
 
Všeobecné obchodní podmínky koncernu Webasto platné pro nákup 

(07 / 2020) 
 
  1. Oblast působnosti 
 
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platné pro nákup společnosti Webasto SE a s ní propojených podniků 

podle § 15 a násl. zákona o akciových společnostech (AktG), (dále jednotlivě nebo společně také 
„Webasto“ nebo „skupina Webasto“) se použijí pro výrobu, zajištění, dodávku, plnění a/nebo koupi produktů 
všeho druhu, zejména prototypů, dílů, náhradních dílů, komponent, agregátů, látek, materiálů, práv, služeb, 
strojů a zařízení pro výrobu a/nebo systémů včetně softwaru v nich obsaženého či s nimi souvisejícího, jakož 
i příslušné dokumentace a zdrojového a objektového kódu tohoto softwaru (společně „předměty dodávky“), 
které společnost Webasto odebírá za účelem výroby produktů Webasto a/nebo i pro výkon své podnikatelské 
činnosti od daného dodavatele („dodavatel“) („VOP Webasto“). Všeobecné obchodní podmínky společnosti 
Webasto jsou k nahlédnutí a stažení na https://startsuppliers.webasto.com („dodavatelský portál“).  

 
1.2 Právní vztahy mezi společností Webasto a dodavatelem (Webasto a dodavatel dále jednotlivě také „smluvní 

strana“ a společně „smluvní strany“) v souvislosti s nákupem předmětů dodávky společností Webasto se 
řídí výlučně ustanoveními těchto VOP Webasto, jejichž nedílnou součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky 
společnosti Webasto pro nákup nástrojů („VOP Webasto platné pro nástroje“) a aktuální směrnice o 
zajišťování kvality pro dodavatele společnosti Webasto („QW1“), s nimiž se lze rovněž seznámit na 
dodavatelském portálu. To platí i po všechny budoucí obchodní vztahy pro nákup předmětů dodávky, i když v 
jejich rámci nebude znovu výslovně sjednána platnost ustanovení těchto VOP Webasto. Převzetí předmětů 
dodávky od dodavatele či provedení plateb společností Webasto dodavateli bez námitek nelze za žádných 
okolností považovat za uznání jiných podmínek dodavatele. Společnost Webasto odmítá veškeré všeobecné 
obchodní podmínky, dodatečné či rozporné podmínky nebo závazky v nabídkách nebo jejich přijetí ze strany 
dodavatele, přičemž tyto nebudou součástí dodavatelské smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně sjednaly 
něco jiného. V konkrétním případě není zapotřebí žádné další zvláštní námitky. 

 
1.3 Dodavatel musí zajistit, aby obsah ustanovení těchto VOP Webasto používali při plnění dodavatelských 

závazků a závazků k plnění vůči společnosti Webasto případní subdodavatelé řádně pověření dodavatelem 
a/nebo třetí osoby (viz článek 3). Dodavatel má povinnost zajistit, aby jeho subdodavatelé nebo třetí osoby 
postupovali v souladu s ustanoveními těchto VOP Webasto a společnosti Webasto přiznali práva zakotvená 
v těchto VOP Webasto. 

 
1.4  Změny, doplnění a vedlejší ujednání k těmto VOP Webasto i dodavatelské smlouvě (viz níže článek 2.3) 

vyžadují písemnou formu. To platí i pro změnu požadavku písemné formy dle článku 1.4 věty první. 
 
2. Objednávky, dodavatelské smlouvy, odvolávky, změny 
 
2.1  Objednávky, dodavatelské smlouvy, odvolávky pro nákup předmětů dodávky i jejich přijetí, změny a doplnění 

vyžadují písemnou formu, lze je však činit i faxem nebo prostřednictvím elektronického dálkového přenosu 
dat. Dodavatelské smlouvy dále vznikají i tím, že dodavatel začne poskytovat plnění nebo dodávat předmět 
dodávky, který je předmětem objednávky či nabídky na uzavření dodavatelské smlouvy nebo odvolávky. 

 
2.2 Objednávka učiněná společností Webasto je nabídka na uzavření dodavatelské smlouvy pro dodavatele. 

Objednávku může společnost Webasto před přijetím ze strany dodavatele kdykoliv a bez jakéhokoliv ručení 
vůči dodavateli odvolat. Objednávka nepředstavuje přijetí nabídky ze strany dodavatele, není-li to 
v objednávce výslovně uvedeno. Odvolávat se v objednávkách na nabídky nebo dopisy dodavatele je s 
platností možné výlučně s ohledem na daný předmět a pouze tehdy, není-li objednávka v rozporu s daným 
předmětem. Odvolávky ze strany společnosti Webasto jsou závazné, ledaže je dodavatel bude u společnosti 
Webasto písemně do 48 hodin od doručení objednávky dodavateli rozporovat z důvodu nepřiměřenosti 
objemů nebo termínů, přičemž uvede nejbližší možné termíny dodávky.  

 
2.3 Objednávka nebo odvolávka a VOP Webasto se považují za přijaté ze strany dodavatele jako celek a beze 

změn, pokud dodavatel přijme objednávku nebo odvolávku písemně nebo cestou elektronické výměny dat 
nebo začne plnit dodávky či služby, které jsou předmětem objednávky nebo odvolávky. Každá přijatá 
objednávka, odvolávka nebo jiným způsobem uzavřená dohoda o výrobě, zajištění, dodávce a/nebo jiném 
poskytnutí předmětů dodávky se ve smyslu těchto VOP Webasto označuje také jako „dodavatelská smlouva“. 

 
2.4 Výroba vzorků, zejména v rámci vývoje před zahájením sériové výroby nebo před změnami v sériové výrobě, 

probíhá na základě výkresů a zadávacích a/nebo technických podmínek schválených společností Webasto, 
jsou-li k dispozici, a to vždy v aktuální verzi zohledňující změny (celkově „specifikace“). Změny a vylepšení 
specifikace, k nimž dojde v rámci výroby prvního vzorku, musí dodavatel prověřit s ohledem na vhodnost pro 
zamýšlený účel a požadovanou kvalitu a o výsledku informovat společnost Webasto. Specifikace bude na 
přání společnosti Webasto odpovídajícím způsobem pozměněna. Východiskem pověření dodavatele sériovou 
výrobou je změněná specifikace. 

 
2.5 Množství a dodací termíny budou stanoveny výlučně v objednávkách nebo odvolávkách. Dodavatel musí 

zajistit potřebné kapacity ke splnění stanoveného množství z objednávek nebo odvolávek včetně 
předpokládaného množství. Není-li v odvolávce upraveno jinak, považuje se daná odvolávka za schválení 
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výroby na období čtyř (4) týdnů a uvolnění materiálu na období dalších čtyř (4) týdnů. Další předpokládaná 
množství nebo jejich plány z objednávek nebo odvolávek se považují za nezávazné. Závazek k odebrání ze 
strany společnosti Webasto je omezen na výše uvedené schvalovací lhůty.  

 
2.6 Webasto si vyhrazuje právo provést kdykoliv změny týkající se předmětu dodávky, specifikací a/nebo procesů 

z dodavatelské smlouvy, anebo je požadovat od dodavatele. Dodavatel neprodleně, zpravidla nejvýše do 
deseti (10) dnů, představí dopady takové změny na cenu a termín dodávky v rozpisu nákladů „cost break 
down“ a vhodné dokumentaci. Vyplyne-li z takové změny nutnost odchýlit se od ceny či termínu, sjednají 
Webasto a dodavatel přiměřenou změnu dodavatelské smlouvy. 

 
3. Pověření třetích osob, přemístění 
 
3.1 Dodavatel se zavazuje předem písemně informovat společnost Webasto o pověření třetích osob subdodávkou 

a předem si od společnosti Webasto zajistit písemný souhlas se subdodávkou. Společnost Webasto může 
odmítnout udělení souhlasu pouze ze závažného důvodu. V každém případě zůstává přímá právní 
odpovědnost dodavatele vůči společnosti Webasto pověřením třetích osob nedotčena. 

 
3.2 Dodavatel se dále v případě výroby předmětů dodávky zavazuje, že výrobu a/nebo výrobní jednotku 

pro výrobu předmětu dodávky nebo jeho částí nepřemístí jinam bez předchozího písemného souhlasu 
společnosti Webasto.  

