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Všeobecné nákupní podmínky společnosti Borgers CS spol. s r.o. 

IČO: 49787365, se sídlem Plzeň, Mánesova 81, PSČ 301 00, 
zapsané v oddílu C, vložce 4546 obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni 

(dále jen Podmínky) 

 

1. Použití těchto Podmínek 

a) Tyto Podmínky jsou jediné podmínky, na základě kterých je Společnost 
připravena jednat s Dodavatelem. Těmito Podmínkami se musí řídit každý 
uzavřený kontrakt s tím, že jakékoli jiné podmínky jsou v plném rozsahu 
vyloučeny.  

b) Do kontraktu nemůže být zahrnuta žádná z podmínek, uváděných  na 
Dodavatelově cenové nabídce, potvrzení příjmu nebo přijetí zakázky, 
specifikacích nebo podobných dokumentech, resp. v takových dokumen-
tech potvrzené nebo k nim přiložené, a to bez ohledu na to, zda Společ-
nost výslovně bude proti takovým podmínkám vznášet námitky nebo ne. 
Dodavatel se současně vzdává jakýchkoli práv, která by jinak mu 
z takových podmínek příslušela. Pokud se Společnost odvolá na doku-
menty, zahrnující nebo vážící se na Dodavatelovy obchodní podmínky, 
nesmí být taková odvolávka vykládána jako souhlas s obchodními pod-
mínkami Dodavatele. 

2. Příprava kontraktu 

a) Žádost Společnosti o cenovou nabídku není závazným smluvně aktem. Ať 
již bude kontrakt nakonec uzavřen nebo ne, Společnost nebude muset 
uhradit Dodavateli jeho náklady s přípravou a předložením cenové nabíd-
ky. 

b) Kontrakt mezi Společností a Dodavatelem bude uzavřen pouze v případě, 
že Společnost potvrdí cenovou nabídku Dodavatele, nebo když Společ-
nost vystaví objednávku v rámci kontraktu na sériové dodávky. Přijetí za-
kázky s jakýmkoli dodatkem, omezením nebo jinými změnami 
předjímanými ustanovením 1740 českého Občanského zákoníku (zákona 
č. 89/2012 Sb.) se vylučuje.  

c) Případné dodatky, omezení nebo jiné změny v nabídce, zpracované na 
základě požadavku Společnosti musí být výslovně jako takové písemným 
způsobem označeny. Přijetí zakázky s jakýmkoli dodatkem, omezením 
nebo jinými změnami předjímanými ustanovením 1740 českého Občan-
ského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se vylučuje. 

d) Společnost bude mít na přijetí nabídky vždy lhůtu 2 týdnů. Přijetí nabídky 
musí být provedeno písemným způsobem. 

e) Písemnou formu musí rovněž mít veškeré úpravy a dodatky kontraktu 
včetně jakýchkoli úprav, dodatků a vzdání se práv podle tohoto ustanove-
ní. 

f) Požadavek na písemnou formu podle tohoto článku 2 splňuje i EDI 
(electronic data interchange), fax a E-mail.  

3. Ceny, skonta, platební podmínky 

a) Neschválí-li Společnost písemným způsobem něco jiného, cena Zboží 
nebo Služeb uvedená v zakázce bude zahrnovat daň z přidané hodnoty, 
náklady na výrobní a přepravní obaly, dopravu, pojištění a veškeré další 
případné náklady. Společnost nepřijme žádné cenové změny ani přirážky. 
V případech kontraktů s dlouhými dodacími lhůtami nebo dlouhodobých 
závazků z titulu např. sériových kontraktů na dodávky nebude mít Doda-
vatel právo přistoupit k jednostrannému navýšení cen.  

b) Faktury musí být uhrazeny ve lhůtě 60 dnů. Lhůta splatnosti začíná běžet 
dnem obdržením faktury, nikoli však před obdržením Zboží či před po-
skytnutím Služeb.  

c) Společnost uhradí cenu dodaného Zboží či Služeb 25. dne měsíce násle-
dujícího po měsíci, ve kterém byla provedena dodávka a doručena faktura 
(popřípadě pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo český svá-
tek, v následující pracovní den), přičemž platební termín nebude 
z hlediska kontraktu pokládán za podstatnou záležitost. Na každou fakturu 
zaplacenou v souladu s ustanovením tohoto odstavce 3c) přísluší Společ-
nosti skonto na fakturované ceny Zboží a Služeb ve výši 2 %.   

d) Pokud Dodavatel vyžaduje zálohové platby, musí jako jistinu poskytnout 
bankovní záruku některé přední evropské banky s minimálním ratingem 
kategorie „A“, splatnou na první vyžádání (standby letter of credit.) 

e) Aniž by tím byla dotčena jiná práva a nároky na nápravná opatření na 
straně Společnosti, vyhrazuje si Společnost právo započítat jakékoli část-
ky, které jí Dodavatel dluží oproti jakýmkoli částkám, které Společnost 
dluží Dodavateli z titulu předmětného kontraktu.  

