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Podmínky pro prototypové nářadí ŠKODA AUTO a.s.   

1. Oblast použití  
1.1. Nářadí, součásti nářadí, formy, měřidla, šablony, modely, matrice a ostatní výrobní prostředky, které jsou 
nezbytné pro výrobu specifických konstrukčních dílů společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 
869, 293 01 Mladá Boleslav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl B, vložka 332, (dále 
jen „společnost ŠKODA AUTO “), jsou následně nazývány pouze „nářadí“. 
1.2. Objednávka výroby, výroba, používání, údržba a servis, jakož i nákup nových nářadí, práva k těmto nářadím, 
včetně práva dispozičního, se řídí výhradně následujícími podmínkami sjednanými mezi dodavatelem a společností 
ŠKODA AUTO.  
2. Vlastnictví nářadí 
2.1. Vlastníkem nářadí je společnost ŠKODA AUTO. U nářadí potřebného k zajištění prototypové výroby 
příslušného modelu dochází k přechodu vlastnictví na společnost ŠKODA AUTO v okamžiku, kdy proběhne dodávka 
dílů odsouhlasených kvalitou vyrobených na příslušném nářadí, nebo v okamžiku oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu. U nářadí dodatečně pořízeného po zahájení prototypové výroby příslušného modelu dochází 
k přechodu vlastnictví na společnost ŠKODA AUTO v okamžiku, kdy proběhne dodávka dílů odsouhlasených kvalitou 
vyrobených na příslušném nářadí, nebo v okamžiku oboustranně podepsaného předávacího protokolu. K okamžiku 
přechodu vlastnictví musí být dodavatelem vyfakturováno 100 % hodnoty dodaného nářadí. 
2.2. Společnost ŠKODA AUTO přenechává dodavateli nářadí do výpůjčky společně s technickou dokumentací 
včetně CAD dat, která je taktéž ve vlastnictví společnosti ŠKODA AUTO. V případě, že bude nářadí umístěno u 
subdodavatele, postupuje tímto dodavatel společnosti ŠKODA AUTO nárok na vydání nářadí a příslušné 
dokumentace. 
2.3. Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, je dodavatel povinen dodávat díly vyrobené pomocí nářadí po dobu 
prototypové výroby využívající takovéto díly, a to v jakémkoliv závodě společnosti ŠKODA AUTO či v závodě třetí 
osoby, která tyto díly využívá se souhlasem společnosti ŠKODA AUTO. 
2.4. Dodavatel je povinen společně s fakturou zaslat společnosti ŠKODA AUTO „List nářadí“ k nářadí, které mu 
bylo společností ŠKODA AUTO poskytnuto do výpůjčky, opatřený podpisem oprávněné osoby. Do potvrzeného 
Listu nářadí je nutno uvést místo (stát) umístění nářadí v době výroby dílů odsouhlasených kvalitou, vyrobených na 
příslušném nářadí nebo v okamžiku oboustranně podepsaného předávacího protokolu, číslo objednávky, označení 
nářadí, název dílu, číslo dílu, materiál, cenu nářadí, kontaktní osobu a datum přechodu vlastnictví. Na vyžádání 
společnosti ŠKODA AUTO je dodavatel rovněž povinen předložit pro daňové účely další podklady, jako jsou faktury, 
dodací listy, fotografie nářadí atd., nezbytné pro vrácení již uhrazené daně, jakož i pro prokázání původu a umístění 
nářadí, a to bezplatně. Pokud dodavatel tuto povinnost nesplní, podá společnosti ŠKODA AUTO nepravdivé údaje 
nebo jinak způsobí společnosti ŠKODA AUTO újmu, vyhrazuje si společnost ŠKODA AUTO právo uplatnit u 
dodavatele náhradu takto vzniklé újmy.  
2.5. Společnost ŠKODA AUTO je oprávněna v případě, že potřebuje nářadí nevyhnutelně dříve ve smyslu § 2198 
zákona č. 89/2012 Sb., uplatnit své vlastnické právo a požádat dodavatele o vydání nářadí. Pokud společnost ŠKODA 
AUTO své vlastnické právo uplatní, je dodavatel povinen nářadí ve stavu prostém vad bezodkladně vydat společnosti 
ŠKODA AUTO. Dodavatel nesmí odmítnout vydat nářadí, a to ani z důvodu podání námitky neplatnosti výpovědi 
smlouvy o dodávkách pro společnost ŠKODA AUTO. 
2.6. Do 1 roku od přechodu vlastnictví na společnost ŠKODA AUTO je dodavatel povinen zajistit likvidaci nářadí, 
a to na území státu, kde na něm bylo doposud vyráběno. Dodavatel se dále zavazuje informovat společnost ŠKODA 
AUTO 3 měsíce předem o termínu, kdy naposledy bude před likvidací nářadí ještě možné objednat díly vyráběné na 
daném nářadí. 
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2.7. Dodavatel je povinen vydat společnosti ŠKODA AUTO potvrzení o provedení likvidace bez zbytečného 
odkladu, na kterém uvede zejména: 