 
4. Dodací termíny a lhůty, narušení dodávek, prodlení s dodávkou 
 
4.1 Dodací termíny a lhůty uvedené v objednávce a/nebo v odvolávce jsou závazné. Rozhodující pro dodržení 

dodacího termínu nebo dodací lhůty je doručení předmětu dodávky do závodu nebo výrobní lokality Webasto, 
pro kterou je dodávka určena. 

 
4.2 Není-li sjednáno jinak, proběhne dodání předmětu dodávky „vyplaceně do závodu“ (Incoterms 2010 DDP) a 

zahrnuje vrácení vratných obalů dodavateli na náklady dodavatele.  
 
4.3 Dodavatel bude společnost Webasto neprodleně písemně informovat o okolnostech, které by mohly vést 

k narušení dodávky, zejména pak ke zpoždění dodávky nebo její neúplnosti. Dodavatel musí v této souvislosti 
oznámit relevantní opatření, zejména pak vhodný havarijní koncept, s jehož pomocí dodavatel předejde 
narušení dodávky nebo jejím důsledkům.  

 
4.4 Dodavatel uhradí veškeré náklady (zejména dodatečné náklady na přepravu, náklady na technické 

dovybavení, mimořádné směny, vícenáklady na náhradní obchody), které vznikly nedodržením dodacích 
termínů pro společnost Webasto a zákazníky společnosti Webasto, které zavinil dodavatel. V případě prodlení 
dodavatele s dodacím termínem je společnost Webasto oprávněna požadovat paušální kompenzaci za každý 
započatý týden překročení dodacího termínu ve výši 0,5 % z hodnoty objednávky či odvolávky, avšak 
nanejvýš 5 % z hodnoty objednávky, resp. odvolávky. Dodavateli se výslovně vyhrazuje právo prokázat, že 
společnosti Webasto vznikla nižší škoda, případně, že jí nevznikla škoda žádná. Uplatnění nároků na náhradu 
dalších škod ze strany společnosti Webasto tím zůstává nedotčeno. 

 
4.5 V případě bezvýhradného přijetí zpožděné dodávky si společnost Webasto výslovně vyhrazuje možnost 

pozdějšího uplatnění práv dle článku 4. Bezvýhradné přijetí opožděné dodávky rovněž neznamená, že se 
společnost Webasto vzdává dalších platných nároků na náhradu škody. 

 
4.6 Lze-li předpokládat, že dodavatel nebude trvale schopen dodržovat termíny, je po stanovení lhůty a na žádost 

společnosti Webasto povinen vydat neprodleně všechny potřebné nástroje/přípravky ve vlastnictví společnosti 
Webasto a dále na základě odvozeného práva i nástroje/přípravky ve vlastnictví třetích osob (viz rovněž 
článek 16.1) tak, aby společnost Webasto mohla po dobu překážky na straně dodavatele předměty dodávky 
vyrábět sama nebo třetí osobou. Náklady na přemístění hradí dodavatel, pokud prodlení způsobil. Nároky 
dodavatele z důvodu přemístění jsou vyloučeny. Další nároky na náhradu škody společnosti Webasto 
zůstávají nedotčeny. 

 
4.7 Předčasné dodávky, dílčí dodávky nebo dodávky přebytečného množství vyžadují předchozí písemný souhlas 

společnosti Webasto. Nebude-li souhlas udělen, má společnost Webasto právo odmítnout přijetí takových 
dodávek, nebo je na náklady dodavatele vrátit. Nezávisle na předchozím souhlasu společnosti Webasto je 
dodavatel povinen společnosti Webasto nahradit náklady, výdaje a škody vzniklé předčasnou dodávkou, dílčí 
dodávkou nebo dodávkou přebytečného množství, a to včetně vzniklého navýšení přepravních nákladů 
v důsledku takových dodávek.  

 
5. Vyšší moc 
 
5.1 Vyšší moc, pracovní spory, nepokoje, úřední opatření a ostatní nezaviněná narušení provozu nebo 

nepředvídatelné, neodvratitelné a závažné události zprošťují smluvní strany povinnosti plnění po dobu trvání 
narušení a v rozsahu jejího účinku. To platí i tehdy, pokud tyto události nastanou v okamžiku, kdy je dotčená 
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smluvní strana v prodlení. Společnost Webasto je oprávněna po dobu prodlení pokrýt své provozní potřeby 
jinak.  

  
5.2 Trvá-li narušení značnou dobu a má-li za následek značné snížení potřebných objemů, je společnost Webasto 

oprávněna odstoupit od dodavatelské smlouvy s ohledem na její dosud nesplněnou část, přičemž její ostatní 
práva zůstávají nedotčena. Pokud překážku v plnění způsobila společnost Webasto, nemá právo odstoupit od 
smlouvy.  

 
5.3  Smluvní strany mají povinnost v přiměřeném rozsahu neprodleně zaslat druhé smluvní straně potřebné 

informace a podniknout vše potřebné v zájmu odstranění narušení a/nebo zmírnění dopadů narušení. 
Dodavatel je povinen společnost Webasto neprodleně písemně informovat o prodlení ve smyslu článku 5.1, 
které lze očekávat. Neproběhne-li informování, anebo proběhne-li se zpožděním v důsledku zavinění 
dodavatele, je dodavatel povinen nahradit škodu, kterou by v případě včasného informování ještě bylo možné 
odvrátit. Smluvní strany navíc musejí hledat alternativní prostředky a cesty v zájmu zajištění dalšího plnění 
smluvních závazků a případně své závazky na dobu trvání narušení přizpůsobit dle zásad dobré víry 
změněným poměrům. Jakmile narušení pomine, musejí obě smluvní strany opět plnit své původní smluvní 
závazky.  

 
5.4 Dodavatel se zavazuje předložit společnosti Webasto vhodný havarijní koncept pro případy narušení uvedené 

v článku 5.1. 
 
6. Výstupní kontrola zboží, balení, expedice, doklad o původu 
 
6.1 Dodavatel provádí výstupní kontrolu zboží se zaměřením na vady předmětu dodávky. 
 
6.2 Všechny předměty dodávky musí dodavatel řádně zabalit, označit a s péčí řádného obchodníka odeslat 

způsobem, který zajišťuje nejnižší přepravní náklady. Není-li sjednáno jinak, budou dodávané předměty 
dodávky navíc baleny dle aktuálních požadavků společnosti Webasto na balení zboží (k dispozici na 
dodavatelském portálu). Za poškození v důsledku vadného zabalení, které neodpovídá aktuálním 
požadavkům společnosti Webasto na balení zboží a/nebo případným dalším platným předpisům, odpovídá 
dodavatel. 

 
6.3 Dodavatel je povinen neprodleně opatřit všechny kompletní podklady a ostatní údaje, které jsou nutné dle 

celních předpisů nebo jiných použitelných předpisů státních orgánů, zejména a) podklady k vrácení cla a b) 
veškeré doklady o původu a c) veškeré další údaje, které se vztahují k obchodnímu nebo preferenčnímu 
původu předmětů dodávky a materiálů, které jsou v nich obsaženy. 

 
6.4 Zadá-li Webasto využití určité přepravní společnosti nebo dopravního prostředku, provede dodavatel přepravu 

v souladu s tímto zadáním přepravní společnosti nebo dopravního prostředku. 
 
7. Kvalita 
 
7.1 Dodavatel zajistí, aby jeho dodávky a služby byly vhodné k zamýšlenému účelu, a aby s ohledem na použité 

materiály a provedení vykazovaly bezvadnou kvalitu. Dodavatel se ve svých dodávkách a službách musí řídit 
aktuálním stavem vědy a techniky, sjednanými specifikacemi, předpisy týkajícími se kvality, životního prostředí, 
emisí, bezpečnosti, kontrol, jakož i sjednanými technickými údaji. Změny předmětu dodávky, změny materiálů, 
nástrojů nebo procesů ve výrobě vyžadují předchozí písemný souhlas společnosti Webasto. Dodavatel musí 
prověřit specifikace a neprodleně společnosti Webasto sdělit nutnost případných změn, zejména pak 
zaměřených na zlepšení kvality. 

