
 
Všeobecné obchodní podmínky koncernu Webasto platné pro nástroje  

(stav k březnu 2018) 

  

1. Rozsah platnosti  
 
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platné pro nástroje společnosti Webasto SE a s ní propojených  podniků podle § 

15 a násl. zákona o akciových společnostech (AktG) (společně „Webasto“) se použijí  pro konstruování, výrobu, 
nabývání, dodávky, užívání, údržbu a opravy nástrojů, strojů a zařízení pro výrobu produktů vyráběných společností 
Webasto a/nebo třetími osobami pověřenými společností Webasto, přípravků a/nebo šablon  všeho druhu (společně 
„nástroje“) dle objednávek, popř. udělených zakázek společnosti Webasto, jež jsou potřebné pro zajištění dodávek 
produktů, dílů, náhradních dílů, komponent, agregátů, látek, materiálů 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“) pro společnost Webasto daným dodavatelem („dodavatel“) („VOP Webasto pro 
nástroje“).  

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

a společně „smluvní strany“) v souvislosti s nástroji, popř. jejich objednávkami ze strany Webasto se řídí výlučně 
ustanoveními těchto VOP Webasto pro nástroje. To platí i po všechny budoucí obchodní vztahy pro odebírání nástrojů 
společností Webasto, i když v jejich rámci nebude znovu výslovně sjednána platnost ustanovení těchto VOP Webasto 
pro nástroje. Převzetí předmětů dodávky a/nebo nástrojů 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. V konkrétním případě 
není zapotřebí žádné další zvláštní námitky. 

 
1.3 Dodavatel musí zajistit, aby obsah ustanovení těchto VOP Webasto pro nástroje přiměřeně používali případní 

subdodavatelé a/nebo třetí osoby řádně pověřené dodavatelem. Dodavatel má povinnost zajistit, aby jeho 
subdodavatelé nebo třetí osoby, u nichž se v přípustném rámci nacházejí nástroje,  postupovali v souladu s 
ustanoveními těchto VOP Webasto pro nástroje a společnosti Webasto přiznali práva zakotvená v těchto VOP 
Webasto pro nástroje. To platí zejména pro označení nástrojů jako vlastnictví společnosti Webasto. Nezávisle na 
vlastnických poměrech musí dodavatel s veškerými nástroji a ostatními provozními prostředky zacházet s péčí 
řádného hospodáře tak, aby byly zajištěny řádné dodávky společnosti Webasto. 

 
1.4  Změny, doplnění a vedlejší ujednání k těmto VOP Webasto pro nástroje vyžadují písemnou formu. To platí i pro 

změnu požadavku písemné formy dle článku 1.4 věty první. 
 
2. Objednávky nástrojů, konstrukce nástrojů 
 
2.1 Objednávky a smlouvy o konstrukci, výrobě, nabývání, dodávce, užívání, údržbě a opravách nástrojů („objednávky 

nástrojů“ a „smlouvy o nástrojích“)  i jejich přijetí, změny a doplnění vyžadují písemnou formu, lze je však činit a 
uzavírat i faxem nebo prostřednictvím elektronického dálkového přenosu dat. Smlouvy o nástrojích dále vznikají i tím, 
že dodavatel začne poskytovat plnění, které je předmětem objednávky nástrojů či nabídky na uzavření smlouvy o 
nástrojích. 

 
2.2 Objednávka nástrojů učiněná společností Webasto je nabídka na uzavření smlouvy o nástrojích pro dodavatele. 

Objednávku nástrojů může společnost Webasto před přijetím ze strany dodavatele kdykoliv a bez jakéhokoliv ručení 
vůči dodavateli odvolat. Objednávka nástrojů nepředstavuje přijetí nabídky dodavatele, není-li to v objednávce 
nástrojů výslovně uvedeno. V objednávkách nástrojů je možné brát na zřetel nabídky nebo dopisy dodavatele s 
platností výlučně s ohledem na daný předmět a pouze tehdy, není-li objednávka nástrojů v rozporu s daným 
předmětem.  

 
2.3 Objednávka nástrojů a VOP Webasto pro nástroje se považují za přijaté ze strany dodavatele jako celek a beze změn, 

pokud dodavatel přijme objednávku nástrojů písemně nebo cestou elektronické výměny dat nebo začne plnit dodávky 
či služby, které jsou předmětem objednávky nástrojů.  