 
4. Dodávka, prodlení s dodávkou 

a) Lhůta (den a případně hodina) dodávky Zboží či Služeb uvedená 
v objednávce je závazná. Pokud nastanou nebo budou zřejmé okolnosti, 
znemožňující včasnou dodávku, musí Dodavatel o stavu věcí Společnost 
neprodleně informovat. Bez předchozího výslovného písemného schvále-
ní Společnosti nesmí Dodavatel dodat Zboží před dohodnutým termínem.  

b) S výjimkou případů, kde Společnost ve své objednávce dohodne odběr 
Zboží z výrobního závodu Dodavatele (dodávka „Ex-Works“),  musí Do-
davatel doručit zboží s předplacenou dopravou do určeného závodu Spo-
lečnosti. Z hlediska včasnosti dodávky je rozhodující okamžik doručení 
zboží do závodu Společnosti. Termíny dodávky Zboží, resp. provedení 

Služeb jsou z hlediska kontraktu záležitostí klíčového významu. 
V případech odběru zboží z Dodavatelova závodu musí být zboží připra-
veno s dostatečným předstihem s uvážením časových nároků na expedici 
a nakládku.  

c) V případech opožděné dodávky může Společnost vymáhat náhradu škody 
ve výši 0.5% hodnoty předmětné dodávky za každý započatý týden zpož-
dění, resp. v případech sériové zakázky ve výši 0.5% hodnoty předmět-
ného rozsahu objednávky, přičemž celková maximální výše takové 
smluvní pokuty nesmí přesáhnout 5%. Dodavatel může předložit důkazy, 
že k žádné škodě nedošlo, resp. že faktická škoda je podstatně nižší než 
smluvně dohodnutá sankce. Společnost si přitom vyhrazuje právo předlo-
žit důkazy, že vzniklá škoda je naopak vyšší. V takových případech bude 
Dodavatel povinen uhradit další náhradu škody nad rámec smluvní pokuty 
podle tohoto odstavce. 

d) Dodavatel zajistí, aby ke každé dodávce byla přiložena jedna kopie 
dodacího listu, který bude obsahovat mimo jiného číslo objednávky, poža-
davky na navrácení určitých obalů Dodavateli, údaje o počtu beden či 
obalů a jejich obsahu a hmotnosti dodávky (pokud jsou takové údaje rele-
vantní). Všechny dodávky zboží musí být opatřeny viditelnými údaji o dru-
hu a množství Zboží tak, jak to vyžadují příslušné zákonné předpisy. 
Dodavatel se zavazuje Zboží zabalit a umístit do přepravních beden či 
obalů tak, jak si to Společnost vyžádá a přijmout veškerá nezbytná opat-
ření na ochranu Zboží. Neuvádí-li kontrakt něco jiného, náklady na balení 
Zboží půjdou k tíži Dodavatele. 

e) V případě dodávek nad rámec sjednaného množství nebude Společnost 
povinna za Zboží dodané navíc zaplatit, přičemž Dodavatel ponese veš-
kerá rizika s dodávkou nadbytečného Zboží spojená. Pokud si to Společ-
nost vyžádá, bude Dodavatel povinen si na své vlastní náklady 
nadbytečné Zboží vzít zpět.  

