou vadou výrobku a za dodržování technických, kvalitativních, termínových a obchodních podmínek
ujednaných se společností ŠKODA, jak je blíže specifikováno v těchto Nákupních podmínkách, Dohodě o nominaci,
jakož i jiné smluvní dokumentaci, a to ve vztahu k celému kompletu.

3.

V rozsahu dodávek do kompletu dodávaného společnosti ŠKODA nese subdodavatel vůči svému odběrateli
neomezenou odpovědnost za vady, prodlení, jakož i odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a za
dodržování technických, kvalitativních, termínových a obchodních podmínek, blíže specifikovaných v těchto Nákupních
podmínkách, Dohodě o nominaci, jakož i jiné smluvní dokumentaci.

XI.
1.

2.

3.
4.

Ochranná práva a značení výrobků
Dodavatel odpovídá za to, že výrobní materiál dodaný společnosti ŠKODA AUTO neporušuje průmyslová práva
(z patentů, užitných a průmyslových vzorů, z ochranných známek) ani jiná práva z duševního vlastnictví žádné třetí
osoby, a že tento výrobní materiál není zatížen právy třetích osob, a to jak v tuzemsku, tak i v zemích, kde společnost
ŠKODA AUTO vyvíjí svou obchodní činnost.
Dodavatel je povinen informovat společnost ŠKODA AUTO o využití všech vlastních patentů, užitných či průmyslových
vzorů, ochranných známek a jiných práv z duševního vlastnictví, či jejich přihlášek, i o licenčním využití patentů,
užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek a jiných práv z duševního vlastnictví třetích osob na výrobním
materiálu dodaném společnosti ŠKODA AUTO. Použité licence musí umožňovat vývoz výrobního materiálu do všech
zemí, kde společnost ŠKODA AUTO vyvíjí svou obchodní činnost.
Smluvní strany se zavazují, že se budou neprodleně informovat o zjištěných rizicích porušení nebo o údajných
případech porušení a že budou v těchto případech postupovat po vzájemné dohodě.
Řešení a postupy, které jsou duševním vlastnictvím společnosti ŠKODA AUTO, nesmí dodavatel použít k jiným účelům,
než k výrobě výrobního materiálu pro společnost ŠKODA AUTO. Dodavatel nesmí podat přihlášku vynálezu, užitného
nebo průmyslového vzoru na žádné řešení, které je duševním vlastnictvím společnosti ŠKODA AUTO a které bylo
dodavateli předáno v podkladech nebo vzniklo v souvislosti s vývojovou zakázkou společnosti ŠKODA AUTO, jakož i v
rámci konzultací s odborníky společnosti ŠKODA AUTO. Žádné takové řešení nesmí být uznáno ani odměněno jako
zlepšovací návrh. Pokud dodavatel získal ochranná práva v rozporu s tímto článkem, je povinen bez odkladu veškerá
tato práva bezplatně převést na společnost ŠKODA AUTO.
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5.

Dle pokynů společnosti ŠKODA AUTO je dodavatel povinen umístit značky nebo symboly na dodávaný výrobní materiál
nebo na jeho obaly.

XII. Používání výrobních prostředků a důvěrných údajů společnosti ŠKODA AUTO
Modely, matrice, šablony, vzory, nářadí a ostatní výrobní prostředky, jakož i důvěrné údaje, které dala společnost
ŠKODA AUTO k dispozici dodavateli nebo které plně hradila, nesmí být bez předchozího písemného souhlasu
společnosti ŠKODA AUTO použité k dodávkám třetím osobám.
XIII. Náhradní díly a dodávky třetím osobám
Dodavatel se zavazuje, že po ukončení sériové výroby výrobního materiálu bude dodávat náhradní díly za podmínek
obvyklých na trhu po dobu minimálně 15 let.
XIV. Všeobecná ustanovení
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Společnost ŠKODA AUTO je oprávněna vypovědět smlouvu s okamžitými účinky, pokud:
dodavatel zastavil platby nebo není schopen plnit dodávky dle uzavřené smlouvy,
bylo zahájeno insolvenční nebo jiné podobné řízení u dodavatele,
dodavatel vstoupil do likvidace,
u dodavatele došlo k ukončení jedné z jeho činností, bez které není možné splnění účelu smlouvy,
dodavatel poruší povinnost utajení dle čl. IV. těchto nákupních podmínek
dodavatel nesplnil předmět smlouvy řádně a včas;
dodavatel přímo či nepřímo poskytne či slíbí poskytnout zaměstnanci nebo zástupci společnosti ŠKODA AUTO
úplatek či jinou neoprávněnou výhodu;
dodavatel ovlivnil nebo se pokusil ovlivnit výběrové řízení vyhlášené společností ŠKODA AUTO;
dodavatel poruší jinou povinnost vyplývající z dokumentů, které jsou podle těchto nákupních podmínek pro
dodavatele závazné, např. v oblasti ochrany životního prostředí nebo vyplývající z Požadavků koncernu
Volkswagen na udržitelný rozvoj ve vztazích s obchodními partnery (etický kodex pro obchodní partnery) nebo
Prohlášení ohledně sociálních práv a průmyslových vztahů u podniku Volkswagen, a toto porušení neodstraní ani
v dodatečně poskytnuté lhůtě.
dodavatel byl pravomocně odsouzen za trestný čin dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;
člen statutárního orgánu dodavatele nebo podnikatel fyzická osoba byl pravomocně odsouzen za trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání.
Dodavatel a společnost ŠKODA AUTO prohlašují, že všechny právní předpisy, normy a dokumenty citované v těchto
nákupních podmínkách jsou jim známé.
Pro veškeré spory vznikající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní je příslušný:
 pro dodavatele se sídlem v ČR Krajský soud v Praze a
 pro dodavatele se sídlem v zahraničí soud příslušný pro Wolfsburg, SRN.
U dodavatelů se sídlem v České republice je rozhodné právo České republiky a české znění těchto nákupních
podmínek. Vylučuje se aplikace § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3, § 1765, § 1799, § 1800 a § 1950
zákona č. 89/2012, občanský zákoník a platí, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá
donucující účinky.
U dodavatelů se sídlem mimo Českou republiku je rozhodné právo Spolkové republiky Německo a německé znění
těchto nákupních podmínek
Použití ustanovení Úmluvy OSN z 11.4.1980 o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jakož i německého mezinárodního
soukromého práva se vylučují.
Tyto Nákupní podmínky pro výrobní materiál nahrazují Nákupní podmínky pro výrobní materiál verze CZE 01/14 a
použijí se od 01.10.2016.
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