 
2.4 Objedná-li Webasto u dodavatele výrobu nástroje, musí dodavatel společnosti Webasto s přijetím objednávky 

nástroje předložit časový harmonogram výroby nástroje. Pokud časový harmonogram neodpovídá požadovaným 
termínům sjednaným s dodavatelem, může Webasto v potřebném rozsahu požadovat umožnění nahlédnutí do 
podkladů, z nichž časový harmonogram dodavatele vychází.   

 
2.5 Dodavatel navrhne a zkonstruuje nástroj v souladu se specifikacemi (zejména technické informace, konstrukční 

výkresy a/nebo CAD modely nástroje nebo jeho jednotlivých dílů). Dodavatel bude společnost Webasto neprodleně 
písemně informovat, bude-li dle jeho názoru specifikace nesprávná, neúplná nebo jinak chybná. Dodavatel může 
provést změny specifikace pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Webasto. Před zahájením 
strojové výroby musí být veškerá konstrukční dokumentace pro informaci předložena společnosti Webasto. Webasto 
však nemá povinnost kontrolovat konstrukční dokumentaci s ohledem na chyby nebo proveditelnost.   

 
2.6 Není-li dohodnuto jinak, bude dodavatel kromě toho společnosti Webasto vždy v intervalech dvou (2) týdnů 

předkládat doklad o kontrole postupu prací na nástroji v podobě porovnání plánu a skutečnosti a na vyžádání a ve 
sjednaném termínu předloží výkres nástroje. Webasto si vyhrazuje právo kontrolovat v závodu dodavatele stav 
výroby nebo během přenechání dle čl. 4. těchto podmínek stav nástroje, a to během řádné pracovní doby a bez 
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předchozího oznámení. 
 
2.7 Po dokončení nástroje předloží dodavatel společnosti Webasto první vzorek a úplně vyplněný katalogový list 

nástroje (včetně fotografie v otevřeném stavu). 
 
2.8 Konstrukce, kvalita a provedení nástroje musejí odpovídat sjednaným technickým specifikacím, funkcím, výkonnosti 

a požadavkům na výkresy. Nástroj musí být způsobilý k výrobě produktů stanovených společností Webasto ve 
stanovené kvalitě a musí zejména obsahovat připojení a jiné spojky odpovídající aktuálnímu průmyslovému 
technickému standardu, jež umožňují využívat nástroj způsobem obvyklým v průmyslové výrobě. Dodavatel zajistí, 
aby výroba nástrojů byla prováděna odborným způsobem, v bezvadné kvalitě a včas a v souladu s aktuálním stavem 
vědy a techniky a při dodržování všech příslušných předpisů a zákonů. Povinnost dodavatele vytvořit konstrukci 
nástroje zahrnuje také příslušnou dokumentaci (všechny výkresy, popisy a jiné dokumentace, včetně CAD modelů a 
zdrojových kódů nástroje). Není-li dohodnuto jinak, musí být dokumentace vyhotovena v německém nebo anglickém 
jazyce nebo v jazyce země, v níž má společnost Webasto zadávající zakázku své sídlo.  

 
2.9 Schválením výkresů, výpočtů a jiných technických podkladů zaslaných společnosti Webasto ze strany Webasto 

zůstávají smluvní povinnosti dodavatele ohledně nástrojů nedotčeny. 
 
2.10 V případě technických změn či rozšíření požadovaných společností Webasto po objednání nástroje, jež vedou ke 

změně ceny nebo k posunutí termínu, musí dodavatel společnosti Webasto před zahájením pozměňovacích prací 
doručit písemnou nabídku s uvedením dopadů změn na termín a náklady. Ústní ujednání po udělení zakázky musejí 
být potvrzena písemně. Za zvýšené náklady nebo posunutí termínů, které společnost Webasto písemně neuznala, 
odpovídá dodavatel. 

