Nákupní podmínky
obchodních společností:

BOSCH DIESEL s.r.o.
se sídlem Jihlava, Pávov 121, PSČ 586 01,
IČO: 469 95 129
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 8864
Bosch Rexroth, spol. s r.o.
se sídlem Brno, Těžební 1238/2, PSČ 627 00
IČO: 005 47 425
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 123
Bosch Termotechnika s.r.o.
se sídlem Praha 10, Průmyslová 372, PSČ 108 00,
IČO: 189 53 573
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce
121629
Robert Bosch odbytová s.r.o.
se sídlem Praha 5, Radlická 350/107d, PSČ 158 00,
IČO: 438 72 247
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce
5483
Robert Bosch, spol. s r.o.
se sídlem Roberta Bosche 2678, České Budějovice 3, PSČ 370 04,
IČO: 466 78 735
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v
oddíle C, vložce 1451
Tyto nákupní podmínky se uplatňují v obchodních vztazích mezi kteroukoliv z výše
uvedených obchodních společností (dále jen „Společnost") s fyzickými a právnickými
tuzemskými či zahraničními osobami, včetně osob veřejného práva za účelem regulace
nákupních činností v rámci celosvětových obchodních činností.
1.

Všeobecná ustanovení
Tyto nákupní podmínky platí výlučně; obchodní podmínky dodavatele, které jsou v
rozporu s našimi nákupními podmínkami nebo se od nich odchylují, budou
akceptovány pouze tak, jak byla jejich závaznost námi výslovně písemně potvrzena.
Převzetí zboží nebo služeb dodavatele (dále jen „předmět smlouvy“) ani platba za
ně neznamenají akceptaci obchodních podmínek dodavatele, a to ani v případě, že
převzetí předmětu smlouvy nebo platba za něj proběhne s přihlédnutím k
obchodním podmínkám dodavatele, které jsou v rozporu s našimi nákupními
podmínkami nebo se od nich odchylují. Stejně tak nebudou závazné žádné námi
dříve akceptované obchodní podmínky dodavatele, které jsou v rozporu s našimi
nákupními podmínkami nebo se od nich odchylují. Jestliže dodavatel odkáže v
nabídce nebo v přijetí nabídky na své obchodní podmínky, použije se ust. § 1751
odst. 2 o.z.

2.

Uzavření smlouvy a změny smlouvy
2.1.
Objednávky, ujednání a odvolávky dodávek i jejich změny a doplňky
vyžadují písemnou formu.
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

3.

Jakékoli ústní dohody, včetně dodatečných změn a doplňků našich
nákupních podmínek, vyžadují pro svou účinnost naše písemné potvrzení.
Písemná forma je splněna i prostřednictvím faxu, dálkového přenosu dat
nebo emailu.
Rozpočty nákladů jsou závazné a nejsou námi hrazeny, ledaže by bylo
výslovně dohodnuto jinak.
Pokud dodavatel nepřijme objednávku do dvou týdnů od jejího doručení,
jsme oprávnění k odvolání této objednávky.
Výzvy k dodávkám v rámci plánu objednávek a odvolávek se stávají
závaznými, pokud vůči nim dodavatel nevznese námitky v průběhu dvou
pracovních dnů od jejich doručení.
Nedílnou součást každé smlouvy tvoří rovněž Dohoda o kvalitě,
bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí a sociální odpovědnosti
uzavřená s dodavatelem (Dohoda o zajištění kvality) a naše příručka
logistiky a předpisy pro dodání a balení (zveřejněné na adrese
http://www.bosch.cz/nase-spolecnost/bosch-v-ceske-republice/ v části ke
stažení, oddělení Nákup a logistika).
Pro díla a služby platí další nákupní podmínky pro díla a služby
(zveřejněné na adrese https://www.bosch.cz/nase-spolecnost/bosch-vceske-republice/ v části ke stažení, oddělení Nákup a logistika).