a) Předmět likvidace (položky dle listu nářadí viz bod 2.4) 
b) Datum provedení likvidace 
c) Místo provedení likvidace (stát) 
d) Způsob provedení likvidace a naložení s odpadem vzniklým likvidací 
e) Osobu odpovědnou jménem dodavatele za provedení likvidace 

3. Povinnost označení 
3.1. Dodavatel se zavazuje nářadí trvale a dostatečně viditelně označit štítkem „Vlastnictví ŠKODA AUTO a.s.“, 
na kterém je uvedeno: 

a) číslo DUNS dodavatele,  
b) označení nářadí,  
c) číslo dílu,  
d) název dílu, 
e) projekt,  
f) materiál, 
g) umístění (stát), 
h) číslo objednávky, 
i) kontaktní osoba dodavatele. 

3.2. Dodavatel musí vyhotovit digitální fotky řádně označených nářadí nejpozději během aktualizace specifikace k 
fakturaci. Digitální fotky je třeba vyhotovit tak, aby bylo nářadí a veškeré nástavbové/vyměnitelné díly, jakož i to, jak 
je nářadí označeno, dobře rozpoznatelné.  
3.3. Náklady související se značením a dokumentací jsou zahrnuty v ceně nářadí. 

4. List nářadí a specifikace nářadí / Aplikace nářadí 
4.1. Dodavatel je povinen kompletně vyplnit List nářadí pro každou položku z objednávky nářadí společnosti 
ŠKODA AUTO. Dodavatel je dále povinen vyplnit všechny relevantní položky Listu nářadí v okamžiku, kdy proběhne 
dodávka dílů odsouhlasených kvalitou vyrobených na příslušném nářadí, nebo v okamžiku oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu. Společně s fakturou zašle dodavatel jeden výtisk dokumentu „List nářadí“ na e-mailovou 
adresu kontaktní osoby ve společnosti ŠKODA AUTO pro prototypovou fázi a na adresu invoice@skoda-auto.cz 
5. Údržba, servis 
5.1. Dodavatel musí s nářadím nakládat šetrně, v pravidelných časových intervalech provádět jejich údržbu a po 
dobu trvání výpůjčky neustále udržovat technickou dokumentaci k nářadí v souladu s aktuálním stavem nářadí.  
5.2. Dodavatel je jako vypůjčitel odpovědný za rozměrovou stálost nářadí. Přitom musí dodavatel také 
odpovídajícím způsobem posoudit a v případě potřeby opravit odchylky způsobené opotřebením.  
5.3. Veškeré náklady za skladování po dobu výpůjčky nářadí nese dodavatel.  
5.4. Společnost ŠKODA AUTO je oprávněna po dobu trvání výpůjčky, kdykoliv během běžné provozní a pracovní 
doby dodavatele, prověřit v místě používání nářadí plnění povinností uvedených v těchto podmínkách. Společnost 
ŠKODA AUTO je povinna dodavateli svoji návštěvu předem oznámit, vyjma případů, když hrozí nebezpečí z prodlení 
nebo když to odporuje účelu návštěvy.  

6. Dispoziční právo 
6.1. Nářadí mohou být používána pouze pro plnění objednávek vystavených ŠKODOU AUTO.  
6.2. Pokud dodavatel již nepoužívá nářadí pro plnění objednávek společnosti ŠKODA AUTO, je povinen 
společnost ŠKODA AUTO (objednatele nářadí) o této skutečnosti písemně informovat. Dodavatel není oprávněn 
nářadí prodat, zcizit, sešrotovat, opustit nebo s ním nakládat jiným způsobem, který by byl v rozporu s těmito 
podmínkami a nebylo tak předem písemně dohodnuto se společností ŠKODA AUTO.  
6.3. Společnost ŠKODA AUTO má právo požadovat po dodavateli vydání nářadí. 
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6.4. Dodavatel nesmí zatížit nářadí zástavou, zajišťovacím převodem vlastnického práva, zadržovacím právem 
nebo s ním jinak neoprávněně nakládat.  
6.5. V případě porušení si společnost ŠKODA AUTO vyhrazuje právo domáhat se škody způsobené dodavatelem. 