 
7.2 Pro postupy k zajištění kvality dodávek, které musí dodavatel dodržovat, platí aktuální QW1. Dodavatel bude 

dodržovat postupy a dokumentační povinnosti uvedené v QW1. Kromě toho lze ve zvláštních dohodách o 
kvalitě zakotvit další specifické požadavky na jednotlivé díly. Postupy popsané v QW1 ohledně prvních vzorků 
budou doplněny o požadavky obsažené v příslušných objednávkách prvních vzorků. 

 
7.3 Dodavatel zajistí, aby předměty dodávky a procesy potřebné pro jejich výrobu a/nebo zpracování byly 

v souladu s národními a mezinárodními zákony a dohodami platnými pro daný předmět dodávky v zemi výroby 
a na prodejních trzích pro produkty, do nichž jsou předměty dodávek zabudovány a/nebo pro něž se používají. 
Dodavatel musí společnost Webasto zprostit všech veřejnoprávních i soukromoprávních nároků vyplývajících 
z porušení těchto předpisů. Všechna potřebná kontrolní osvědčení a doklady musí dodavatel dle dohody 
dodat spolu s dodávkou. Dále musí na své náklady vybavit potřebnými informacemi odpovídající systémy, 
které slouží k dodržování předpisů uvedených v předchozích článcích (např. mezinárodní systém 
materiálových dat „IMDS“). 

 
7.4 Dodavatel ve svých záznamech o kvalitě uvede, kdy, jak a kdo zajistil výrobu předmětu dodávky či dodávek 

bezvadné kvality a vypracuje příslušnou dokumentaci prokazující zajištění kvality, která musí být společnosti 
Webasto na vyžádání neprodleně poskytnuta. Doklady o zajištění kvality musejí být i po ukončení sériové 
výroby u zákazníků společnosti Webasto, při níž se používaly předměty dodávek, uchovávány po dobu 
patnácti (15) let a v případě potřeby předloženy společnosti Webasto. Dodavatel je oprávněn zkrátit dobu 
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uchovávání těchto dokladů, je-li schopen vyloučit rizika pro život a zdraví při používání předmětů dodávek, tj. 
zejména v případě zabudování předmětů dodávky do produktů Webasto. Dodavatel je povinen v rámci 
zákonných možností ve stejném rozsahu zavázat stejnou povinností své subdodavatele. Další specifické 
požadavky na dokumentaci prokazující zajištění kvality a její archivaci vyplývají z QW1.  

 
7.5 Nezávisle na tom musí dodavatel v pravidelných intervalech kontrolovat kvalitu objednaných předmětů 

dodávky a zajistit jejich soulad s požadavky na kvalitu dle QW1, resp. dle sjednaných požadavků na kvalitu, 
a dále musí předkládat doklady o kontrolách. Dodavatel bude společnost Webasto neprodleně písemně 
informovat o problémech s kvalitou, které se projeví na předmětech dodávek. Smluvní strany se budou navíc 
vzájemně informovat o možném zlepšení kvality. 

 
7.6 Webasto má právo se v přiměřeném rozsahu po předchozím ohlášení přímo u dodavatele informovat o 

dodržování předpisů o kvalitě a systému řízení kvality a nahlížet do odpovídajících podkladů. Dodavatel 
společnosti Webasto v této souvislosti v potřebném rozsahu poskytne součinnost, podklady a informace. 

 
7.7 Podléhají-li předměty dodávky nebo její části bezpečnostním předpisům dle vnitrostátních a/nebo 

zahraničních zákonů, směrnic nebo jiných použitelných ustanovení, zavazuje se dodavatel na vyžádání 
společnosti Webasto alespoň po dobu deseti (10) let dokumentovat a archivovat homologaci a výrobní proces 
pro předměty dodávky, zejména jak (testovací metody), kým (fyzická/právnická osoba) a s jakým výsledkem 
byly relevantní předměty dodávky a/nebo jejich části testovány dle specifikace. Budou-li úřední orgány 
odpovědné za bezpečnost vozidel, ustanovení o emisích apod. požadovat k přezkoumání určitých požadavků 
náhled do výrobního procesu a kontrolní dokumentace od společnosti Webasto, přizná jim dodavatel na 
žádost společnosti Webasto ve svém závodě stejná práva a poskytne veškerou potřebnou součinnost. 

 
8. Konkurenceschopnost 
 
8.1 Obchodním základem dodavatelských smluv je, že dodavatel zůstane konkurenceschopný v oblasti ceny, 

kvality, inovativnosti předmětů dodávky a bezpečnosti dodávky.  
 
8.2 Budou-li společnosti Webasto nabízeny produkty, zboží a/nebo služby srovnatelné s předměty dodávky za 

konkurenceschopnějších podmínek, bude společnost Webasto o této skutečnosti dodavatele písemně 
informovat a stanoví mu přiměřenou lhůtu k obnovení plné konkurenceschopnosti předmětů dodávky. 
Dodavatel k tomu neprodleně vypracuje katalog opatření k obnovení konkurenceschopnosti a poskytne ho 
společnosti Webasto společně s opravenou nabídkou. Přijme-li společnost Webasto opravenou nabídku 
k obnovení konkurenceschopnosti, bude pokračovat platnost dosavadní dodavatelské smlouvy za změněných 
podmínek a dodavatel musí sjednaná opatření k obnovení konkurenceschopnosti předmětů dodávky dle 
opravené nabídky zrealizovat a zajistit v přiměřené lhůtě stanovené společností Webasto. Povinnost 
k zachování konkurenceschopnosti je podstatná smluvní povinnost. V případě jejího porušení může Webasto 
vyžadovat nápravu a dodavatelskou smlouvu zcela nebo částečně neprodleně ze závažného důvodu 
vypovědět.  

 
9. Ceny, faktura, platba, postoupení třetím osobám 
 
9.1 Sjednané ceny jsou ceny s připočtením platné sazby daně z přidané hodnoty. Ceny jsou pevné a představují 

celkovou cenu za výrobu a dodávku předmětů dodávky včetně obalů v rámci jedné dodavatelské smlouvy. 
Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Webasto nemá dodavatel právo měnit ceny ani účtovat 
jakékoliv dodatečné náklady. 

  
9.2 Není-li v objednávkách sjednáno jinak, jsou faktury dodavatele nezávisle na smluvně sjednaném přechodu 

nebezpečí zániku předmětů dodávky na společnost Webasto splatné šedesát (60) dní od doručení 
předmětu/předmětů dodávky dle smlouvy a doručení řádné a přehledné faktury. Faktura musí odpovídat 
příslušným zákonným ustanovením a obsahovat zejména daňové identifikační číslo nebo daňové číslo, datum 
dodávky nebo zdanitelného plnění, množství a druh účtovaných předmětů dodávky. Na faktuře navíc musí být 
uvedeno číslo dodavatele, číslo dodacího listu, číslo a datum objednávky (nebo dodavatelské smlouvy, resp. 
odvolávky). Bez uvedení úplného objednacího čísla může společnost Webasto fakturu vrátit jako neplatnou. 
Rozhodující pro začátek sjednaných lhůt splatnosti je pak doručení opravené řádné faktury.  

 
9.3 V případě převzetí předčasných dodávek se řídí splatnost platby sjednaným dodacím termínem. Platby jsou 

hrazeny bezhotovostním převodem, šekem, nebo je-li to sjednáno, dobropisem, vždy s výhradou kontroly 
faktury. 

 
9.4 V případě vadných dodávek má společnost Webasto právo zadržet část platby až do okamžiku řádného 

splnění závazku. 
 
9.5 Dodavatel nemá bez předchozího písemného souhlasu společnosti Webasto právo postupovat své 

pohledávky vůči společnosti Webasto třetím osobám, nebo je třetími osobami nechat inkasovat. Postoupí-li 
dodavatel své pohledávky vůči společnosti Webasto v rozporu s článkem 9.5 větou první bez souhlasu třetí 
osobě, může Webasto po udělení souhlasu dle vlastní volby se zprošťujícím účinkem plnit dodavateli nebo 
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třetí osobě. V případě prodloužené výhrady vlastnického práva subdodavatele vůči dodavateli se souhlas 
společnosti Webasto s postoupením na společnost Webasto považuje za udělený. 