5. Přípustný skladový stav zboží 

a) Získá-li Dodavatel od Společnosti sériovou zakázku (zejména na kompo-
nenty pro automobilový průmysl), musí současně vzít na vědomí, že počet 
a rozsah požadavků na dodávky se může kdykoli změnit a že může být 
snížen až na nulu, aniž by Společnost – s výhradou situace popisované v 
ustanovení uvedených pod písmenem 5b) – byla povinna další Zboží ku-
povat a platit za ně. Pokud počáteční požadavky na dodávky budou na 
určité počty kusů, nemůže taková skutečnost být vykládána jako prognóza 
podle ustanovení 5b) a že nijak právně Společnost nezavazuje. Jedná se 
tedy o prognózu nespojenou se žádnými závazky na straně Společnosti. 
Předpokládané harmonogramy dodávek nejsou závazné a s výjimkou si-
tuací a v rozsahu podle ustanovení 5b) nezakládají žádné nároky. Tyto 
harmonogramy jsou založeny na údajích našich zákazníků a slouží k úče-
lu plánování výroby.  

b) Dodavatel však může s ohledem na požadavek zajištění nepřerušeného 
sledu dodávek udržovat skladovou zásobu zboží ve výši předpokládaného 
požadavku na následující měsíc a zásoby surovin na dva následující mě-
síce. Pokud pak v některém měsíci požadavky Společnosti na dodávky 
nebudou odpovídat prognózovanému harmonogramu dodávek, bude Do-
davatel muset odpovídajícím způsobem přizpůsobit výrobu zboží i objed-
návky výrobních surovin. 

c) Pokud Společnost přestane vystavovat objednávky na další dodávky 
zboží, bude povinna od Dodavatele zakoupit výrobky zmiňované 
v ustanovení 5b) za v dané době běžné ceny a suroviny podle téhož usta-
novení 5b) za prokázané nákupní ceny, nepřesahující však ceny tržní. Ty-
to závazky Společnosti však platí pouze v případě, že Společnost 
přestane vystavovat objednávky z jiného než dobrého důvodu. 

d) Závazek Společnosti převzít a zaplatit za Zboží a suroviny podle ustano-
vení 5b) nebude existovat, pokud Společnost přestane vystavovat objed-
návky na Zboží v situaci, kde bude mít právo kontrakt ukončit s okamžitou 
platností.  

6. Přechod rizik, výhrada vlastnictví 

a) Přechod rizik se řídí dohodnutými dodacími podmínkami. Nebude-li 
stanoveno něco jiného, platí, že rizika spojená se Zbožím zůstávají na 
straně Dodavatele až do okamžiku úplného splnění dodávky (včetně vylo-
žení a uložení Zboží), a to i případech, kde se strany dohodly na konsig-
naci předmětu dodávky.  

b) V případech dodávky Zboží zahrnující stroje nebo odborné instalace 
zůstávají rizika spojená s předmětem dodávky na straně Dodavatele až 
do okamžiku úspěšného dokončení instalace a provedení přejímacích 
zkoušek pracovníky Společnosti.  

c) Výhrada vlastnictví Dodavatele platí jen ve vazbě na platební závazky 
Společnosti za dodávky určitého Zboží nebo Služeb, u kterých si Dodava-
tel výhradu vlastnictví vyžádá. V okamžiku úplného zaplacení přejdou 
vlastnická práva na Společnost. Jakákoli prodloužená nebo rozšířená vý-
hrada vlastnictví dodavatele, jakož i jakákoli jiná než prostá výhrada vlast-
nictví jsou vyloučeny.  
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7. Jakost a záruky 

a) Dodavatel zaručuje, že jeho dodávky Zboží a Služeb odpovídají všem 
příslušným zákonným a smluvním požadavkům a ustanovením, zejména 
pak, mimo jiného, po stránce ekologických a jakostních vlastností a para-
metrů, a že jeho dodávky jsou prosté vad.  

b) V případech vadných nebo nedostatečných  dodávek Zboží či Služeb, 
jakož i v případech porušení kontraktu nebo neplnění jiných závazků ze 
strany Dodavatele bude mít Společnost veškerá  ničím neomezená zá-
konná práva a možnost uplatnění svých nároků. 

c) Pokud si opakované vadné dodávky, zejména v případě kontraktů na 
sériové dodávky, vynutí vstupní kontrolu Zboží nad rámec standardních 
kontrolních postupů, bude Dodavatel povinen na vyžádání Společnosti 
buď zajistit 100% výstupní kontrolu Zboží na své vlastní náklady, nebo 
uhradit náklady 100% vstupní kontroly Zboží v závodech Společnosti. Po-
kud nastanou zvláštní okolnosti (např. mimořádně vysoký podíl vadných 
výrobků v dodávce), bude Dodavatel rovněž povinen, a to již v důsledku 
první takové vadné dodávky, na vyžádání Společnosti začít provádět na 
své vlastní náklady 100% výstupní kontrolu Zboží nebo hradit náklady 
100% vstupní kontroly Zboží v závodech Společnosti. Pokud se má při-
stoupit k 100% (výstupní nebo vstupní) kontrole Zboží, musí se Dodavatel 
a Společnost dohodnout na době trvání takového opatření. 