 
2.11 Pokud by společnost Webasto před dokončením nástroje rozhodla, že mají být další práce na nástroji zastaveny, 

uhradí náklady, jež do té doby prokazatelně vznikly. Dodavatel je sice oprávněn požadovat sjednanou odměnu, musí 
si však nechat započítat to, co v důsledku zastavení dalších prací k dokončení nástroje ušetřil nebo co nabude jiným 
využitím své pracovní síly nebo co úmyslně opomene nabýt. Webasto si výslovně vyhrazuje právo ověřit přímo na 
místě doklady o nákladech. 

 
2.12 Dodavatel je oprávněn k sériové výrobě dílů až poté, co byl úspěšně ukončen schvalovací proces společnosti Webasto a 

společnost Webasto schválila předložené první vzorky pro sériovou výrobu. Dodavatel vyrobí potřebný počet prvních 
vzorků dílů v podmínkách sériové výroby a předloží je dle objednávky nástrojů nebo dle samostatné objednávky prvních 
vzorků včetně odpovídající zprávy o kontrole prvních vzorků společnosti Webasto ke schválení. Schválení nástroje 
nepředstavuje uznání dílů vyráběných tímto nástrojem jako dílů v bezvadném stavu. Schválení prvních vzorků dílů 
představuje schválení nástroje pouze v případě, pokud byly vyrobeny v podmínkách sériové výroby a pokud jsou splněny 
jiné požadavky podmiňující schválení. Pokud by společnost Webasto nástroj nebo předložené první vzorky a zprávy o 
kontrole prvních vzorků neschválila pro sériovou výrobu, uhradí dodavatel veškeré vícenáklady tím vzniklé, ledaže by za 
neschválení odpovídala Webasto. 

 
3. Subdodavatelé  
 

Dodavatel není oprávněn pověřit výrobou nástrojů nebo jejich dílů subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu 
společnosti Webasto. Před udělením souhlasu poskytne dodavatel v přípustném zákonném rámci společnosti Webasto 
veškeré požadované informace o subdodavateli. Dodavatel se dále zavazuje zajistit pro společnost Webasto právo prověřit 
závod subdodavatele. V případě udělení písemného souhlasu musí dodavatel zavázat subdodavatele a, je-li to relevantní, 
také jiné třetí osoby povinnostmi odpovídajícími ustanovení těchto obchodních podmínek pro nástroje. V každém případě 
však zůstává přímá právní odpovědnost dodavatele vůči společnosti Webasto pověřením třetích osob nedotčena. 

  
4. Vlastnictví, označování, údržba, opravy  
 
4.1 Vlastnictví nástroje nebo jeho dílu zadaného v zakázce společnosti Webasto, popř. objednaného společností Webasto, 

přechází na společnost Webasto již při zahájení výroby, popř. při nabytí dodavatelem pro všechna nedokončená dílčí 
stadia, a to včetně veškeré k nim příslušející dokumentace a případných čekatelských práv. Jakákoliv prodloužená nebo 
rozšířená výhrada vlastnictví dodavatele je vyloučena. K přechodu vlastnictví dochází nezávisle na zaplacení nástroje, 
povinnost společnosti Webasto k zaplacení podle odpovídajícího stupně výroby tím zůstává nedotčena. Tento přechod 
vlastnictví v žádném případě nepředstavuje převzetí příslušných nedokončených dílčích stadií nebo nástroje.  

 
4.2 Webasto přenechá dodavateli bezúplatně nástroj včetně příslušné dokumentace pro účely výroby předmětů 

dodávky, a to po dobu, dokud nebude Webasto požadovat jejich vydání dle článku 6. této smlouvy (nárok na vydání 
založený na nepřímé držbě). Dodavatel musí nástroj nejpozději při jeho dokončení dobře viditelně označit jako 
vlastnictví společnosti Webasto. Nástroje poskytnuté společností Webasto či vyrobené pro společnost Webasto musí 
dodavatel dobře viditelně a trvale označit štítky pro nástroje Webasto určenými k tomuto účelu. To platí také pro 
nástroje v rozpracovaném stavu. Na výzvu společnosti Webasto je dodavatel navíc povinen poznamenat číslo(a) 
nástroje(ů) uvedené(á) společností Webasto v objednávce nástroje(ů), popř. předložit fotografie dokládající 
provedení označení. 