Dodávka
3.1.
Dohodnuté termíny a lhůty jsou závazné. Pro dodržení termínu dodávky
nebo dodací lhůty je rozhodující dodání zboží do našeho závodu. Pokud
není dohodnuta dodávka „vyplaceně do závodu" (DAP nebo DDP dle
Incoterms 2010), musí dodavatel připravit zboží k odeslání včas se
zohledněním doby nutné pro naložení a zaslání, kterou musí předem
odsouhlasit s dopravcem.
3.2.
Pokud se dodavatel zavázal provést instalaci nebo montáž dodávky, nese
dodavatel všechny potřebné s tím spojené náklady jako například
cestovné, poskytnutí nástrojů a odlučné.
3.3.
Pokud nebudou dohodnuté termíny dodrženy, použijí se právní předpisy.
Pokud dodavatel předpokládá vznik obtíží týkajících se výroby, zásobení
se materiálem, dodržení termínu dodání nebo podobné okolnosti, které by
mu mohly bránit ve včasné dodávce či v dodávce ve sjednané kvalitě,
musí dodavatel bezodkladně písemně informovat naše objednávající
oddělení.
3.4.
Bezvýhradné přijetí opožděné dodávky nebo služby neznamená zřeknutí
se nároků, které nám náleží z důvodu opožděné dodávky nebo služby; to
platí až do úplného zaplacení námi dlužné ceny předmětné dodávky nebo
služby.
3.5.
Dílčí dodávky jsou zásadně nepřípustné, leda že bychom s nimi výslovně
souhlasili nebo jsou pro nás únosné.
3.6.
Pro posouzení množství kusů, hmotnosti a rozměrů jsou, s výhradou
jiného důkazu, rozhodující hodnoty zjištěné námi při vstupní kontrole zboží.
3.7.
Pokud nebude sjednáno jinak, musí nám být spolu předmětem smlouvy
bezúplatně poskytnuta rovněž časově a místně neomezená licence ke
všem potřebným způsobům užití softwaru, který je součástí dodávky
předmětu smlouvy, a to po celou dobu trvání majetkových práv. Tato
licence nás musí opravňovat zvláště k rozmnožování, změně, spojování či
jiné úpravě software.
3.8.
Součástí licence je rovněž právo poskytnou podlicenci k software nebo
software pronajmout či jiným vhodným způsobem umožnit jeho užívání
třetí osobě, která je součástí koncernu Robert Bosch GmbH, a na naše
subdodavatele, kteří jsou pověřeni výrobou našich produktů, a v této
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3.9.

3.10.

souvislosti právo na používání softwaru potřebují. Povolené použití rovněž
zahrnuje převod softwaru jako součásti hardwarového produktu
zákazníkům a udělení práv k užívání, pokud je to nezbytné pro použití
hardwaru.
K poskytnutému softwaru, včetně dokumentace, máme také právo na jeho
užívání se sjednanými charakteristikami výkonu a v rozsahu potřebném
pro smluvní používání výrobku. Jsme též oprávněni bez výslovné dohody
pořizovat jeho záložní kopii.
Pro software platí doplňkové nákupní podmínky softwaru i doplňkové
nákupní podmínky produktů týkajících se softwaru s otevřeným zdrojovým
kódem (obě zveřejněné na adrese https://www.bosch.cz/nasespolecnost/bosch-v-ceske-republice v části ke stažení, oddělení Nákup a
logistika).

4.

Vyšší moc
4.1.
Vyšší moc, nezaviněné provozní poruchy, nepokoje, úřední opatření a
ostatní neodvratitelné události nás po dobu jejich trvání osvobozují od
povinnosti včasného převzetí dodávky zboží. V průběhu trvání takových
událostí a v průběhu dvou týdnů po jejich skončení jsme - bez ohledu na
naše ostatní práva - oprávněni částečně nebo zcela odstoupit od smlouvy,
pokud tyto události trvaly nikoli bezvýznamně krátkou dobu a pokud se
naše potřeba podstatně snížila z důvodu tímto vyvolané nutnosti nákupu z
jiných zdrojů.
4.2.
Ustanovení čl. 4.1 platí rovněž v případě stávky nebo jiné protestní akce
zaměstnanců.

5.