 
10. Oznámení vad 
 
10.1 Společnost Webasto po doručení dodávky provede na základě dodacího listu kontrolu identity a množství a 

zkontroluje předměty dodávky na zjevné škody vzniklé při přepravě a další zjevné vnější vady. Zjistí-li 
společnost Webasto vadu, neprodleně ji oznámí dodavateli. Vady nezjištěné při příjmu společnost Webasto 
oznámí dodavateli v přiměřené lhůtě poté, kdy budou zjištěny dle zvyklostí řádných obchodních postupů. 
Dodavatel se tedy vzdává námitky pozdní reklamace vad.  

 
10.2 Případné platby uskutečněné před zjištěním vad, inspekce ze strany Webasto a/nebo zákazníka, převzetí 

předmětů dodávky a/nebo jiné schvalovací kroky nepředstavují uznání bezvadného stavu předmětů dodávky 
a nezbavují dodavatele záruční povinnosti a/nebo ručení dle ustanovení dodavatelské smlouvy, resp. těchto 
VOP Webasto. 

 
11. Nároky z odpovědnosti za vady 
 
11.1  Nezávisle na odpovědnosti za vady dle článku 11. ručí dodavatel za to, že všechny předměty dodávky budou 

a) odpovídat specifikacím, zejména pak vzorkům a výkresům, ale i ostatním požadavkům na ně kladeným, b) 
bezvadné z hlediska konstrukce, výroby a materiálu, c) vykazovat obvyklou tržní, avšak alespoň sjednanou 
kvalitu a d) vhodné pro zvláštní účely, k nimž se pořizují. Předměty dodávky, u nichž bude zjištěno, že 
neodpovídají některému z výše uvedených požadavků, se považují za „vadné předměty dodávky“. 

 
11.2 Budou-li před zahájením výroby (zpracováním nebo zabudováním) nebo použitím zjištěny vadné předměty 

dodávky, poskytne společnost Webasto dodavateli nejdříve příležitost v přiměřené lhůtě vadné předměty 
vytřídit, odstranit jejich vady nebo dodat doplňující či náhradní dodávku, ledaže to od společnosti Webasto 
nelze spravedlivě požadovat. Nelze-li to od společnosti Webasto spravedlivě požadovat, zejména pak 
s ohledem na nerušenou výrobu a provoz či minimalizaci škod na straně společnosti Webasto nebo jejího 
zákazníka, může společnost Webasto sama provést odstranění vad nebo vady nechat odstranit třetí osobou. 
Vzniklé náklady v této souvislosti hradí dodavatel. Webasto bude dodavatele přiměřeně informovat o 
odstraňování vad. 

 
11.3 Bude-li závada zjištěna až po zahájení výroby, může Webasto požadovat dodání bezvadných předmětů 

dodávky a náhradu nákladů vynaložených na dodatečné splnění závazku, zejména pak nákladů na přepravu 
a cestovních nákladů, nákladů práce (např. náklady na prověření, vytřídění, demontáž a zabudování) a 
materiálových nákladů. Budou-li předměty dodávky již fyzicky u společnosti Webasto nebo jejího zákazníka 
v procesu výroby či prodeje anebo v používání konečného zákazníka, nemusí být poskytnuta lhůta 
k dodatečnému plnění. Jsou-li předměty dodávky již zabudované a dodané zákazníkům společnosti Webasto, 
obdrží dodavatel k prověření díly, pokud je společnosti Webasto předal její zákazník za účelem prověření. 
Dodavatel uzná zjištěnou vadu na základě dílů předložených zákazníkem společnosti Webasto nebo jím 
pověřenou třetí osobou (např. servisní dílnou) jako vadu prokázanou i bez dalšího předkládání vadných 
předmětů dodávky. Náklady a výdaje uvedené v článku 11. musejí být nahrazeny i tehdy, vzniknou-li, aniž by 
pro dodatečné plnění byla nutná výměna vadných dílů, zejména při nahrávání bezvadného či nového softwaru.  

 
11.4 Nebudou-li nahrazované předměty dodávky zahrnuty do posouzení vad nebo předány dodavateli k technické 

analýze nebo přepracování, provede Webasto na náklady dodavatele jejich likvidaci, resp. dodavatel musí na 
vyžádání společnosti Webasto provést likvidaci vadných předmětů dodávky na vlastní náklady. Není-li 
sjednáno jinak, nemá dodavatel právo vadné předměty dodávky prodávat či používat pro vlastní účely nebo 
účely třetích osob. Společnost Webasto si vyhrazuje právo ověřit si u dodavatele splnění povinností 
dodavatele dle tohoto článku 11.4.  

 
11.5 V případě vad nemá dodavatel zadržovací právo. 
 
11.6 Záruční lhůta na dodané předměty dodávky činí třicet šest (36) měsíců s výjimkou předmětů dodávky 

používaných v produktech Webasto a/nebo vozidlech pro severoamerický trh (USA, Kanada, Portoriko, 
Mexiko), u nichž činí záruční lhůta čtyřicet osm (48) měsíců. Uplatní-li zákazník společnosti Webasto nároky 
z odpovědnosti za vady do konce této lhůty, prodlouží se výše uvedené lhůty o dalších šest (6) měsíců. 
Záruční lhůta se počítá vždy od první registrace konečného produktu (vozidlo nebo stroj), nebo u předmětů 
dodávky k dodatečné přestavbě od zabudování produktu Webasto u zákazníka. Maximální záruční lhůta však 
v obou případech činí šedesát (60) měsíců od doručení předmětu dodávky do společnosti Webasto. Výše 
uvedené záruční lhůty neplatí, pokud dodavatel lstivě zamlčel vadu předmětu dodávky a zákonné záruční 
lhůty pro tento případ trvají déle. Jsou-li však zákonné záruční lhůty kratší, zůstávají i v případě lstivého 
zamlčení v platnosti výše uvedené záruční lhůty. Stanoví-li zákonná ustanovení mimo Německo a/nebo země, 
v nichž společnost Webasto nebo její zákazníci prodávají produkty nebo náhradní díly, delší promlčecí lhůtu 
pro nároky z vad, nastupují tyto delší lhůty namísto záručních lhůt upravených v tomto článku 11.6. 

 
11.7 Není-li výše upraveno jinak, zůstávají další nároky na náhradu nákladů a škody z důvodu dodání vadného 

předmětu dodávky i ostatní zákonná nebo smluvní práva ustanoveními článku 11. nedotčena.   
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12. Odpovědnost 
 
12.1  Uplatní-li třetí osoby vůči společnosti Webasto nároky z odpovědnosti nezávislé na zavinění, zejména pak 

nároky z odpovědnosti za vadu výrobku, je dodavatel povinen společnost Webasto zprostit takových nároků 
a nákladů a škod, které jsou jimi způsobeny (včetně nákladů spojených s vymáháním práv), byla-li vada 
předmětu dodávky způsobena dodavatelem.   

 
12.2 Přijme-li společnost Webasto a/nebo třetí osoby, zejména pak výrobci vozidel (nebo jiných konečných 

produktů), do nichž byly zabudovány předměty dodávky nebo produkty, komponenty, software nebo systémy, 
které obsahují předměty dodávky, z vlastního rozhodnutí či z moci úřední opatření k odvrácení škody, např. 
svolávací akci, provozní nebo servisní akci nebo jiná opatření (celkově „stažení z trhu“), odpovídá dodavatel 
za vzniklé náklady a škody (včetně nákladů spojených s vymáháním práv), zakládají-li se tato opatření na 
vadách předmětu dodávky dodaného dodavatelem nebo na jiném porušení dodavatelské smlouvy 
dodavatelem.   

 
12.3 Dodavatel společnost Webasto na její žádost přiměřeně podpoří při objasnění a odvrácení nároků třetích osob. 

Společnost Webasto bude dodavatele přiměřeně informovat v případech uplatnění odpovědnosti za škody o 
stavu věci a poskytne dodavateli příležitost k prověření postupu, ledaže informování nebo zapojení dodavatele 
není z důvodu bezodkladnosti pro společnost Webasto možné, anebo jej od ní nelze spravedlivě požadovat. 

 
12.4 Ostatní zákonná nebo smluvní práva společnosti Webasto, zejména pak z odpovědnosti za vady výrobku, 

nedovoleného jednání a/nebo jednatelství bez příkazu, zůstávají ustanoveními článku 12. nedotčena.  
 