 
4.3 Dodavatel je odpovědný za bezvadnou funkčnost nástrojů během jejich používání při realizaci dodávek pro společnost Webasto, 

k nimž se dodavatel smluvně zavázal, a je povinen na vlastní náklady průběžně provádět údržbu a opravy a zajišťovat tak 
neustálou bezvadnou funkčnost nástrojů za účelem plnění bezvadných dodávek pro společnost Webasto. Dodavatel má zejména 
povinnost  
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a) poskytnutý nástroj bezúplatně uschovat, řádně uložit, zacházet s ním s péčí řádného hospodáře, zabezpečit ho proti zničení, 
poškození a vlivům životního prostředí a pojistit ho ve prospěch objednatele proti všem pojistitelným rizikům tak, 
jak je obvyklé v průmyslu (All Risk). Toto pojištění bude společnosti Webasto na její žádost prokázáno. Dodavatel 
již nyní postupuje společnosti Webasto své nároky z příslušné pojistné smlouvy, Webasto toto postoupení 
přijímá. 

 
b) zajistit bezvadnou funkčnost a způsobilost nástroje k použití za účelem realizace dodávek pro společnost 

Webasto a provádět na vlastní náklady a včas veškerou údržbu, servis a opravy nástrojů a případně obnovu 
nástrojů a odstraňovat jiné vady a škody, pokud je to nutné pro výrobu dílů v množství a kvalitě stanovené 
společností Webasto. Obnovy nástrojů musí dodavatel včas písemně oznámit, přičemž jsou vždy spojeny s 
povinností představení a schválení nových prvních vzorků společností Webasto. Pro případ, že dodavatel 
nebude z jakýchkoliv důvodů schopen včas zajistit způsobilost nástroje k použití, je společnost Webasto 
oprávněna sama na náklady dodavatele provést potřebné práce na údržbě, opravy a nahrazení nástroje nebo 
je nechat provést prostřednictvím třetí osoby. Dodavatel v takovém případě příslušný nástroj na vyžádání 
společnosti Webasto připraví k vyzvednutí společností Webasto nebo jí uvedenou třetí osobou. Náklady 
vzniklé v souvislosti s přepravou a potřebnými pracemi hradí dodavatel.   

 
c) vést úplný a celistvý nástrojový list, který obsahuje zejména záznamy o provedených změnách, údržbě, opravách 

a počtech kusů vyrobených pomocí nástroje. 
 

d) nástroje a dokumentaci bezúplatně uchovávat po dobu stanovenou společností Webasto, minimálně však po 
dobu patnácti (15) let po ukončení sériové výroby u zákazníka, pokud si Webasto dříve nevyžádá jejich vydání. 
Následnou likvidaci nástrojů lze provést pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Webasto.  

 
e) společnost Webasto neprodleně informovat, jestliže množství plánovaná společností Webasto nebo množství 

uvedená společností Webasto nebo oprávněnou třetí osobou v odvolávkách dosáhnou více než 80 % těchto 
množství. 

 
4.4 Pokud k nástrojům při konstrukci, výrobě a/nebo používání vznikla autorská práva dodavatele, poskytuje dodavatel 

společnosti Webasto bezúplatné, nevýhradní, převoditelné a časově, prostorově a věcně neomezené právo užívat 
nástroje pro účely společnosti Webasto. Dodavatel dále prohlašuje, že mu kromě toho nejsou známá žádná práva 
duševního vlastnictví nebo práva ochrany průmyslového vlastnictví k nástrojům a k dokumentaci, jež by mohla bránit 
společnosti Webasto nástroje volně užívat. Pokud by taková práva dodavatele existovala, poskytuje tímto dodavatel 
společnosti Webasto bezúplatně nevýhradní, převoditelné, časově, prostorově a věcně neomezené užívací právo k 
užívání nástrojů a příslušné dokumentace k výrobě předmětů dodávky.  

 
5. Užívání nástrojů 
 
5.1 Společnost Webasto přenechá nástroje bezúplatně dodavateli nebo předem písemně určené třetí osobě výlučně 

za účelem výroby předmětů dodávky, jejich částí a/nebo náhradních dílů pro společnost Webasto. Nástroje se smí 
použít k jiným účelům pouze po výslovném předchozím písemném souhlasu společnosti Webasto.  