d) Jakostní nebo množstevní odchylky od dohodnutých parametrů dodávky 
budou pokládány za řádně reklamované, pokud budou oznámeny 
v souladu s běžnými obchodně-podnikatelskými zvyklostmi; v každém pří-
padě pak platí, že vady oznámené ve lhůtě 12 pracovních dnů ode dne 
převzetí Zboží, resp. v případě skrytých vad po jejich zjištění jsou považo-
vány za řádně reklamované. 

e) Naše povinnost kontrolovat zboží se omezuje na zjišťování vad, které jsou 
zřejmé při vnější prohlídce, která zahrnuje kontrolu dodací dokumentace 
(ohledně poškození při dopravě, nesprávných nebo neúplných dodávek), 
při vstupní prohlídce nebo v případě kontroly jakosti. Povinnost informovat 
o závadách zjištěných později tím zůstává nedotčena, přičemž platí časo-
vá lhůta pro podávání příslušných sdělení podle části 7 d) výše. 

f) Nápravné opatření zahrnuje rovněž demontáž vadného Zboží a instalace 
Zboží prostého vad, ať již opraveného nebo nového v případech, kde 
Zboží s ohledem svůj charakter a předpokládané užití bylo nainstalováno, 
připojeno nebo jinak spojeno s jiným zbožím. 

g) Právo reklamace z naší strany nebude nijak omezeno ani v případech, 
kde jsme se o vadách Zboží nedozvěděli včas v důsledku hrubého zane-
dbání. Ničím neomezené právo reklamace budeme mít i v případech séri-
ových dodávek, když jsme byli dali svůj souhlas k sériové výrobě na 
základě posouzení počátečních vzorků Zboží nebo vzorků se změněnými 
parametry. 

h) Společnost provede funkční zkoušky Zboží v krátké době po obdržení 
sdělení o provozní připravenosti předmětného Zboží. V případě systémů a 
zařízení se složitými programy si Společnost vyhrazuje na provedení 
zkoušek lhůtu 30 dnů. Pokud z technických nebo organizačních důvodů 
neprovádí Společnost funkční zkoušky zboží sama, ale prostřednictvím 
partnerské organizace, vyhrazuje si Společnost právo reklamovat závady, 
zjištěné při takových zkouškách. Vedle toho platí příslušná zákonná usta-
novení.  

i) Pokud funkční zkoušky zboží neproběhnou úspěšně, přísluší Společnosti 
práva podle ustanovení 7b) výše.  

j) Bez ohledu na jakékoli provedené prohlídky, zkoušky a postupy schvalo-
vání materiálových a jiných vzorků, Dodavatel je a zůstane plně odpověd-
ný za své Zboží, přičemž jakákoli taková prohlídka, zkouška či 
schvalovací postup nijak nezmenší ani neovlivní rozsah smluvních závaz-
ků Dodavatele; Společnost se pak na své straně nevzdává jakýchkoli 
svých práv na záruční reklamace a dalších práv, uplatnitelných v případě 
vadných nebo nedostatečných dodávek Zboží či Služeb.  

k) Akt převzetí stavebních prací nebo Služeb spočívá ve vystavení písem-
ného přejímacího protokolu, řádně podepsaného oběma stranami. 

l) Záruční doba na Zboží, určené pro automobilový průmysl je 36 měsíců 
ode dne prvotní registrace příslušného vozidla a/nebo dne instalace ná-
hradního dílu, ne však více než 48 měsíců ode dne dodávky Zboží Spo-
lečnosti. Záruční doba na Zboží, určené pro použití jiné než 
v automobilovém průmyslu je 36 měsíců ode dne přechodu rizik 
s výjimkou případů, kde podle platného právního režimu je zákonem pře-
depsaná záruční doba jiná. Běh záruční doby bude přerušen v okamžiku, 
kdy Společnost podá reklamační sdělení Dodavateli o vadě Zboží elektro-
nickou poštou nebo faxem.  

