
Podmínky zadávání prací a konstrukčních zakázek 
firmy Robert Bosch GmbH a všech firem skupiny Bosch – 
dále jen RB – jako doplnění nákupních podmínek 

  

BOSCH 

 

1.     Všeobecné 

1.1 Příjemce zakázky musí plnění vykonávat v rámci své firmy: třetím osobám mohou být 
subzakázky zadávány pouze se souhlasem RB. 
Pokud příjemce zakázky zadá část plnění zakázky třetí osobě, uvede tuto podmínku v jejím 
smyslu jako předmět dohody uzavírané se třetí osobou. 

1.2 Požadavky ze strany RB jako jsou různá přání, vlastnosti a cíle plnění atd. nezbavují příjemce zakázky 
odpovědnosti za technicky dokonalé a hospodárné řešení. Pokud by požadavky ve formě přání, 
vlastností a cílů plnění byly v rozporu s výše uvedeným nebo by vyžadovaly změny nebo úpravy 
předmětu a rozsahu plnění, které jsou z výše uvedených důvodů nutné a vhodné, spojí se příjemce 
zakázky včas s RB. Dodatečná plnění příp. změny, které byly vykonány bez předešlého souhlasu 
RB, nezakládají smluvní nárok na náhradu nákladů za tato plnění.. 

1.3 Pokud se ukáže, že pro provedení zakázky musí být použita cizí ochranná/autorská práva nebo 
pokud toto nebezpečí hrozí, musí být RB neprodleně informován. 

1.4 Pokud pozbude některé z ustanovení této smlouvy platnosti, není tím dotčena platnost celé 
smlouvy. 

Povinnost uskutečnění plnění a dodržení podmínek záruky příjemcem zakázky není dotčena 
skutečností, že RB části plnění zkontroloval nebo schválil. 

Přejímka je deklarována schválením ukončeného plnění, ne užíváním nebo uhrazením plnění. 

3.     Odměna 

3.1 Příjemce zakázky obdrží za uskutečnění plnění odměnu, jejíž výše byla sjednána v příslušné 
jednotlivé objednávce nebo v ujednání. Sjednané ceny jsou ceny pevné, pokud nebylo 
v jednotlivém případě výslovně určeno jinak. 

Pokud bude odměna v jednotlivém případě sjednána na základě výslovné dohody ne formou 
pevné ceny, nýbrž dle vzniklých a doložených nákladů, ručí příjemce zakázky za dodržení 
schválené sumy navrhovaných nákladů (nabídka). Vzniklé vícenáklady budou ze strany RB 
hrazeny pouze v případě, pokud budou výslovně schváleny. 

3.2 Odměnou jsou uhrazena všechna plnění a  nároky příjemce zakázky. Odměna je splatná po 
provedené přejímce dle sjednaných platebních podmínek. 

 

2.     Plnění 

2.1 Pro provedení plnění je směrodatný dohodnutý obsah a rozsah plnění včetně všech ke specifikaci 
příslušejících podkladů. 
Zohledněno musí být následující: obecný stav vědy a techniky (včetně případných DIN norem, 
VDE předpisů atd.), platná úřední a zákonná ustanovení, obecně obvyklé předpisy profesních 
organizací a obecně obvyklé bezpečnostní zvyky a nutná bezpečnostní opatření včetně 
bezpečnostních předpisů RB. Při provádění konstrukčních zakázek musí být plnění zaměřeno na 
dobrou proveditelnost prací údržby a revizí. 

2.2 Příjemce zakázky je povinen, při provádění zakázky chránit zájmy RB a přijímat opatření 
ponechaná na jeho vlastním uvážení (např. výběr materiálu, příslušenství a dílů) výhradně na 
základě objektivní kontroly. Příjemce zakázky by měl používat pokud možno komponenty z 
portfolia produktů RB nebo při provádění konstrukčních prací jejich použití plánovat. 

2.3 Pokud příjemce zakázky vytváří výkresy, popisy, výpočty atd., přechází tyto okamžikem jejich 
vzniku do vlastnictví RB. Po dokončení musí být tyto podklady přenechány RB. 
S podklady poskytnutými ze strany RB musí být pečlivě nakládáno a musí být řádně uchovávány. 
Tyto podklady a ostatní pro provedení zakázky zhotovené a zajištěné materiály (vzorky, 
výkresy, nákresy atd.) zůstávají vlastnictvím RB a musí být RB vráceny nejpozději po ukončení 
zakázky. RB si vyhrazuje právo u všech poskytnutých podkladů, i pro případ udělení patentu nebo 
registrace jiných průmyslových práv. Zadržovací právo příjemce zakázky je vyloučeno. 

2.4 Pokud bylo příjemci zakázky sděleno účelové zaměření plnění, vztahuje se záruka příjemce 
zakázky také na vhodnost plnění pro plánovaný účel. 

4.     Výsledky práce/vynálezy 

4.1 Všechny výsledky, které jsou dosaženy při uskutečnění plnění – včetně případných vynálezů či 
jiných průmyslových práv (užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, popř. chráněné 
označení původu a topografie polovodičového výrobku) a uživatelských práv k autorskému dílu 
dle autorského zákona – náleží, nezávisle na právech a nárocích třetích osob k jejich vzniku, 
společnosti RB pro libovolné použití a zhodnocení. 

4.2 Pokud to bude s ohledem na zákonné předpisy nutné, zajistí příjemce zakázky vhodnou formou, 
aby byly vynálezy a ostatní průmyslová práva bez prodlení převedeny na RB. 

4.3 RB může případné vynálezy a ostatní průmyslová práva obsažené ve výsledcích práce dle 
vlastního uvážení přihlásit k právní ochraně a z toho vyplývající ochranná práva dále sledovat nebo 
od nich upustit. 

5.     Zachování tajemství 

5.1 Příjemce zakázky bude docílené výsledky prací a všechny informace technického a obchodního 
rázu, které získá na základě této smlouvy od RB, uchovávat v tajnosti vůči třetím osobám a to i 
po skončení této smlouvy, dokud a pokud nebudou tyto informace všeobecně zveřejněny jiným 
způsobem nebo pokud nebudou ze strany RB písemně zbaveny utajení. 

5.2 Příjemce zakázky nebude provedené plnění nebo jeho podstatné části – pokud nejsou součástí 
obecného stavu techniky – používat po dobu 2 let po uskutečnění plnění stejným způsobem 
nebo na stejném základě pro třetí osoby. 

5.3 Příjemce zakázky přijme všechna v rámci okolností nutná opatření pro zajištění utajení, jako např. 
přístup chráněný heslem, uchování podkladů, vzorků, datových nosičů pod  
zabezpečovacím zařízením, věcné a prostorové oddělení od ostatních aktivit. CAD data nebo jiné 
strojově uložené informace, poskytnuté společností RB nebo pro RB vytvořené, musí být po 
ukončení smlouvy vymazány. 
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