 
5.2 Dodavatel se zavazuje, že výrobu a/nebo výrobní jednotku pro výrobu nástroje nebo jeho částí ani nástroj samotný 

nepřemístí jinam bez předchozího písemného souhlasu společnosti Webasto. Totéž platí i tehdy, jestliže se nástroje 
nacházejí nebo jsou vyráběny u subdodavatele. 

 
5.3 Dodavatel se dále zavazuje, že ani po dobu pěti (5) let po ukončení příslušné objednávky nástrojů nástroj nevyrobí ani 

nenechá vyrobit nebo nevyrobí nebo nenechá vyrobit podobný nástroj, pokud by s ním mohly být vyrobeny produkty, 
které jsou v konkurenčním poměru vůči předmětům dodávky, a mohly by tak společnost Webasto znevýhodnit či 
poškodit ve vztahu k příslušnému konečnému zákazníkovi, jemuž jsou předměty dodávky dodávány nebo do jehož 
produktů jsou předměty dodávky zabudovány. 

 
5.4 V případě zaviněného porušení povinností týkajících se užívání nástroje dle článků 5.1 až 5.3 dodavatelem je 

společnost Webasto oprávněna požadovat za každý započatý den užívání v rozporu s povinnostmi po uplynutí 
přiměřené lhůty poskytnuté společností Webasto k ukončení užívání v rozporu s danými povinnostmi smluvní pokutu 
ve výši 0,5 %, avšak celkem nejvýše 10 % hodnoty nástroje. Další nebo jiné zákonné nároky tím zůstávají 
nedotčeny, smluvní pokuta na ně bude započtena. Pro případ porušení povinností dle článku 5.1 je dodavatel navíc 
na vyžádání společnosti Webasto povinen ji neprodleně informovat o množství a obchodních odběratelích paralelně 
dodávaných předmětů dodávky či dílů. Společnost Webasto je oprávněna nechat poskytnutou informaci na náklady 
dodavatele ověřit auditorem pověřeným společností Webasto. Odpovídající informace je dodavatel rovněž povinen 
poskytnout v případě porušení povinností dle článků 5.2 a 5.3. 

 
6. Vydání nástrojů 
 
6.1 Společnost Webasto je kdykoliv oprávněna požadovat vydání jednotlivých nebo všech nástrojů, příslušné 

dokumentace, nástrojového listu a veškerých stávajících jednotlivých dílů a/nebo náhradních dílů pro nástroj. 
Požaduje-li Webasto vydání nástrojů nebo jejich přemístění na jiné místo nebo k třetí osobě, je dodavatel povinen 
tomuto požadavku neprodleně a na první výzvu vyhovět, přičemž má nárok na náhradu s tím spojených nutných 
nákladů na přepravu, dopravné a balení. Dodavatel nemá zadržovací právo k příslušným nástrojům a dokumentacím, 
není-li protipohledávka nesporná nebo uznaná pravomocným rozsudkem. 

 
6.2 V případě zaviněného porušení povinnosti vydání dle článku 6.1 dodavatelem je společnost Webasto oprávněna 
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požadovat za každý započatý den prodlení po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté společností Webasto k vydání 
smluvní pokutu ve výši 0,5 %, avšak celkem nejvýše 10 % z hodnoty nástroje. Další nebo jiné zákonné nároky tím 
zůstávají nedotčeny, smluvní pokuta na ně bude započtena. 

 
7. Seznamy nástrojů 
 

Dodavatel musí při dokončení nástroje založit a průběžně vést seznam nástrojů. Seznam obsahuje veškeré 
nástroje/sady nástrojů (s čísly nástrojů, je-li to dohodnuto), s nimiž jsou vyráběny předměty dodávky pro Webasto. 
U jednotlivých položek nástrojů je třeba uvést identifikační číslo příslušného předmětu dodávky vyrobeného 
nástrojem/sadou nástrojů. Tento seznam nástrojů je nutno na výzvu poskytnout společnosti Webasto. 

 
8. Placení 
 
8.1 Není-li dohodnuto jinak, budou objednané nástroje zaplaceny po obdržení prvních vzorků vyrobených pomocí 

daného nástroje v počtu uvedeném v objednávce nástrojů a po písemném schválení zprávy o kontrole prvních 
vzorků společností Webasto (přejímka).  