8. Odpovědnost za škodu - Regres na dodavatele 

a) Máme vždy nárok na náhradu škody, jež nám vznikla u našeho zákazní-
ka-odběratele v rámci dodavatelského řetězce (regres na dodavatele), 
kdy nám toto právo náleží neomezeně vedle nároků ze závad. Zejména 
jsme oprávněni požadovat od našeho Dodavatele druh dodatečného pl-
nění (oprava nebi náhradní dodávka), kterou svému odběrateli v jednotli-
vém případu dlužíme, přičemž máme vždy právo volby, jak Dodavatel 
svoji povinnost splní. 

b) Naše nároky z regresu na Dodavatele platí i tehdy, když vadné zboží bylo 
dále zpracováno námi či jiným podnikatelem např. zabudováním do jiného 
produktu. 

 

9. Náhradní díly 

a) Dodavatel tímto potvrzuje, že zajistí dostupnost Zboží po dobu alespoň 15 

let ode dne ukončení sériové výroby takového Zboží.  
b) Po dobu platnosti kontraktu na Zboží určené pro sériovou výrobu  Společ-

nosti musí být náhradní díly dodávány za cenu shodnou s cenou sériově 
vyráběného Zboží dohodnutou v kontraktu. Nabude-li po dohodě stran 
stanoveno něco jiného, po dobu 15 let od ukončení sériové výroby pak 
cena Zboží nesmí přesáhnout cenu Zboží ze sériové výroby. 

10.  Zápočty, zádržné právo a převod kontraktu 

a)  Dodavatel smí vůči pohledávkám Společnosti započítat pouze takové své 
pohledávky, které jsou nesporné nebo právně potvrzené. 

b) Dodavatel může využít zádržného práva pouze v případech svých ne-
sporných nebo právně potvrzených nároků v rámci stejného smluvního 
vztahu. 

c) Bez předchozího písemného schválení Společnosti nesmí Dodavatel 
postoupit kontrakt ani žádnou jeho část. Toto ustanovení se nevztahuje 
na peněžní pohledávky. 

d) Společnost může postoupit kontrakt nebo některou jeho část jakékoli 
osobě, firmě nebo společnosti. Dodavatel tímto souhlasí s případným po-
stoupením kontraktu nebo některé jeho části v souladu s ustanovením 
1895 a následujících českého Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 
Sb.). 

11. Duševní vlastnictví 

a) Dodavatel tímto zaručuje, že výrobou, použitím ani dodávkou Zboží, jakož 
ani využitím nebo poskytováním Služeb v celosvětovém měřítku nebudou 
porušena žádná duševní vlastnická práva třetích stran.  

b) V případě nároků třetích stran musí Dodavatel odškodnit Společnost za 
újmu vzniklou z titulu jakýchkoli závazků a nároků včetně, mimo jiného, 
veškerých nákladů, poplatků a dalších výdajů Společnosti vzniklých 
v souvislosti s jakýmikoli právními kroky.  

12. Odpovědnost výrobce včetně závazku odškodnění 

a) Dodavatel odškodní Společnost v plné výši za veškeré přímé, nepřímé i 
následné škody (kde všechny tyto tři druhy škod se mimo jiného vztahují 
na ztráty zisku, podnikatelské ztráty, poškození dobré pověsti a podobné 
škody), dále ztráty, škody, zranění, náklady a výlohy (včetně právních a 
jiných profesních poplatků a výloh), které Společnosti jako výrobci podle 
soudního rozsudku vzniknou, které utrpí nebo zaplatí v důsledku vad Zbo-
ží, za které nese odpovědnost Dodavatel v důsledku nebo ve spojitosti s: 

(i) vadným nebo nedostatečným dílenským provedením, jakostí nebo 
materiálem; 

(ii) porušením nebo údajným porušením jakýchkoli duševních vlastnic-
kých práv vzniklým používáním, výrobou nebo dodávkou Zboží nebo 
poskytováním Služeb; 

(iii) jakýmikoli nároky, vznesenými vůči Společnosti v souvislosti se zá-
vazky, ztrátami, škodami, zraněními, náklady nebo výdaji na straně 
zaměstnanců nebo zástupců Společnosti, zákazníka nebo třetí strany 
v rozsahu, v jakém takové závazky, ztráty, škody, zranění, náklady 
nebo výlohy byly způsobeny, resp. vznikly ve vztahu ke Zboží nebo 
Službám, resp. z nich vyplynuly, a/nebo v důsledku přímého nebo 
nepřímého porušení, nedbalým plněním, neplněním nebo opožděným 
plněním závazků z kontraktu na straně Dodavatele. 