Oznámení o odeslání zásilky a vyúčtování
Platí údaje v našich objednávkách a odvolávkách dodávek. Fakturu je třeba zaslat v
jednom vyhotovení na příslušnou předtištěnou adresu s udáním čísla faktury a
ostatních náležitostí pro identifikaci dodávky; faktura nesmí být přiložena k zásilkám.
Není-li písemně dohodnuto jinak, musí faktura splňovat náležitosti daňového
dokladu.

6.

Stanovení ceny a přechod rizika
Pokud není učiněna zvláštní dohoda, rozumí se ceny s dodáním na určené místo
(DAP dle Incoterms 2010) včetně balení. V ceně není obsažena daň z přidané
hodnoty. Dodavatel nese nebezpečí škody na zboží do převzetí zboží námi nebo
naším zmocněncem na místě, na které má být podle objednávky dodáno.

7.

Platební podmínky
Pokud není uzavřena zvláštní dohoda, úhrada faktury bude provedena po obdržení
jak zboží popř. poskytnutí služby tak i faktury během 30 dnů od data splatnosti
žádosti o platbu a přijetí faktury, jakož i zboží nebo provedení služby. Platba se
uskuteční s výhradou přezkoumání správnosti faktury.

8.

Reklamace vad
8.1.
Pokud nebude dohodnuto s dodavatelem jinak v Dohodě o zajištění kvality,
provedeme při převzetí zboží pouze kontrolu zjevných vad zboží, a to
především škody způsobené přepravou a odchylky od sjednaného druhu a
množství zboží.
8.2.
Zjištěné vady oznámíme dodavateli bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění.
8.3.
V této souvislosti se dodavatel vzdává práva namítnout, že mu vada,
nebyla včas oznámena.
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9.

Nároky z vad
9.1.
Platí zákonná ustanovení o věcných a právních vadách, pokud není dále
upraveno jinak.
9.2.
Právo zvolit si druh nároků z vad dodávky náleží nám. Místem plnění
doplňkového plnění je zamýšlené umístění věci. To je místo, kde se věc v
době výtky vad nachází. Dodavatel může námi zvolený nárok z vad
dodávky odmítnout, pokud by si jeho splnění vyžádalo nepřiměřeně vysoké
náklady.
9.3.
Pokud by dodavatel nezahájil po naší výzvě k odstranění vad odstraňování
vady, jsme oprávnění v naléhavých případech po přiměřeně krátké lhůtě
pro nápravu, zejména k odvrácení akutních nebezpečí nebo zamezení
větších škod, odstranit tyto vady na náklady dodavatele sami nebo pomocí
třetích stran.
9.4.
Dodavatel nás zprostí nároků třetích osob z důvodu porušení práv třetích
stran v předmětu smlouvy, leda že dodavatel prokáže, že za porušení
nenese odpovědnost. Kromě toho nám dodavatel na požádání neprodleně
předá informace a dokumenty potřebné k obraně proti takovým nárokům
třetích stran.
9.5.
Nedohodneme-li se s dodavatelem jinak, poskytuje nám dodavatel
akceptací těchto nákupních podmínek záruku za jakost zboží dodaného na
základě těchto nákupních podmínek v délce 3 let. Případné zákonné delší
záruky platí přednostně. Zárukou za jakost dodavatel zaručuje, že zboží
bude po výše uvedenou dobu způsobilé použití k účelu, pro který jsme
zboží objednali a současně bude mít po celou dobu trvání záruky vlastnosti
námi požadované, případně vlastnosti obvyklé pro tento druh dodávky,
jakož i splňovat podmínky stanovené technickými normami a právními
předpisy. Záruční doba začíná běžet počínaje dodáním předmětu smlouvy
(přechodem nebezpečí škody na věci).
9.6.
Pokud nám dodavatel v rámci své odpovědnosti za vady dodá náhradní
předmět smlouvy, začne pro takto dodaný předmět smlouvy běžet záruční
doba nově od počátku, s výjimkou případu, kdy nám na dodávku
náhradního předmětu smlouvy nevznikne zákonný nebo smluvní nárok a
dodavatel si v souvislosti s dodáním nového náhradního předmětu
smlouvy výslovně a zřetelně vyhradí, že náhradní dodávku zajistí nad
rámec svých zákonných nebo smluvních povinností v rámci snahy o
předcházení sporům a udržení dobrých obchodních vztahů.
9.7.
V rámci náhradního plnění nese dodavatel náklady na dopravu, cestovní
náklady, náklady na práci, instalaci, demontáž a materiál. Pokud nám v
důsledku vadné dodávky v souvislosti s opravou nebo výměnou předmětu
smlouvy vzniknou náklady a výdaje, které jsme mohly rozumně vynaložit,
zejména náklady a výdaje na třídění, na vstupní kontrolu nad obvyklý
rozsah, na šetření a analýzu vady a náklady na zapojení externích nebo
vlastních zaměstnanců je dodavatel povinen nést tyto náklady, ledaže za
vadu neodpovídá. Při určování nahraditelných nákladů podle § 2918 o.z. je
třeba přihlédnout k našemu spoluzavinění.
9.8.
Pokud výrobci automobilů jako naši zákazníci vůči nám používají postup
referenčního trhu nebo podobný běžný postup v automobilovém průmyslu
pro zjišťování a zúčtování záručních případů z důvodu vad výrobků Bosch,
vztahuje se tento postup také na vztah mezi dodavatelem a námi, pokud je
vada způsobena produkty dodavatele.
9.9.
Dodavatel odpovídá za zavinění svých subdodavatelů jako za své vlastní
zavinění.