12.5 Bude-li dodavatel společnosti Webasto v rámci plnění svých povinností z dodavatelské smlouvy nebo jiných 

dohod poskytovat společnosti Webasto zaměstnance, nevznikne tím mezi společností Webasto a 
poskytnutými zaměstnanci pracovní poměr. Za řádný odvod případných daní a odvodů z činnosti 
poskytnutého zaměstnance, zejména za řádný odvod pojistného na sociální zabezpečení, je v tomto případě 
výlučně odpovědný dodavatel. Dodavatel zprostí společnost Webasto veškerých nároků, které v této 
souvislosti vzniknou, a/nebo uplatnění nároků třetích osob, vyplývajících zejména ze skrytého zaměstnávání 
nebo podezření z něj, a to v plném rozsahu a na první vyžádání. 

 
13. Pojištění 
 

Dodavatel je povinen zajistit na vlastní náklady přiměřenou pojistnou ochranu týkající se jeho závazků. 
Dodavatel je zejména povinen uzavřít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti podniku za škody 
způsobené třetím osobám, a je-li dodavatel výrobcem předmětů dodávky, pak i rozšířené pojištění 
odpovědnosti za vady výrobku pokrývající náklady na demontáž a zabudování, a dále pojištění nákladů 
spojených se stažením motorových vozidel z trhu s přiměřeným pojistným krytím ve výši alespoň 5 mil. eur a 
pro předměty dodávky se zvýšeným rizikem, zejména elektronické součástky pak ve výši minimálně 10 mil. 
eur na jednu pojistnou událost. Dodavatel musí společnosti Webasto před uzavřením smlouvy předložit 
písemné potvrzení pojistitele o uzavření takového pojištění, a to jak s ohledem na obsah pojistného krytí, tak 
i s ohledem na krycí částku. Dodavatel bude společnosti Webasto bez výzvy jednou ročně písemně dokládat 
existenci pojistného krytí prostřednictvím odpovídajícího aktuálního potvrzení o pojištění.  

 
14. Práva třetích osob, práva ochrany průmyslového vlastnictví, užívací práva 
 
14.1 Dodavatel je povinen zajistit, aby předměty dodávky, výrobní proces a užívání předmětů dodávky 

neporušovaly práva třetích osob, zejména národní nebo mezinárodní patentové právo, právo užitných vzorů, 
autorské právo, právo průmyslových vzorů, známkové právo či jiná práva k duševnímu vlastnictví (společně 
„práva ochrany průmyslového vlastnictví“). Dodavatel odpovídá za náklady a škody vznikající z porušování 
práv třetích osob (včetně nákladů spojených s vymáháním práv). Dodavatel navíc zprostí společnost Webasto 
všech nároků a požadavků třetích osob vyplývajících ze skutečného či domnělého porušování práv ochrany 
průmyslového vlastnictví v důsledku používání nebo prodeje předmětů dodávky. 

 
14.2 Smluvní strany se zavazují, že se budou neprodleně informovat o známých rizicích porušení a údajných 

případech porušení a vzájemně se bezúplatně podporovat při odvracení možných nároků všemi přiměřenými 
prostředky, např. při analýzách a vyhodnocování dokumentací. 

 
14.3 Pokud práva ochrany průmyslového vlastnictví a/nebo autorská práva dodavatele budou zapotřebí pro 

používání předmětů dodávky společností Webasto, poskytne dodavatel společnosti Webasto neodvolatelné 
a bezplatné právo s celosvětovou platností na užívání, opravu či obnovu předmětů dodávky, které byly dodány 
v rámci dodavatelské smlouvy, a to ve vlastní režii nebo prostřednictvím třetích osob. 

 
14.4 Je-li předmětem dodavatelské smlouvy standardní uživatelský software, použije se užívací právo dle článku 

14.3, přičemž je volně převoditelné. Dodavatel má povinnost poskytnout společnosti Webasto potřebný 
software. Úhrada za opakované užívání je výslovně vyloučena. Dodavatel ujišťuje, že software nevykazuje 
viry nebo podobné vady. 
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14.5 Bude-li dodavatelská smlouva obsahovat vývojové práce, které hradí společnost Webasto (ať už 
jednorázovou platbou či v ceně dílů), zůstanou veškeré výsledky vývoje, zejména pak know-how, testovací a 
vývojové zprávy, podněty, nové myšlenky, návrhy, koncepce, výkresy, nástiny, vzorky, modely, software 
včetně zdrojových kódů, datové soubory, CAD včetně historie atd. (společně „výsledky práce“), které 
dodavatel dosáhne nebo používá v rámci dodavatelské smlouvy, ve vlastnictví společnosti Webasto. 
Dodavatel tedy zajistí, že bude moci nabývat a převádět na společnost Webasto práva k výsledkům vývoje 
podléhajícím právu ochrany průmyslového vlastnictví, zejména k vynálezům. Pokud se na výsledky vývoje, 
zejména pak vynálezy, vztahuje právo ochrany průmyslového vlastnictví, vyrozumí dodavatel o této 
skutečnosti neprodleně společnost Webasto. Společnost Webasto je oprávněna přihlašovat vlastním jménem 
a na vlastní účet práva ochrany průmyslového vlastnictví. Společnost Webasto může ve lhůtě čtyř (4) týdnů 
od oznámení ze strany dodavatele požadovat převzetí výsledků podléhajících právní ochraně. Dodavatel je 
poté povinen svá práva neprodleně převést na Webasto. Rozhodne-li se Webasto proti přihlášení nebo 
přestane-li mít zájem o již přihlášenou právní ochranu, může dodavatel pokračovat v přihlášení na vlastní 
náklady. Společnosti Webasto v takovém případě však zůstává neomezené, bezúplatné a nevýhradní užívací 
právo. 

 
14.6 Jsou-li výsledky práce chráněny autorskými právy dodavatele, poskytuje dodavatel tímto společnosti Webasto 

nevýhradní, neodvolatelné, převoditelné, časově, prostorově a obsahově neomezené právo bezplatně a 
libovolně tyto výsledky veškerým způsobem užívat, měnit a zpracovávat. Vzniknou-li práva ochrany 
průmyslového vlastnictví nebo výsledky práce podléhající právní ochraně během činností vykonávaných 
v rámci dodavatelské smlouvy dodavatelem, platí přiměřeně článek 14.5 věta první a druhá. Pro práva 
ochrany průmyslového vlastnictví, autorská práva a/nebo práva jim podobná, která již existují v okamžiku 
uzavření dodavatelské smlouvy a jsou obsažena ve výsledku práce, bude společnosti Webasto poskytnuto 
neodvolatelné, časově a prostorově neomezené, nevýhradní a sublicencovatelné užívací právo, které bude 
zahrnovat bezúplatné užívání pro účely výroby a dalšího vývoje jak ze strany společnosti Webasto, tak i ze 
strany třetích osob pro Webasto.  

 
15. Označování produktů 
 

Dodavatel je povinen předměty dodávky označovat způsobem, který stanovila společnost Webasto, nebo 
který s ní byl sjednán. Předměty dodávky opatřené ochrannou známkou, značkou nebo jiným označením 
chráněným pro společnost Webasto nebo zabalené v originálním balení Webasto smí dodavatel dodávat 
výlučně společnosti Webasto nebo třetí osobě, kterou Webasto určí. Žádné další právo k používání 
ochranných známek a/nebo označení Webasto se dodavateli neposkytuje. Budou-li předměty dodávky 
označené ochrannou známkou či označením Webasto zcela či částečně vráceny jako vadné a/nebo vadně 
označené, musí dodavatel na své náklady zajistit jejich nepoužitelnost. V případě porušení některé z výše 
uvedených povinností má společnost Webasto právo objednávku s okamžitou platností zrušit a požadovat 
vydání prospěchu plynoucího z porušení a náhradu škody vzniklé společnosti Webasto. 

 
16. Poskytnuté vlastnictví 
 
16.1 Veškeré nástroje, modely, šablony, matice, vzorky, měřicí zařízení, přípravky, formy a s nimi spojený software, 

specifikace, zejména výkresy, důvěrné informace a konstrukční data, např. CAD, jakož i ostatní související 
dokumentace, vybavení, materiál nebo ostatní výrobní prostředky, které společnost Webasto nebo její 
zákazníci dodavateli poskytnou, zcela nebo částečně zaplatí nebo amortizují, jakož i veškeré náhrady nebo 
doplňky, přílohy, příslušenství a opravy jsou a zůstanou, resp. stanou se vlastnictvím společnosti Webasto 
nebo jejích zákazníků (společně „poskytnuté vlastnictví“) a budou dodavateli výlučně zapůjčovány, není-li 
písemně sjednáno jinak. 