b) Pokud bude Společnost muset provést svolávací akci kvůli vadě Zboží 
nebo Služeb dodaných nebo poskytnutých Dodavatelem, nebo pokud 
Společnost provede preventivní svolávací akci k odvrácení závažných 
škod, bude Dodavatel povinen uhradit veškeré náklady a škody ve spoji-
tosti s takovou svolávací akcí vzniklé.  

c) Pokud Zboží od Dodavatele bude ve Společnosti podrobeno dalšímu 
zpracování, přičemž vady Zboží, které by při řádném postupu měly být 
včas odhaleny, při takovém zpracování Společnost nezjistí v důsledku 
vlastní hrubé nedbalosti, pak odpovědnost Dodavatele podle ustanovení 
11a) a 11b) bude odpovídajícím způsobem snížena. 

d) Dodavatel je povinen uzavřít smlouvu na pojištění odpovědnosti za své 
výrobky a pojistnou smlouvu zákonné odpovědnosti s dostatečnou výší 
krytí, a kdykoli na vyžádání Společnosti neprodleně předložit potvrzení 
příslušné pojišťovny o výši pojistného krytí. Za přiměřenou výši pojistného 
krytí se zpravidla považuje částka 10 000 000,00 EUR.  

13. Důvěrnost informací  

a) Dodavatel musí uchovávat v tajnosti a důvěrnosti (i) veškeré podmínky 
objednávek/zakázek Společnosti, (ii) veškeré informace a dokumenty, tý-
kající se Předávaných materiálů a (iii) veškeré informace a dokumenty 
v této souvislosti mu poskytnuté (s výjimkou informací veřejně známých), 
a takové informace a dokumenty používat výhradně pro účely plnění pří-
slušných zakázek. Dodavatel zejména nesmí používat, kopírovat ani po-
skytovat jakékoli třetí straně Předávané materiály, dokumenty či informace 
ohledně stavby, konstrukčního řešení a dílenského provedení výrobků, ani 
specifikace, které mu byly dány k dispozici pro žádné jiné účely než plnění 
objednávky/zakázky.  

b) Tato povinnost bude platit až do konce desátého roku po vypršení, resp. 
ukončení kontraktu.  

c) Na vyzvání Společnosti, resp. po dokončení zakázky je Dodavatel povi-
nen neprodleně navrátit Společnosti Předávané materiály a dokumenty, a 
nevratně zničit veškeré jejich kopie, opisy i elektronické kopie a tuto sku-
tečnost Společnosti potvrdit písemným způsobem.  

d) Bez předchozího písemného schválení Společnosti se Dodavatel nesmí 
ve svých reklamních materiálech, brožurách, internetových stránkách a ji-
ných prezentačních materiálech zmiňovat ani odvolávat na obchodně-
podnikatelské vztahy se Společností.  

e) Dodavatel musí závazky podle této části 13 přenést na všechny své 
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subdodavatele. 

14. Předávané materiály, konstrukční dokumentace a specifikace 

a) Dodavatel je povinen:  
(i) průběžně aktualizovat na své vlastní náklady záznamy o položkách v 

systému IMDS u Zboží, dodaného Společnosti. Pokud by Dodavatel 
nebyl schopen takové položky evidovat, musí předat Společnosti se-
znam všech látek a materiálů včetně jejich množství, obsažených ve 
Zboží tak, aby Společnosti mohla zadávat  odpovídající položky do 
systému IMDS sama. Za zadávání údajů do systému IMDS namísto 
Dodavatele musí tento Společnosti za každou novou položku zada-
nou do systému EMDS i za každou změnu stávající položky zaplatit 
jednorázovou částku 100,00 EUR. Pokud by Dodavatel nebyl scho-
pen definovat látkové složení ani množství jednotlivých látek, nebo 
kdyby vzniklo podezření, že podávané informace v tomto ohledu nej-
sou správné nebo úplné, bude Dodavatel povinen uhradit náklady na 
provedení analýzy výrobků a stanovení koncentrace přítomných látek 
a tak odškodnit Společnost za provedení takové analýzy a převzetí 
vlastních závazků; 

(ii) vystavit bezpečnostní list pro Zboží, dodané Společnosti, odpovídající 
požadavkům nařízení REACH (EC) č. 1907/2006 v poslední aktuali-
zované verzi. 

b) Dodavatel musí dále respektovat seznam zakázaných materiálů Společ-
nosti, který je dostupný na internetové adrese 
http://www.borgers.de/agb.html, resp. který Dodavateli Společnost předá. 
Zakázané materiály na tomto seznamu nesmí Dodavatel při výrobě Zboží 
používat. 