Odpovědnost za produkt a svolávání
10.1. Pro případ, že by vůči nám byly uplatněny nároky z odpovědnosti za škodu
způsobenou vadou výrobku, je dodavatel povinen zprostit nás takových
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10.

10.2.
10.3.
10.4.

nároků, pokud a nakolik byly škody způsobeny vadou předmětu smlouvy
dodaného dodavatelem. V případě odpovědnosti podle míry zavinění, platí
výše uvedené jen v případě dodavatelova zavinění. Pokud ke vzniku škody
došlo porušením povinnosti dodavatele, musí dodavatel prokázat, že vznik
škody nezavinil.
Dodavatel v případech dle bodu 10.1 přejímá všechny náklady a výdaje s
tím spojené, včetně nákladů eventuálního soudního řízení, leda že náklady
obecně nejsou nezbytné a přiměřené.
V ostatním platí zákonná ustanovení.
Před akcí zaměřenou na stažení výrobků, která je zcela nebo zčásti
důsledkem vady předmětu smlouvy dodaného dodavatelem, informujeme
dodavatele, dáme mu možnost součinnosti a dohodneme se s ním na
efektivní realizaci, s výjimkou případů, kdy informování nebo účast
dodavatele není možná z důvodu nebezpečí vzniku prodlení. Pokud je
akce zaměřená na stažení výrobků důsledkem vady předmětu smlouvy
dodaného dodavatelem, nese dodavatel náklady na stažení výrobků,
ledaže za vadu neodpovídá. Při určování výše nákladů nesených
dodavatelem podle § 2918 o.z. je třeba přihlédnout k našemu
spoluzavinění.

11.

Právo na odstoupení a výpověď
11.1. Jsme nad rámec zákonných důvodů pro odstoupení od smlouvy oprávněni
odstoupit od smlouvy v případě, že se podstatným způsobem zhorší
majetkové poměry dodavatele nebo takové zhoršení bude hrozit a v
důsledku toho bude ohroženo splnění smluvních povinností dodavatele
vůči nám.
11.2. Jsme dále oprávněni odstoupit od smlouvy, pokud:

dodavatel zastavil platby svých dluhů,

dodavatel je v platební neschopnosti nebo předlužen ve smyslu ust.
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb, insolvenčního zákona,

bude zahájeno insolvenční řízení ve věci dodavatele jako dlužníka.
11.3. V případě existence závazku na dobu neurčitou zavazujícího k nepřetržité
nebo opakované činnosti máme právo v případech uvedených v čl. 11.1. a
11.2. smlouvu s dodavatelem vypovědět bez výpovědní doby.
11.4. Pokud již dodavatel poskytl částečné plnění, jsme oprávněni odstoupit od
celé smlouvy pouze, jestliže na částečném plnění nemáme žádný zájem.
11.5. Jestliže na základě našich výše uvedených smluvních práv odstoupíme od
smlouvy nebo ji vypovíme, je dodavatel povinen nahradit nám veškeré
škody, které nám v důsledku toho vzniknou, s výjimkou případu, kdy
dodavatel neodpovídá za vznik našeho práva odstoupit od smlouvy nebo ji
vypovědět.
11.6. Zákonná práva a nároky nejsou ustanoveními čl. 11 nijak dotčena.