 
8.2 Smluvní strany mohou dohodnout, že náklady vyráběného nástroje budou rozpočítány na definovaný počet kusů 

předmětů dodávky („sériové díly“) a zaplaceny v rámci sériové ceny („amortizace prostřednictvím dílů“). 
Dohodnuté náklady nástroje a definovaný počet kusů sériových dílů budou v tomto případě vykázány v objednávce 
odděleně. Smluvní strany v objednávce dále dohodnou jednotlivé kroky výroby a termíny („milníky“) pro výrobu 
nástrojů amortizovaných prostřednictvím dílů a přiřadí ke každému milníku odpovídající poměrné náklady nástroje. 
Webasto bude mít právo uhradit platby za dokončený nástroj před uplynutím období amortizace prostřednictvím dílů. 
Při dosažení celkové částky vypočtené z amortizace prostřednictvím dílů vztahující se na určitý počet kusů předmětů 
dodávky („částka amortizace prostřednictvím dílů“) odpadá ujednání o úhradě formou amortizace prostřednictvím 
dílů. 

 
8.3 Webasto navíc bude mít právo zaplatit za částečně vyrobený nástroj během výroby nástroje. V tomto případě se 

sjednané náklady nástroje snižují o podíl hodnoty nedosažených milníků. 
 
8.4 Dodavatel předloží na výzvu společnosti Webasto ke kontrole přesné rozúčtování nákladů nástroje, jež tvoří základ 

pro zúčtování nákladů nástroje dle příslušné objednávky nástrojů, a to včetně příslušných výkresů a podkladů. Pokud 
přitom společnost Webasto zjistí, že skutečné náklady byly nižší než náklady stanovené ve smlouvě o nástrojích, 
bude rozdílová částka zúčtována ve prospěch společnosti Webasto. 

 
9. Termíny 
 
9.1 Termíny a údaje uvedené v objednávce jsou závazné. V případě prodlení je dodavatel povinen uhradit společnosti 

Webasto veškeré náklady vzniklé z tohoto prodlení. 
 
9.2 Společnost Webasto je oprávněna v případě zpožděného termínu dodání nebo termínu dodání prvního vzorku 

zaviněného dodavatelem požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % hodnoty nástroje za každý započatý pracovní 
den prodlení, avšak celkem nejvýše 10 % hodnoty nástroje. Další nebo jiné zákonné nároky tím zůstávají nedotčeny, 
smluvní pokuta na ně bude započtena. Právo uplatňovat smluvní pokutu existuje i v případě, že při zpožděném 
dodání prvních vzorků nebylo uplatnění smluvní pokuty výslovně vyhrazeno. 

 
9.3 Dojde-li ke zpoždění termínu dodání z důvodů na straně společnosti Webasto, je dodavatel oprávněn přičíst 

odpovídající počet dnů k termínu dodání. Smluvní pokuta potom začíná až uplynutím nově vypočteného 
kalendářního dne. Takové prodloužení termínu je dovoleno pouze tehdy, pokud dodavatel písemně uplatní právo na 
prodloužení termínu neprodleně poté, co se dozví o zpoždění termínu způsobeném společností Webasto. 

 
10. Vady 
 
10.1 Dodavatel ručí za to, že nástroj a dokumentace a)  byly vyrobeny dle specifikace a odpovídají specifikaci, b) jsou 

v souladu s aktuálním stavem vědy a techniky, c) odpovídají všem příslušným zákonným předpisům, směrnicím a 
jiným ustanovením, d) jsou bez vad a mají kvalitu obvyklou na trhu, minimálně však sjednanou, popř. dostatečnou 
kvalitu, a jsou způsobilé k účelu použití sjednanému mezi smluvními stranami a e) jsou způsobilé k výrobě 
bezvadných dílů dle specifikace a technické dokumentace. Nástroje, u nichž bude zjištěno, že neodpovídají 
některému z výše uvedených požadavků, se považují za „vadné nástroje“. 