c) Pokud by některá látka, obsažená ve Zboží byla nařízením REACH (EC) 
č. 1907/2006 v příslušné aktualizované verzi nebo jiným zákonným opat-
řením prohlášena za zakázanou v daném režimu použití, nebo kdyby byla 
koncentrace některé z takových látek prohlášena za zakázanou, musí 
Dodavatel o takové skutečnosti neprodleně podat sdělení Společnosti a 
současně ji informovat o opatřeních, která přijal na nápravu takového sta-
vu. 

d) Dodavatel musí Společnost neprodleně písemným způsobem informovat  
o veškerých změnách složení výrobků, které dodává Společnosti. 

e) Dodavatel musí Společnosti předat příručku s pokyny k řádnému provozu 
a údržbě Zboží a Služeb. Na vyžádání musí Dodavatel Společnosti rovněž 
předložit ke schválení plány, konstrukční výkresy, technické výpočty a po-
dobné materiály, týkající se Zboží a Služeb, a v případech, kde si to Spo-
lečnost vyžádá, jí po ověření předat určité informace a dokumenty pro 
použití při provozu a opravách výrobků. 

f) Dodavatel musí Společnosti předat výkresy důležitých náhradních dílů 
s natolik podrobnými specifikacemi, aby umožnily v případech potřeby ná-
kup takových náhradních dílů.  

g) Schválením předaných plánů, konstrukčních výkresů, výpočtů a dalších 
materiálů ze strany Společnosti nebudou dotčeny smluvní povinnosti Do-
davatele.  

h) Veškeré nástroje, zařízení, lisovací a licí formy, používané při výrobě 
Zboží přejdou do vlastnictví Společnosti nejpozději ke dni zaplacení jejich 
ceny s tím, že budou bezpečně uloženy u Dodavatele na jeho vlastní rizi-
ko a bez nároku na odměnu do doby, než si jejich vydání podle svého 
vlastního uvážení Společnost vyžádá. Dodavatel se zavazuje, že žádné 
nástroje, používané při výrobě Zboží bez předchozí písemné dohody se 
Společnosti nezlikviduje ani nezcizí.  

15. Změny výrobků a výrobních postupů  

Dodavatelé, kteří mají se Společností navázané dlouhodobé obchodně-
podnikatelské vztahy, jsou povinni Společnost písemným způsobem in-
formovat o zamýšlených změnách výrobků a výrobních technologií, jakož i 
o změnách analytických metod, aplikovaných na Zboží a Služby, dodáva-
né Společnosti. Pokud by takové změny vyžadovaly úpravy smluvních do-
kumentů, musí s nimi Společnost souhlasit.  

16. Soulad se standardy, bezpečnost a dodržování lidských práv  

a) Dodavatel je povinen: 

(i) respektovat a dodržovat příslušná právní ustanovení a standardy, 
zejména pak ustanovení a standardy týkající se ochrany životního 
prostředí, úspory energií a surovin, ochrany zdraví, bezpečnosti prá-
ce, prevence úrazů a bezpečnosti při dopravě a práci s technickými 
zařízeními; 

(ii) udržovat účinné systémy řízení v oblastech zmiňovaných v této části 
16 a Společnosti v tomto ohledu podávat potřebné důkazy   a umož-
nit  prohlídky svých závodů. 

Dodavatel bere na vědomí a přijímá jako pro sebe závazná ustanovení a 
zásady uvedené v Etickém kodexu udžitelnosti pro obchodní partnery a bude 
se jimi řídit. Etický kodex udržitelnosti pro obchodní partnery je dostupný na 
webových stránkách Společnosti na adrese https://csr.borgers-group.com.  
b) Dodavatel je povinen Společnost informovat o jakýchkoli porušeních 

ustanovení a zásad Etického kodexu udržitelnosti pro obchodní partnery 
ze strany jejích zaměstnanců a/nebo vedoucích pracovníků a orgánů.   

c) Dodavatel respektuje, podporuje a dbá na dodržování mezinárodně 
uznávaných lidských práv, zejména ustanovení OSN o lidských právech a 
právech dětí. Existují-li pro Dodavatele v platných národních zákonných 
ustanoveních týkajících se dětské práce nebo lidských práv přísnější mě-
řítka, je třeba tyto přednostně dodržovat. Dodavatel se kromě toho zava-
zuje zajistit, aby v rámci jeho výroby a dodávek nedocházelo k žádné 
z forem nucené práce.   