 
16.2 Poskytnuté vlastnictví smí být použito pro dodávky třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem 

společnosti Webasto. Dodavatel smí poskytnuté vlastnictví používat výlučně pro výrobu předmětů dodávky 
pro Webasto, nesmí je používat pro žádné jiné účely ani třetím osobám umožňovat takové používání.  

 
16.3 Poskytnuté vlastnictví musí být jasně označeno jako vlastnictví společnosti Webasto nebo jejích zákazníků a 

uchováváno bezpečně a odděleně od vlastnictví dodavatele a/nebo třetích osob. Dodavatel je povinen 
udržovat poskytnuté vlastnictví na vlastní náklady v dobrém stavu a je-li to nutné, zajistit za něj náhradu. 
Dodavatel nese nebezpečí za poskytnuté vlastnictví, dokud se nachází v úschově nebo pod kontrolou 
dodavatele. Dodavatel musí poskytnuté vlastnictví na vlastní náklady pojistit na částku odpovídající nákladům 
na opětovné pořízení v případě ztráty, které se hradí společnosti Webasto nebo jejím zákazníkům. Dodavatel 
tímto společnosti Webasto postupuje všechny své platební nároky vůči pojistiteli a společnost Webasto toto 
postoupení přijímá. Dodavatel musí s poskytnutým vlastnictvím nakládat opatrně a nerizikově a zbavit 
společnost Webasto veškerých nároků, ručení, nákladů a náhrad škody, které vyplývají ze zabudování, použití, 
uchování nebo oprav poskytnutého vlastnictví nebo s nimi souvisejí. Společnost Webasto nebo její zákazníci 
jsou oprávněni vstupovat během obvyklé pracovní doby do provozního areálu dodavatele a kontrolovat 
poskytnuté vlastnictví a s ním související záznamy. 

 
16.4 Webasto má právo kdykoliv a bez udání důvodu a bez úhrady odstranit poskytnuté vlastnictví z provozoven 

dodavatele nebo požadovat jeho vydání. Na takovou žádost společnosti Webasto musí dodavatel neprodleně 
vydat poskytnuté vlastnictví, připravit jej k odeslání nebo dodat společnosti Webasto nebo jejím zákazníkům. 
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Společnost Webasto uhradí dodavateli přiměřené dodací náklady. Dodavatel nemá zadržovací právo 
k poskytnutému vlastnictví, zejména z důvodu nezaplacených peněžitých pohledávek nebo jiných důvodů. 

 
17. Dodávky náhradních dílů 
 

Pro předměty dodávky, které jsou zabudovány do produktu pro vozidlo a/nebo jiného produktu zákazníka 
společnosti Webasto, musí dodavatel zajistit pokrytí potřeb náhradních dílů společnosti Webasto po dobu 
sériové výroby a patnáct (15) let po skončení sériové výroby u zákazníka. Datum ukončení sériové výroby 
musí společnost Webasto dodavateli sdělit na vyžádání. Cenou se rozumí aktuální cena produktu stanovená 
v dodavatelské smlouvě po dobu jejího trvání a během minimálně prvních čtyř (4) let patnáctiletého období 
pak cena na konci sériové výroby plus dodatečné náklady na balení a zpracování, které musí být stanoveny 
dohodou. Pokud to společnost Webasto požaduje, musí dodavatel v zájmu podpory aktivit společnosti 
Webasto v oblasti prodeje náhradních dílů poskytnout servisní literaturu a další materiály, aniž by uplatňoval 
další náklady. 

 
18. Povinnost mlčenlivosti  
 
 Smluvní strany se zavazují, že budou všechny neveřejné obchodní a technické podrobnosti, informace 

a/nebo údaje v jakékoliv podobě, s nimiž se seznámí v rámci vzájemných obchodních vztahů, považovat za 
obchodní tajemství a informace důvěrného charakteru. Zejména modely, šablony, matice, vzorky, měřicí 
přístroje, přípravky, formy a související software, např. CAD, zdrojové kódy, specifikace, zejména výkresy, 
důvěrné údaje a konstrukční data a podobné předměty (společně „důvěrné informace“) neposkytnou třetím 
osobám ani je jinak nezpřístupní. Kopírování takových důvěrných informací je přípustné pouze v rámci 
podnikových potřeb a ustanovení autorského práva. Oprávněné třetí osoby, subdodavatelé, zmocněnci a 
zaměstnanci budou odpovídajícím způsobem zavázáni stejnou povinností. Dodavatel smí využívat 
obchodního vztahu se společností Webasto k reklamním účelům pouze s jejím předchozím písemným 
souhlasem. 

 
19. Výhrada vlastnictví 
 

Není-li sjednáno jinak, přechází vlastnictví k dodávaným předmětům dodávky i jejím částem na společnost 
Webasto poměrně ve vztahu k jejich výrobě ze strany dodavatele a poměrné úhradě ze strany společnosti 
Webasto, jinak úplným zaplacením. Jakákoliv prodloužená nebo rozšířená výhrada vlastnictví dodavatele je 
vyloučena. 

 
20. Nástroje dodavatele 
 
20.1 Dodavatel poskytne společnosti Webasto neodvolatelné opční právo na držení a vlastnictví nástrojů, které 

jsou nezbytné a speciální pro výrobu předmětů dodávky („nezbytné nástroje“), a to za úhradu současné 
hodnoty nezbytných nástrojů po odečtení částek, které společnost Webasto již dodavateli zaplatila, nebo které 
odpovídají amortizaci prostřednictvím ceny předmětů dodávky. Toto opční právo nevznikne, pokud dodavatel 
potřebuje nezbytné nástroje pro výrobu svých ostatních standardních produktů.  

 
20.2 Dodavatel vybaví společnost Webasto všemi technickými informacemi, které Webasto potřebuje k instalaci, 

montáži a jinému použití nezbytných nástrojů. Technické informace zahrnují konstrukční výkresy, výkresy 
montážních skupin a instalací a ostatní technickou dokumentaci, protokoly o zkouškách a jejich výsledky, data, 
software a ostatní informace, které se vztahují k předmětům dodávek a nástrojům. Technické informace může 
Webasto využívat a zveřejňovat bez omezení, s výjimkou patentových práv nebo práv ochrany průmyslového 
vlastnictví na straně dodavatele. Konstrukční nebo výrobní informace podléhající právu duševního vlastnictví 
dodavatele může Webasto využívat pouze pro vlastní účely. 

 
21. Doložka o započtení pohledávek v koncernu 
 

Společnost Webasto je oprávněna započíst splatné a nesplatné pohledávky (i budoucí), které má vůči 
dodavateli Webasto SE nebo společnost, na níž má Webasto SE přímou či nepřímou majetkovou účast ve 
výši alespoň 50 %, resp. které má dodavatel vůči některé z těchto společností. Dodavatel na vyžádání obdrží 
informaci o příslušné majetkové účasti.  

 
22. Ukončení smlouvy 
 
22.1 Společnost Webasto má právo vypovědět dodavatelské smlouvy nebo jejich části kdykoliv a bez udání důvodu 

písemným prohlášením v přiměřené lhůtě [obvykle třicet (30) dnů]. Smluvní strany poté vyjednají přiměřené 
vyrovnání s cílem uhradit sjednanou cenu za sériovou výrobu dokončených předmětů dodávky po odečtení 
uspořených nákladů a přímých nákladů za nehotové výrobky a suroviny, které dodavatel vyrobil nebo objednal 
v souladu se závaznými odvolávkami dodávek. Obě smluvní strany přitom budou minimalizovat náklady, např. 
jiným využitím materiálů. 
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22.2 Každá smluvní strana je oprávněna v případě porušení podstatných smluvních povinností druhou smluvní 
stranou, která nebudou ani přes písemné upozornění napravena v přiměřené lhůtě, dodavatelskou smlouvu 
okamžitě vypovědět ze závažného důvodu, resp. od dodavatelské smlouvy zcela či částečně odstoupit.  