7. Přemístění výroby/použití nářadí u subdodavatelů/předávání třetím osobám 
7.1. Je zakázáno přemisťovat nářadí ve vlastnictví ŠKODA AUTO na jiné než původně dohodnuté výrobní místo 
bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti ŠKODA AUTO. To samé platí v případě nářadí, které se 
nachází u dodavatelů dodavatele. 
7.2. Pokud dodavatel umístí nářadí nebo části nářadí u jednoho nebo více svých dodavatelů, musí je písemnou 
formou (např. smlouvou o výpůjčce) zavázat tak, aby mohla být veškerá práva společnosti ŠKODA AUTO vyplývající 
z těchto podmínek uplatněna také ve vztahu k příslušným subdodavatelům.  
7.3. Společnost ŠKODA AUTO je oprávněna, zejména v případě insolvence subdodavatele, požadovat po 
dodavateli, aby ji seznámil s příslušnými smluvními ujednáními. Pokud dodavatel žádná smluvní ujednání nepředloží, 
nebo předloží-li ujednání, která neposkytují právům společnosti ŠKODA AUTO 
dostatečnou právní ochranu ve smyslu bodu 7.2 a vznikne-li společnosti ŠKODA AUTO z důvodu předání nářadí třetí 
osobě při nesplnění výše uvedených povinností újma, je dodavatel povinen společnosti ŠKODA tuto újmu v plném 
rozsahu nahradit.  
7.4. Po uhrazení faktury za nářadí nelze nářadí ve vlastnictví ŠKODA AUTO přemisťovat. Nářadí musí zůstat 
umístěno v zemi, která byla uvedena na prodejní faktuře. V případě nedodržení těchto podmínek si ŠKODA AUTO 
nárokuje úhradu vzniklých škod. 

8. Odpovědnost dodavatele 
8.1. Dodavatel nese odpovědnost za škodu na nářadí způsobenou úmyslně či nedbalostí. Dodavatel odpovídá 
rovněž za škodu přičitatelnou jeho zaměstnancům a jiným jím nasazeným pracovníkům.  
8.2. Pokud vzniknou škody na věcech třetích osob a tyto osoby uplatní nároky ze škod vzniklých na těchto věcech 
vůči společnosti ŠKODA AUTO, je dodavatel povinen společnost ŠKODA AUTO těchto nároků zbavit a požadované 
nároky uspokojit. To se týká i nákladů vynaložených na vymáhání vzniklých nároků právní cestou.  

9. Úprava nářadí 
9.1. V případě úpravy prototypového nářadí se nemění jeho označení. Při fakturaci úprav nářadí je dodavatel 
povinen použít odpovídající režim DPH viz čl. 10.4. Rovněž pro úpravu nářadí se uplatní Fakturační a platební 
podmínky. 
10. Fakturační a platební podmínky 
10.1. Fakturu na 100% hodnoty nářadí dodavatel vystaví a zašle společnosti ŠKODA AUTO na adresu 
invoice@skoda-auto.cz neprodleně poté co byla zahájena na nářadí výroba dílů pro prototypovou výrobu daného 
modelu nebo k datu podpisu předacího protokolu oběma stranami. 
10.2. Dodavatel je povinen fakturovat nářadí dle místa umístění nářadí v době výroby dílů odsouhlasených kvalitou, 
vyrobených na příslušném nářadí nebo v okamžiku oboustranně podepsaného předávacího protokolu.  
10.3. Při fakturaci nářadí je dodavatel povinen na faktuře uvést poznámku ve formátu: “Nářadí je umístěno v …… 
(město a stát)“, přičemž je nutno uvést místo umístění nářadí v době výroby dílů odsouhlasených kvalitou, vyrobených 
na příslušném nářadí nebo v okamžiku oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Společně s fakturou zašle 
dodavatel na výše uvedenou adresu dodací listy prvních dílů případně předávací protokol k nářadí potvrzený oběma 
stranami a výtisk dokumentu List nářadí, ve kterém bude fakturovaná částka rozdělena na jednotlivé nástroje. 
10.4. Při fakturaci nářadí je dodavatel povinen specifikovat na fakturu, zda se jedná o: 
a) úpravu nářadí před dodáním prvního dílu odsouhlaseného kvalitou, vyrobeného na příslušném nářadí, nebo před 

oboustranným podpisem předávacího protokolu. Tuto úpravu nářadí by měl dodavatel zohlednit do faktury za 
dodání hotového prototypového nářadí. 