12.

Provedení prací
Dodavatelé, kteří při plnění smlouvy provádějí práci v prostorách a na pozemcích
naší společnosti, musí dodržovat platné zákony a předpisy a ustanovení příslušných
vnitřních předpisů naší společnosti. Dodavatel je povinen jmenovat osobu
odpovědnou za provedení zakázky, která zajišťuje povinnost dozoru a kontroly.
Odpovědná osoba dodavatele je povinna před provedením prací koordinovat s
naším koordinátorem, přijmout vhodná ochranná opatření a informovat nás a
dotčené třetí strany o vzájemných nebezpečích. Dodavatelé jsou odpovědní za
školení a bezpečnost svých pracovníků a pověřených subdodavatelských firem a za
zajištění zdrojů ohrožení třetích osob. Dodavatel smí v prostorách a na pozemcích
naší společnosti používat pouze dostatečně odborně kvalifikované zaměstnance a
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spolehlivé pracovní prostředky. Nehody, ke kterým dojde v prostorách a na
pozemcích naší společnosti, musí být společnosti okamžitě nahlášeny.
13.

Poskytovaný materiál
Námi za úhradu dodané nebo zdarma poskytnuté materiály, díly, nádoby a speciální
obaly apod. (dále jen „poskytnuté materiály“) zůstávají naším vlastnictvím do
úplného zaplacení, pokud je zaplacení vyžadováno. Poskytnuté materiály smí být
používány jen v souladu s účelem, pro který byly námi poskytnuty. Zpracování a
montáž poskytnutých materiálů se provádí pro nás. Rozumí se, že v poměru
hodnoty poskytovaného materiálu k hodnotě celého produktu jsme spoluvlastníci
produktů vyrobených pomocí našich materiálů a dílů, které pro nás dodavatel v
tomto rozsahu uchovává. Vyhrazujeme si spoluvlastnictví produktů vyrobených
pomocí našeho poskytnutého materiálu až do úplného uspokojení našich nároků
vyplývajících z tohoto poskytnutého materiálu. Dodavatel je oprávněn prodat
výrobek vyrobený s použitím námi poskytnutých materiálů, jehož se stal v důsledku
zpracování vlastníkem, v rámci běžného obchodního styku za podmínky, že řádně s
kupujícím sjedná výhradu vlastnického práva. Dodavatel nám tímto postupuje
všechny své budoucí pohledávky na zaplacení kupní ceny výrobku vyrobeného s
použitím námi poskytnutých materiálů, jež mu vzniknou vůči třetím osobám v
důsledku prodeje tohoto výrobku. Takto postoupené pohledávky budou sloužit jako
zajištění našich pohledávek, vzniklých vůči dodavateli v důsledku zpracování námi
poskytnutých materiálů. Zmocňujeme tímto dodavatele k inkasu plnění na úhradu
postoupených pohledávek. Vyhrazujeme si právo zrušit práva dodavatele podle
tohoto čl. 13, pokud dodavatel neplní řádně svoje povinnosti vůči nám podle tohoto
odstavce nebo se ocitne v prodlení se zaplacením naší pohledávky nebo zastaví
platby nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení nebo jiné porovnatelné
řízení k vyrovnání dluhu ohledně jeho majetku nebo se podstatným způsobem
zhorší nebo hrozí zhoršení jeho majetkové situace nebo se nám bude dodavatel
jevit jako předlužený či platebně nezpůsobilý. Jestliže hodnota pohledávek, které
nám dodavatel postoupil k zajištění, přesáhne o více než 10 % hodnotu našich
zajištěných pohledávek, vzdáme se na základě žádosti dodavatele podle naší volby
příslušné části zajištění pohledávek.

14.