 
22.3 Za důležitý důvod Webasto považuje zejména, pokud a) dodavatel opakovaně přímo po sobě způsobí značné 

překročení termínů, b) dodavatel opakovaně významně poruší předpisy o kvalitě společnosti Webasto, c) bude 
ohledně majetku dodavatele zahájeno insolvenční řízení, soudní nebo mimosoudní řízení o narovnání, nebo 
bude podán odpovídající návrh (dodavatelem nebo třetí osobou, nejedná-li se však o návrh protiprávní 
povahy), i když takový návrh byl z důvodu nedostatku majetku zamítnut, d) jsou dány důvody pro zahájení 
insolvenčního řízení nebo jiného srovnatelného řízení ohledně majetku dodavatele, nebo bylo zahájeno řízení 
o výkonu rozhodnutí na celý majetek dodavatele nebo jeho podstatnou část, e) dojde k podstatné změně 
vlastnických poměrů nebo majetkových účastí ve společnosti dodavatele, na jejichž základě Webasto nemůže 
očekávat řádné pokračování dodavatelské smlouvy, f) zákazník společnosti Webasto ukončí se společností 
Webasto dodavatelskou smlouvu o produktu, do něhož dosud plynuly předměty dodávek, a g) se podstatně 
zhorší majetkové poměry dodavatele, čímž bude ohrožena stabilita dodávky, nebo dodavatel přeruší platby. 
Dodavatel je s výjimkou případu uvedeného v článku 22.3 f) povinen společnost Webasto neprodleně písemně 
informovat o tom, že nastala některá z výše popsaných událostí. 

 
22.4 Bude-li ukončena dodavatelská smlouva, vydá dodavatel na první žádost společnosti Webasto neprodleně 

poskytnuté vlastnictví a veškeré důvěrné informace včetně jejich kopií, a to na vlastní náklady, nebo je na 
žádost společnosti Webasto zničí a tuto skutečnost společnosti Webasto písemně potvrdí. V případě ukončení 
dodavatelské smlouvy má navíc Webasto právo předat veškeré informace z ukončeného obchodního vztahu 
třetím osobám, které je nezbytně potřebují pro výrobu objemů, resp. předmětů dodávky pro Webasto 
uvedených v této dodavatelské smlouvě, nejsou-li však dané informace chráněny právy průmyslového 
vlastnictví. Dohody přijaté o výsledcích práce tím zůstávají nedotčeny a jsou účinné i po ukončení 
dodavatelské smlouvy. 

 
22.5 Ustanovení článků 10. až 14., článků 17., 18., 22. až 24. zůstávají v platnosti i po ukončení dodavatelské 

smlouvy. 
 
23. Compliance, sociální odpovědnost, trvalá udržitelnost 
 
23.1 Dodavatel je povinen dodržovat platné zákony a nečinit žádná jednání, resp. zdržet se veškerého jednání, 

které by mohlo by mohlo mít trestně právní důsledky, zejména pak pro podvod nebo zpronevěru, insolvenční 
trestné činy, trestné činy proti hospodářské soutěži včetně kontroly dovozu a vývozu, poskytování výhod, 
přijímání výhod, poskytování úplatků, přijímání úplatků nebo jiné korupční trestné činy nebo srovnatelné 
delikty osob zaměstnaných u dodavatele nebo jiných třetích osob. V případě porušení této povinnosti má 
Webasto právo na okamžité odstoupení od dodavatelské smlouvy nebo výpověď dodavatelské smlouvy a 
právo na přerušení případných jednání o takové smlouvě. Nezávisle na výše uvedeném má dodavatel 
povinnost plně dodržovat veškeré zákony a dohody týkající se jeho samotného i obchodního vztahu se 
společností Webasto, zejména pak s ohledem na ochranu osobních údajů. 

 
23.2 Pro společnost Webasto má navíc velký význam, aby podnikatelské aktivity zohledňovaly sociální 

odpovědnost vůči vlastním zaměstnancům i celé společnosti. Platí to jak pro společnost Webasto, tak i pro 
její dodavatele. Dodavatel se tedy zavazuje k dodržování následujících standardů: 

 
a) Svoboda sdružování, mzdy a sociální benefity, pracovní doba: Uznává se základní právo všech 

zaměstnanců na vytváření odborových organizací a orgánů zastoupení zaměstnanců a vstupu do nich. 
Tam, kde je toto právo omezeno lokální legislativou, budou alternativní možnosti zastupování 
zaměstnanců v souladu se zákonem podporovány, resp. nebudou jim kladeny žádné překážky. Bude 
zajištěna rovnost příležitostí a rovné zacházení bez ohledu na etnický původ, barvu pleti, pohlaví, 
náboženské vyznání, státní příslušnost, sexuální orientaci, sociální původ nebo politické názory, pokud 
jsou založeny na demokratických principech a toleranci vůči odlišně smýšlejícím lidem. Zaměstnanci 
budou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na podkladě jejich kvalifikace a schopností. Odměna za 
práci a sociální benefity budou poskytovány dle základních zásad týkajících se minimální mzdy, 
přesčasové práce a zákonem stanovených sociálních benefitů. Pracovní doba musí odpovídat platným 
zákonům, standardům odvětví nebo příslušným úmluvám MOP. Přesčasová práce by měla být 
vykonávána pouze dobrovolně. Zaměstnancům musí být po šesti (6) po sobě následujících pracovních 
dnech poskytnut alespoň jeden den pracovního volna. Společnost Webasto odmítá veškeré vědomé 
využívání nucené nebo povinné práce včetně otrockých podmínek nebo nedobrovolné zaměstnávání 
vězňů. 
 

b) Potírání dětské práce: Dodavatel pro svůj podnik zajistí, aby výroba, resp. zpracování dodávaných 
předmětů dodávky, probíhala bez vykořisťující dětské práce ve smyslu Úmluvy MOP č. 182 a bez 
porušování povinností, které vyplývají z provádění této úmluvy nebo z jiných použitelných národních nebo 
mezinárodních právních předpisů k potírání vykořisťující dětské práce. Dodavatel dále zajistí, aby jeho 
podnik a jeho dodavatelé přijímali aktivní a cílená opatření v zájmu vyloučení vykořisťující dětské práce ve 
smyslu Úmluvy MOP č. 182 při výrobě, resp. zpracování dodávaných předmětů dodávky. Dodavatel 
zaváže stejnou povinností své subdodavatele, kterým dále uloží povinnost zavázat ve stejném rozsahu 
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své subdodavatele, a bude provádět příslušné kontroly. Společnost Webasto prověří obsah tohoto ujištění 
a dodavatel na vyžádání společnosti Webasto doloží svá opatření. 

 
c) Svobodná volba zaměstnání: Dodavatel nebude zaměstnávat nikoho proti jeho vůli, ani ho do práce nutit. 

Zaměstnanci musejí mít svobodnou možnost vypovědět pracovní poměr při dodržení přiměřené lhůty. Od 
zaměstnanců se nesmí jako podmínka pro jejich zaměstnání požadovat vydání jejich průkazu, cestovního 
pasu nebo pracovního povolení. 

 
d) Zdraví a bezpečnost: Dodavatel bude jako zaměstnavatel na pracovišti zajišťovat bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci v rámci národních právních ustanovení a podporovat neustálý další rozvoj v zájmu 
zlepšování pracovních podmínek. 

 
e) Všeobecná odpovědnost za životní prostředí, ekologicky šetrnou výrobu a produkty: Společnost 

Webasto se hlásí k ochraně životního prostředí, která se zaměřuje na příčiny jeho znečišťování, předem 
posuzuje dopady výrobních procesů a produktů na životní prostředí a zapojuje je do podnikatelských 
rozhodnutí. Výrobní procesy a produkty budou koncipovány z celostního pohledu jako co možná 
nejšetrnější ke zdrojům a slučitelné s životním prostředím. Dodavatel bude s ohledem na ochranu 
životního prostředí postupovat podle principů prevence, přijímat iniciativy k podpoře větší odpovědnosti 
za životní prostředí a podporovat vývoj a šíření ekologických technologií. Ve všech fázích výroby bude 
zajišťovat vysokou úroveň ochrany životního prostředí, k čemuž patří proaktivní postupy k zabránění či 
minimalizaci následků havárií, které by mohly mít negativní dopad na životní prostředí. Mimořádný 
význam má přitom používání a další vývoj technologií k úspoře vody a energií, při zohlednění strategií 
zaměřených na snižování emisí, recyklování a regeneraci.  
 