 
10.2 Dodavatel je povinen vadné nástroje během přiměřené lhůty, kterou stanoví společnost Webasto, opravit, popř. 

dohotovit. Nedojde-li během stanovené lhůty k úspěšné opravě, popř. dohotovení nebo není-li oprava, popř. 
dohotovení pro dodavatele možná nebo z ekonomického hlediska hospodárná, je společnost Webasto oprávněna 
provést opravu dle vlastního zvážení sama nebo ji nechat provést třetí osobou na náklady dodavatele nebo může 
smlouvu o nástrojích s okamžitou účinností ze závažného důvodu vypovědět či od ní odstoupit. 

 
10.3 Záruční lhůta trvá třicet šest (36) měsíců od schválení prvních vzorků pro sériovou výrobu, není-li v příslušné objednávce 

nástrojů uvedena jiná lhůta. 
 
10.4 Vedle práv dle článku 10.2 odpovídá dodavatel vůči společnosti Webasto zejména za všechny škody a náklady, jež 

vznikly společnosti Webasto z vadného nástroje nebo v souvislosti s ním, zejména za náklady vynaložené na 
analýzu nákladů připadajících na dodatečné splnění závazku, zejména pak náklady na přepravu a cestovní náklady 
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a náklady práce (např. náklady na prověření, vytřídění, demontáž a zabudování) a materiálové náklady a náklady na 
odvrácení škod.  

 
10.5 V ostatním se použijí zákonná ustanovení. 
 
11. Odpovědnost  
 
11.1 Až do vydání nástroje společnosti Webasto odpovídá dodavatel neomezeně za všechny vady, poškození, změny 

nebo zhoršení, úplný nebo částečný zánik nástroje a/nebo omezenou použitelnost nástroje z důvodu práv třetích osob i za 
všechny škody na nástroji. 

 
11.2 Dodavateli není známo, že by společnost Webasto na základě vlastnictví nebo užívání nástrojů a dokumentace 

porušovala práva třetích osob. V případě takových porušení musí dodavatel společnost Webasto v zákonném rámci 
zprostit případných nároků třetích osob. 

 
11.3 Dodavatel navíc musí zajistit, že nástroje nezpůsobí žádné škody na zdraví či životě a/nebo majetkové škody. 

Dodavatel zprostí společnost Webasto nároků na náhradu takové škody. 
 
11.4 Ostatní zákonná nebo smluvní práva společnosti Webasto, zejména pak z odpovědnosti za vady výrobku, 

nedovoleného jednání a/nebo jednatelství bez příkazu, zůstávají ustanoveními článku 11. nedotčena.  
 
12. Záruka funkčnosti  
 
12.1 Vyrobil-li dodavatel nástroje na základě objednávky nástrojů společnosti Webasto za účelem výroby předmětů 

dodávky pro Webasto, přebírá záruku za bezvadnou funkčnost nástrojů během jejich používání. To platí zejména 
pro sjednaný objem minimální produkce. Nelze-li nástrojem vyrobit sjednaný objem produkce, zejména pak 
z důvodu zlomení nástroje nebo jeho silného opotřebení, je dodavatel povinen na vlastní náklady vyrobit 
náhradní nástroj. Ohledně vlastnictví náhradního nástroje platí ustanovení článku 4. 

 
12.2 Pokud nástroje přenechané společností Webasto dodavateli nevyrobil dodavatel sám nebo pokud nebyly vyrobeny 

z jeho pověření, nýbrž je vyrobila společnost Webasto a/nebo její zákazníci, musí dodavatel při převzetí nástrojů 
zkontrolovat, zda jsou způsobilé pro zajištění smluvně dohodnutých dodávek pro společnost Webasto, a předložit 
společnosti Webasto případně písemnou nabídku potřebných oprav. Provedením oprav, kterými jej pověří 
společnost Webasto, přebírá dodavatel záruku za funkčnost nástroje dle ustanovení v článku 12.1. Nezávisle na tom 
platí přiměřeně ostatní ustanovení těchto VOP Webasto pro nástroje, zejména pak i pro nástroje přenechané 
zákazníky společnosti Webasto.  