Podklady a zachování mlčenlivosti
14.1. O všech námi zpřístupněných obchodních, výrobních nebo technických
informacích (včetně charakteristik,
které lze vyhledat v předaných
předmětech,
dokumentech nebo softwaru, a ostatních poznatků nebo
zkušeností), pokud nejsou průkazně veřejně známé, je třeba zachovávat
mlčenlivost vůči třetím osobám a ve vlastním provozu dodavatele smějí být
tyto informace poskytovány jen takovým osobám, které musí být nezbytně
nutně zapojeny do prací za účelem splnění dodávky a které jsou rovněž
zavázány k povinnosti zachování mlčenlivosti; tyto informace zůstávají
naším výhradním vlastnictvím. Bez našeho předchozího písemného
souhlasu nesmějí být takové informace - vyjma dodávek pro nás rozmnožovány nebo využívány k podnikání. Na naše vyžádání nám musejí
být všechny od nás pocházející informace (případně včetně zhotovených
kopií nebo záznamů) a zapůjčené předměty bezodkladně a kompletně
navráceny nebo zničeny.
Vyhrazujeme si všechna práva k těmto informacím (včetně autorských
práv a práv z průmyslového vlastnictví, jako jsou patenty, užitné vzory,
ochranné známky, ochrana polovodičů atd.) Pokud nám byly tyto
informace zpřístupněny třetími osobami, platí tato výhrada také ve
prospěch těchto třetích osob.
14.2. Výrobky, které jsou vyrobeny podle námi navržených podkladů, jako jsou
výkresy, modely a podobné, nebo podle našich důvěrných údajů nebo s
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našimi nástroji nebo nástroji vyrobenými podle našeho vzoru, nesmí být
samotným dodavatelem používány, nebo nabízeny ani dodávány třetím
osobám. Toto platí obdobně i pro naše tiskařské zakázky.
15.

Vývozní kontrola a clo
15.1.
Dodavatel je povinen nás ve svých obchodních dokumentech informovat o
případných povinnostech opatřit si povolení při vývozu (zpětném vývozu)
jeho zboží podle platných právních předpisů upravujících vývozní a celní
podmínky v ČR, Německu, zemích Evropy a USA a dále podle právních
předpisů upravujících vývozní a celní podmínky v zemi původu jeho zboží.
V případě, že se bude jednat o zboží, jehož dodávka podléhá povolení, je
dodavatel povinen zaslat nám včas před první dodávkou zboží a bez
zbytečného odkladu v případě změn (technické, právní úpravy nebo
zjištění úřadů) na adresu ExportControl.CTX2@bosch.com následující
informace:

Bosch číslo materiálu,

popis zboží,

všechna příslušná čísla vývozních seznamů, včetně Export Control
Classification Number podle U.S. Commerce Control List (ECCN),

obchodně politický původ zboží,

statistický kód zboží (kód HS),

kontaktní osobu ve své firmě pro vysvětlení případných dotazů z naší
strany.
15.2.
Dodavatel je povinen přijmout příslušná opatření pro zabezpečení
dodavatelského řetězce ve smyslu WCO SAFE Framework of Standards
podle svého obchodního modelu a podporovat nás zejména v nezbytných
opatřeních k zachování souhlasu Authorized Economic Operator (AEO).
Dodavatel se zavazuje poskytnout dostatečné důkazy, například
prostřednictvím oprávnění nebo prohlášení, například prohlášení o
bezpečnosti, prohlášení v rámci C-TPAT nebo podobných programů. My
nebo námi pověřená třetí strana jsme oprávněni ověřit důkazy dodavatele
v souladu s tímto odstavcem také v prostorách dodavatele.
15.3.
Dodavatel je povinen nás závazně informovat o obchodně politickém a
nynějším předepsaném preferenčním původu zboží.
Za tímto účelem vydá dlouhodobé prohlášení dodavatele v rámci Evropské
unie (EU) na dodávky zboží v souladu s příslušným platným prováděcím
předpisem EU do 21 dnů poté, co o to požádáme.
Dodavatel dále zaručuje, že při dodání zboží ze země s dohodou o volném
obchodu/preferenční dohodou přiloží příslušný požadovaný doklad o
původu.
Obchodně politický původ musí být uveden na příslušné obchodní faktuře
a v případě potřeby musí být vystaveno osvědčení o původu.
V případě první dodávky musí být údaje o původu sděleny písemně
nejpozději při první dodávce. Změny původu zboží nám musí být
neprodleně nahlášeny písemně.
15.4.
Dodavatel je povinen přiložit veškeré nezbytné doklady, jako je obchodní
faktura, dodací list a informace pro úplné a správné dovozní celní
prohlášení pro dodání zboží přes celní hranice. U faktury musí být
dodrženo následující:

Na faktuře musí být také vždy separátně uvedeny náklady
nezahrnuté do ceny zboží (např. náklady na výzkum a vývoj, licenční
poplatky, náklady na nástroje, poskytnutý materiál kupujícího se
vztahem k dodávce zboží).

U bezplatných dodávek je dodavatel povinen v zálohové faktuře
uvést hodnotu, která odráží tržní cenu a následující poznámku „For
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16.

17.

Customs Purpose Only“. Na faktuře nebo dodacím listě musí být
rovněž uveden důvod bezplatné dodávky (např. zásilka bezplatných
vzorků).
15.5.
Dodavatel nám musí pomoci všemi prostředky nezbytnými ke snížení nebo
minimalizaci našich platebních povinností s ohledem na cla nebo náklady
na celní odbavení.
15.6.
Bez ohledu na jakákoli jiná práva a bez ručení vůči dodavateli jsme
oprávněni odstoupit nebo ukončit smlouvu bez předchozího upozornění,
pokud dodavatel opakovaně neplní povinnosti stanovené v čl. 15.1-15.5.
Ručení za DPH
16.1. Dodavatel je povinen řádně odvést daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
z inkasované ceny správci daně.
16.2. Dodavatel prohlašuje, že není osobou, proti níž by bylo vedeno exekuční
nebo insolvenční řízení, nevede žádný spor, v němž by neúspěch vedl k
závazku, jehož splnění by bylo nemožné nebo by jej hospodářsky
destabilizovalo. Dodavatel prohlašuje, že není osobou ohroženou vstupem
do insolvenčního řízení a řádně a včas plní veškeré své splatné závazky.
16.3. Dodavatel prohlašuje, že není osobou, s níž je vedeno řízení o její zápis do
evidence nespolehlivých plátců daně a není prohlášen nespolehlivým
plátcem daně, a zavazuje se informovat Společnost o tom, že se případně
stal nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH").
16.4. Dodavatel je povinen pro obchodní operace podle těchto podmínek uvádět
na účetních a daňových dokladech nebo smlouvách pouze účet, který
dodavatel řádně oznámil místně a funkčně příslušnému správci daně a
který je „zveřejněným účtem" ve smyslu ZDPH.
16.5. Společnost má právo v případě, že se jí dodavatel bude jevit jako rizikový
plátce DPH, postupovat dle příslušných ustanovení ZDPH a přijmout
preventivní opatření v podobě rozdělení platby sjednané ceny na část cena
a část DPH a DPH odvést přímo správci daně dodavatele. O přijetí
preventivního opatření dle předchozí věty bude Společnost dodavatele
informovat.
16.6. Pokud nastane skutečnost, že místně příslušný správce daně vyzve
Společnost, aby uhradila DPH za dodavatele, je Společnost oprávněna
jednostranně započíst svůj regresní nárok vůči dodavateli vyplývající z této
úhrady na jakoukoliv splatnou pohledávku dodavatele za Společností;
sjednaná cena se považuje za zaplacenou i v případě úhrady DPH
Společností za dodavatele dle příslušných ustanovení ZDPH. O tomto
postupu bude Společnost dodavatele informovat.
16.7. V případě, že dodavatel postoupí svoji pohledávku na úhradu ceny vůči
Společnosti na třetí osobu před její úhradou Společností, je Společnost
oprávněna uhradit DPH přímo příslušnému správci daně dle příslušných
ustanovení ZDPH. Úhrada DPH na účet příslušného správce daně spolu s
úhradou ceny bez DPH postupníkovi se v takovém případě považuje za
splnění povinnosti k úhradě ceny Společností a Společnost tak nebude s
úhradou ceny v prodlení. O tomto postupu bude Společnost dodavatele
informovat.
Soulad
17.1.
Dodavatel se zavazuje, že v rámci obchodního závazku s námi ani v rámci
jiného obchodního styku či v rámci jednání s orgány veřejné moci nebude
nabízet nebo slibovat ani požadovat nebo přijímat jakékoliv úplatky nebo
jiné výhody, které by byly v rozporu s protikorupčními právními předpisy.
17.2.
Dodavatel se zavazuje, že v rámci obchodního závazku s námi neuzavře s
námi nebo jiným podnikatelem žádnou dohodu, jejichž cílem nebo
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