f) Další ekologické standardy produktů: Veškeré produkty vyráběné ve výrobním řetězci musejí plnit 
ekologické standardy svého tržního segmentu. Týká se to všech materiálů a látek použitých ve výrobě. 
Chemické a jiné látky, které při uvolnění do životního prostředí představují riziko, musejí podléhat 
identifikaci. Bude pro ně zřízen management nebezpečných látek, který zajistí vhodné postupy, jak 
s nimi bezpečně nakládat, jak je přepravovat, skladovat, regenerovat nebo recyklovat a likvidovat. 
Dodavatelé výrobního materiálu mají povinnost zavést nejpozději dva roky od uzavření dodavatelské 
smlouvy certifikovaný systém environmentálního managementu dle ISO 14001, EMAS nebo 
srovnatelných standardů, provozovat ho během celé doby trvání obchodních vztahů se společností 
Webasto a předložit doklad o jeho platnosti. Včas před uplynutím doby platnosti bude předložen nový 
příslušný doklad.  
 
Dodavatel se dále zavazuje, že pro předměty dodávky a) v podobě pohyblivých dílů (u nichž se pohybuje 
alespoň jedna (1) část (např. pneumatické válce, elektromotor), které však nejsou strojem nebo zařízením, 
předloží prohlášení výrobce dle příslušných zákonných podmínek, b) v podobě strojů a zařízení pro výrobu 
(jako např. soustruh, montážní linka, balicí automat, zkušební stav) předloží prohlášení o shodě CE nebo 
prohlášení o shodě srovnatelného standardu dle příslušných zákonných ustanovení, c) které jsou 
nebezpečnou látkou, předloží bezpečnostní list dle příslušných zákonných ustanovení, a to v německém 
nebo anglickém jazyce, nebo v národním jazyce země, v níž má společnost Webasto zadávající zakázku 
své sídlo, d) ve formě materiálů z keramických vláken a/nebo skleněných vláken, nebo takových, které je 
obsahují, bezpečnostní list dle příslušných zákonných ustanovení, a to v německém nebo anglickém 
jazyce nebo v jazyce země, v níž má společnost Webasto zadávající zakázku své sídlo. Dodavatel se dále 
zavazuje dodržovat normy, zákony a ostatní předpisy v zemi odběratele a výrobce relevantní pro předmět 
dodávky, jako např. předpisy německého Svazu elektrotechniky, elektroniky a informační techniky pro 
elektrické díly, evropské směrnice o vozidlech s ukončenou životností a evropské nařízení o 
nebezpečných látkách. Dodavatel je povinen zprostit společnost Webasto všech veřejnoprávních i 
soukromoprávních nároků z porušení těchto předpisů. Všechna potřebná kontrolní osvědčení a doklady 
musí dodavatel v souladu s dohodou předkládat, resp. přikládat k dodávce. 

 
Společnost Webasto dále od svých dodavatelů v rámci jejich povinnosti péče řádného hospodáře 
očekává, že budou eliminovat veškeré minerály pocházející z konfliktních tavenin. Minerály jsou 
zařazeny mezi konfliktní, jsou-li jejich získáváním, přepravou, obchodováním, 
manipulací/zpracováním nebo vývozem přímo nebo nepřímo podporovány nestátní ozbrojené 
skupiny. Společnosti Webasto musejí být na její žádost poskytnuty Informace k taveninám nebo rafinériím 
využívaným pro minerály dodavatelem nebo subdodavatelem, jako např. zinek, tantal, wolfram a zlato. 
Webasto navíc vyzývá své dodavatele, aby povinnost péče řádného hospodáře dodržovali podél celého 
dodavatelského řetězce. Patří sem implementace opatření, která zajistí, že dodavatelem používané 
minerály, zejména tantal, zinek, wolfram a zlato, nebudou přispívat k přímé nebo nepřímé podpoře 
ozbrojených konfliktů. 
 

g) Podpora standardů v dodavatelském řetězci: Dodavatel přenese obsah těchto standardů trvale 
udržitelného vývoje uvedených v článku 23.2 a) až e) na své dodavatele, a to včetně odpovídajících 
povinností, a bude kontrolovat dodržování standardů trvale udržitelného vývoje v dodavatelském řetězci. 
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23.3 Webasto si vyhrazuje právo přímo u dodavatele kontrolovat dodržování požadavků dle čl. 23.2 prostřednictvím 
interních a/nebo externích odborníků, a to pouze po předchozím oznámení a v přítomnosti zástupců 
dodavatele, během řádné pracovní doby a v souladu s použitelným právem, což se zejména týká ochrany 
osobních údajů. Před provedením auditu uzavřou smluvní strany přiměřenou dohodu o mlčenlivosti, která 
bude odpovídat standardu společnosti Webasto, a ve vzájemné dohodě stanoví přiměřený obsah a rozsah 
auditu i jeho časový rámec. Webasto zajistí, aby i případní externí odborníci pověření provedením auditu 
uzavřeli se společností Webasto odpovídající dohodu o mlčenlivosti. V rámci auditu se nebude nahlížet do 
osobních složek, pracovních smluv zaměstnanců, podkladů k vyúčtování nebo mzdám, k sociálnímu pojištění 
nebo do podobných srovnatelných podkladů, pokud auditovaná jednotka dodavatele (společnost, závod atd.) 
písemně ujistí, že jí dle nejlepšího vědomí nejsou známy žádné okolnosti porušující lokální legislativu. Pokud 
dodavatel udělí souhlas s přiměřeným nahlédnutím do podkladů, musí proběhnout anonymně a při zohlednění 
příslušných použitelných zákonů o ochraně osobních údajů. Smluvní strany předem sjednají detaily 
k nahlédnutí. Případný audit se jinak omezí na kontrolu systémů a procesů k prevenci, zjišťování a zastavení 
případných porušování, ledaže smluvní strany v konkrétním případě sjednají něco jiného. V žádném okamžiku 
průběhu auditu se nebudou vyhotovovat fotografie a/nebo kopie, ledaže by dodavatel k tomu předem udělil 
svůj souhlas. V případě zjevných a závažných porušení dodavatel však neodmítne udělit svůj souhlas, ledaže 
by k tomu měl závažný důvod. 

  
24. Další všeobecná ustanovení 
 
24.1 Nezávisle na článku 11.5 má dodavatel zdržovací právo pouze tehdy, jsou-li jeho protinároky pravomocně 

potvrzeny, jsou-li nesporné nebo uznané společností Webasto. Dodavatel je oprávněn k výkonu zadržovacího 
práva pouze tehdy, je-li jeho protinárok založen na stejném právním vztahu. 

 
24.2 Místem plnění je závod či lokalita společnosti Webasto, do které je dodavatel dle smlouvy povinen dodávat 

předměty dodávky. 
 
24.3 Není-li v dodavatelské smlouvě ujednáno výslovně něco jiného, podléhá dodavatelská smlouva včetně těchto 

VOP Webasto právu státu (nebo země), v němž má objednávající podnik společnosti Webasto své sídlo. 
Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (kupní právo OSN) a kolizní normy 
mezinárodního práva soukromého jsou výslovně vyloučeny. Webasto a dodavatel souhlasí s tím, že pro 
všechny spory v souvislosti s dodavatelskou smlouvou bude výlučně příslušný soud v sídle objednávajícího 
podniku Webasto. Podnik společnosti Webasto je kromě toho oprávněn podat žalobu proti dodavateli i k soudu 
příslušnému v sídle dodavatele. 

 
24.4 Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto VOP Webasto nebo dalších uzavřených dohod neúčinné, 

zůstává tím platnost těchto VOP Webasto nebo dalších uzavřených dohod v ostatním nedotčena. Totéž platí, 
vznikne-li po uzavření dodavatelské smlouvy mezera, kterou bude nutné vyplnit. Smluvní strany mají 
povinnost nahradit neúčinné ustanovení jiným, které se bude z ekonomického hlediska co možná nejvíce blížit 
původnímu ustanovení. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě.  