 
13. Povinnost mlčenlivosti 
 

Dodavatel se zavazuje, že bude všechny neveřejné obchodní a technické podklady, informace a/nebo údaje od 
společnosti Webasto, s nimiž se seznámí v rámci objednávky nástrojů, považovat za obchodní tajemství a informace 
důvěrného charakteru. Zejména modely, šablony, matice, vzorky, měřicí přístroje, přípravky, formy a související 
software, např. CAD, specifikace, zejména výkresy, důvěrné údaje a konstrukční data a podobné předměty 
neposkytne nepovolaným třetím osobám ani je jinak nezpřístupní a nepoužije pro jiný účel než k výrobě nástroje 
nebo předmětů dodávky pro společnost Webasto. Subdodavatelé, zmocněnci a zaměstnanci musejí být zavázáni 
povinností mlčenlivosti obdobně.  

 
14. Ukončení smlouvy  
 
14.1 Společnost Webasto je oprávněna danou objednávku nástrojů vedle ostatních zákonných práv na výpověď kdykoliv a 

s okamžitou účinností zcela nebo částečně písemně vypovědět, 
 

a) dokud nástroj ještě není dokončen. V takovém případě musí Webasto dodavateli uhradit nutné výdaje, které mu 
prokazatelně vznikly do doby podání výpovědi a bezprostředně vyplývají z objednávky nástrojů, a to maximálně 
do výše sjednané odměny. Dodavateli nenáleží v souvislosti s výpovědí žádné další nároky na plnění či náhradu 
škody nad tento rámec. 

 
b) pokud dodavatel poruší smlouvu a takové porušení smlouvy neodstraní během deseti (10) dnů, nebo pokud 

dodavatel opakovaně přímo po sobě způsobí značné překročení termínů, 
 
c) pokud bude na majetek dodavatele zahájeno insolvenční řízení či 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 byl takový návrh pro nedostatek majetku zamítnut, 

 

d) pokud 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) pokud dojde k podstatné změně vlastnických poměrů nebo majetkových účastí ve společnosti dodavatele, na 

jejichž základě Webasto nemůže očekávat řádné pokračování dodavatelské smlouvy, 
 
f) pokud zákazník společnosti Webasto zcela nebo částečně ukončí se společností Webasto dodavatelskou 
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smlouvu/projekt, pro který byl nástroj zapotřebí, nebo je změní tak, že nástroj již nebude zapotřebí, jakož i  
 
g) pokud se podstatně zhorší majetkové poměry dodavatele, čímž bude ohrožena stabilita dodávky, nebo dodavatel 

přeruší platby.  
 

Dodavatel je povinen společnost Webasto neprodleně písemně informovat o tom, že nastala některá z výše 
uvedených událostí. 

 
14.2 Dodavatel v případě výpovědi na výzvu společnosti Webasto vrátí veškeré vlastnictví společnosti Webasto, 

včetně nástrojů a dokumentace, zpět společnosti Webasto, ustanovení článku 6.  se použijí přiměřeně. 
 
14.3 Pokud dodavatel v rámci objednávky nástrojů poskytl společnosti Webasto plnění, která v okamžiku výpovědi 

dosud nejsou ve vlastnictví společnosti Webasto, má Webasto právo nabýt tato plnění. Cena se potom řídí dle 
dané objednávky nástrojů podle stupně dokončení. Přitom dochází k zúčtování částek již uhrazených v rámci 
objednávky nástrojů. Tyto zásady ohledně odměny za plnění dodavatele platí obdobně i pro případ, že je Webasto 
vlastníkem plnění již před výpovědí smlouvy. 

 
14.4 Jsou-li společnosti Webasto poskytnuta užívací práva, zejména pak v rámci článku 4. této smlouvy o nástrojích, 

zůstávají tato užívací práva v platnosti nezávisle na podané výpovědi i poté v plném rozsahu ve prospěch 
společnosti Webasto.  

 
15. Všeobecná ustanovení  
 
15.1 Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto obchodních podmínek pro nástroje nebo dalších uzavřených 

dohod neúčinné, zůstává tím platnost těchto podmínek pro nástroje nebo dalších uzavřených dohod v ostatním 
nedotčena. 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.  

 
15.2 Pokud tyto VOP Webasto pro nástroje neobsahují výslovná ustanovení, platí ustanovení VOP Webasto. V případě 

rozporu těchto podmínek mají před VOP Webasto přednost tyto VOP Webasto pro nástroje jako speciální předpis.  