výsledkem je narušení hospodářské soutěže (dohody mezi soutěžiteli,
rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě).
Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy
upravující minimální výši mzdy a ve stejném rozsahu zaváže k dodržování
těchto předpisů rovněž jeho subdodavatele. Na požádání je dodavatel
povinen prokázat nám dodržování této povinnosti. V případě porušení této
povinnosti je dodavatel povinen zprostit nás veškerých nároků třetích osob,
které budou v důsledku tohoto porušení povinnosti vůči nám uplatněny, a
zaplatit veškeré pokuty či jiné sankce, které nám z tohoto důvodu budou
orgány veřejné moci uloženy.
Dodavatel bude dodržovat příslušná ustanovení právních předpisů týkající
se zacházení se zaměstnanci, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a pracovat na snižování negativních účinků jeho
činností na člověka a životní prostředí. K tomu zřídí dodavatel v rámci
možností systém řízení podle ISO 14001 a bude jej dále rozvíjet.
Dodavatel bude dále dbát zásad Kodexu chování pro obchodní partnery
(www.puchasing.bosch.com/compliance) a zásad iniciativy Global
Compact Spojených národů, které se v zásadě týkají mezinárodní ochrany
lidských práv, odstranění otrocké práce a dětská práce, odstranění
diskriminace při náboru a zaměstnání a odpovědnosti za životní prostředí
(http://www.unglobalcompact.org).
V případě vzniku podezření na porušení povinností dodavatele
stanovených v čl. 17.1 až 17.4 je dodavatel povinen bez zbytečného
odkladu tato možná porušení povinností objasnit a informovat nás o
přijatých informačních opatřeních a v odůvodněných případech zveřejnit
dotčený dodavatelský řetězec. Jestliže se podezření z porušení povinností
dodavatele potvrdí, je dodavatel povinen informovat nás v přiměřené lhůtě
o opatřeních, která přijal k předcházení porušení těchto povinností. Pokud
dodavatel tuto povinnost v přiměřené lhůtě nesplní, vyhrazujeme si právo
od smlouvy s dodavatelem odstoupit nebo ji vypovědět bez výpovědní
doby.
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy nebo tuto vypovědět bez
výpovědní doby v případě, že se dodavatel dopustí závažného porušení
jeho zákonných povinností nebo v případě, že dodavatel poruší některou z
povinností stanovenou v čl. 17.1 až 17.4.

18.

Místo plnění
Není-li dohodnuto jinak, je místem plnění takové místo, na kterém má být zboží
podle zakázky dodáno, případně, na němž má být poskytnuta služba.

19.

Všeobecná ustanovení
19.1.
Pokud je některé ustanovení těchto podmínek a dalších dohod nebo se
stane neplatným, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení.
Smluvní partneři jsou povinni nahradit neplatné ustanovení jiným, které
bude z hlediska ekonomického efektu ve stejném smyslu.
19.2.
Pro smluvní vztahy platí výhradně české právo s vyloučením aplikace
kolizního práva a Vídeňské úmluvy Spojených národů o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží (CISG).
19.3.
Soudní pří slušnosti se v případě jakýchkoliv soudních sporů, které přímo
nebo nepřímo vyplývají ze smluvních vztahů, jejichž základ tvoří tyto
podmínky nákupu, řídí sídlem té Společnosti, která smlouvu s dodavatelem
uzavřela.
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