b) službu úpravy nářadí po dodání prvního dílu odsouhlaseného kvalitou, vyrobeného na příslušném nářadí, nebo po 
oboustranném podpisu předávacího protokolu 

c) nebo o dodání nového prototypového nářadí  

mailto:invoice@skoda-auto.cz
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a použít odpovídající režim DPH. V případě nedodržení těchto podmínek si ŠKODA AUTO nárokuje úhradu vzniklých 
škod. Dodavatel je povinen nahradit společnosti ŠKODA AUTO újmu způsobenou vystavením chybné faktury a 
ostatních podkladů pro fakturaci specifikovaných v tomto bodě.  
10.5. Úhrada faktur se řídí platebními podmínkami sjednanými v objednávce. Předpokladem pro úhradu faktury dle 
platebních podmínek sjednaných v objednávce je schválení všech fakturačních podkladů společností ŠKODA AUTO.  
10.6. Dodavatel je povinen nářadí umístit ve státě, ve kterém společnosti ŠKODA AUTO nevzniknou žádné daňové 
povinnosti. Konečná cena za nářadí je sjednána netto bez DPH a nemůže být navýšena o zahraniční, pro ŠA 
nevratitelnou DPH nebo jinou obdobnou daň. Pokud společnost ŠKODA AUTO nemůže uplatnit nárok na vrácení 
nebo odpočet uvalené daně, platí, že je případně vzniklá nevratitelná zahraniční DPH nebo jiná obdobná daň zahrnuta 
při nominaci dodavatele do ceny objednaného nářadí. Pokud vznikne společnosti ŠKODA AUTO v souvislosti s 
dodávkou nářadí jakákoliv dodatečná daňová povinnost, zavazuje se Dodavatel uhradit společnosti ŠKODA AUTO 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- EUR. Uhrazení této smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění náhrady škody ve výši 
převyšující smluvní pokutu. Dodavatel se zavazuje nahradit společnosti ŠKODA AUTO zejména výdaje na splnění 
daňové povinnosti uhrazené společností ŠKODA AUTO, náklady na registraci k dani, náklady na vedení povinné 
daňové agendy, uložené daňové sankce apod. 
11. Ostatní 
11.1. Platí Nákupní podmínky pro výrobní materiál ŠKODA AUTO a.s. v platném znění, které jsou umístěné na 
www.vwgroupsupply.com (Divisions - Brand Specific Information - ŠKODA AUTO a.s.).  
11.2. V případě, že dodavatel jemu uložené povinnosti k výrobě výše jmenovaných nářadí převede zcela nebo 
částečně na třetí osoby a je proti němu vedeno insolvenční řízení, je společnost ŠKODA AUTO oprávněna vstoupit 
do práv a povinností dodavatele ze smlouvy uzavřené s třetími osobami, týkající se nářadí, na kterém se vyrábějí díly 
pro společnost ŠKODA AUTO a provést platbu přímo těmto třetím osobám. Dodavatel se zavazuje smluvně upravit 
s třetími osobami tuto možnost převzetí práv a povinností.  
11.3. Pokud dodavatel pověřil výrobou nářadí třetí osobu, je povinen zajistit, aby nedošlo ke sjednání výhrady 
vlastnického práva s touto třetí osobou. Pokud i přesto ke sjednání výhrady vlastnického práva dojde, pak dodavatel 
přijetím objednávky nářadí postupuje společnosti ŠKODA AUTO svá práva na nabytí vlastnictví nářadí.  
 
Pohledávka dodavatele vůči společnosti ŠKODA AUTO zaniká v rozsahu úhrady provedené společností ŠKODA 
AUTO přímo třetí osobě. Tyto Podmínky pro prototypové nářadí ŠKODA AUTO a.s. (zejména otázky přechodu 
vlastnického práva, fakturace) platí i pro nářadí, u kterých byla sjednána výše popsaná nedovolená výhrada 
vlastnického práva, aniž by bylo třeba dalších prohlášení smluvních stran. Nároky třetích osob, jakož i veškeré škody 
vzniklé společnosti ŠKODA AUTO vyplývající, z tohoto nedovoleného jednání hradí dodavatel.  
 
Dodavatel potvrzuje akceptaci výše uvedených podmínek svým podpisem na objednávce nářadí (objednávky nářadí 
společnosti ŠKODA AUTO). 
 

Přílohy 
Šrotační protokol 
List nářadí 

 