d) Dodavatel se dále zavazuje, že v rámci platných zákonů a vyhlášek 
nebude tolerovat žádnou z forem diskriminace a že zajistí, aby nedochá-
zelo v rámci jeho výroby a dodávek k žádné diskriminaci. Toto se vztahuje 

zejména na znevýhodňování zaměstnanců na základě pohlaví, rasy, 
zdravotního postižení, etnického nebo kulturního původu, náboženství 
nebo světového názoru, věku a sexuální identity či orientace. 

e) Dodavatel ponese odpovědnost za veškeré škody, náklady a výlohy, 
vzniklé Společnosti, jejím řídicím orgánům a/nebo zaměstnancům 
v důsledku porušení závazků podle ustanovení 16. a) až 16. d) výše. 
Kromě toho bude Dodavatel povinen odškodnit Společnost, její orgány 
a/nebo zaměstnance za jakékoli nároky třetích stran uplatněné v důsledku 
porušení závazků podle ustanovení 16. a) až 16. d) výše ze strany Doda-
vatele. 

17. Vnitropodniková pravidla 

a) Pokud má Dodavatel provádět určité práce v závodech Společnosti, je 
povinen před vlastním zahájením prací Společnosti sdělit jména svých 
zaměstnanců, prokázat jejich kvalifikace a provedenou instruktáž 
v souladu s platnými právními a jinými požadavky, a seznámit je 
s vnitropodnikovými pravidly a oficiálními politikami Společnosti.  

b) Pokud se fakturace prací provádí na základě odpracovaných hodin, 
Společnost vyžaduje, aby Dodavatel počet skutečně odpracovaných hodin 
řádně vykázal a jeho výkaz stvrdil svým podpisem pověřený odpovědný 
pracovník Společnosti. 

c) Používání prostředků a nástrojů Společnosti je na vlastní riziko Dodavate-
le. 

d) Při dodávce a instalaci strojů a zařízení musí být vedle specifikací Spo-
lečnosti dodržovány veškeré příslušné právní a další předpisy.   

 

18. Výpověď, vyšší moc  

a) Jsme oprávněni řádně vypovědět zakázky sériových dodávek s výpovědní 
dobou šesti měsíců. 

b) Společnost má dále právo ukončit kontrakt formou mimořádné výpovědi 
mimo jiného v následujících případech:  

(i) Dodavatel se dopustí závazného porušení smluvních podmínek; 
(ii) finanční nebo majetkové poměry Dodavatele se zhorší natolik, že bu-

de ohrožena jeho schopnost řádně plnit své smluvní závazky; 
(iii) bude vydán exekuční výměr na některá aktiva Dodavatele, jeho 

směnky nebo šeky se stanou předmětem protestu nebo bude spuš-
těn jiný podobný proces; 

(iv) dojde k ukončení, ať již z jakéhokoli právního důvodu, kontraktu na 
sériové dodávky se zákazníkem Společnosti, pro nějž Společnost na-
kupuje Zboží;  

(v) Společnosti se otevře možnost nakupovat srovnatelné Zboží od jiné-
ho dodavatele za výhodnějších podmínek, přičemž Dodavatel 
v rozumné lhůtě nevyužije možnosti obnovit konkurenceschopnost 
svých výrobků; 

(vi) bude podána žádost na zahájení řízení o platební neschopnosti oh-
ledně aktiv Dodavatele, nebo takové řízení již bude probíhat; 

(vii) Dodavatel ukončí svou obchodně-podnikatelskou činnost nebo tako-
vým ukončením pohrozí. 

c) Při ukončení nebo zrušení kontraktu, ať již z jakéhokoli důvodu, 
(i) musí Dodavatel okamžitě na své vlastní náklady Společnosti navrátit 

veškeré Předané materiály (pokud tyto mají ještě nějakou hodnotu); 
(ii) musí Dodavatel okamžitě na své vlastní náklady Společnosti navrátit 

veškerý majetek Společnosti, který má ve svém držení.  

d) Nastanou-li okolností vyšší moci nebo dojde k pracovním sporům, nezavi-
něným provozním výpadkům, nepokojům, uplatnění úředních opatření a 
jiným neodvratitelným událostem, bude mít Společnost právo kontrakt 
anulovat nebo ukončit, a to buď jako celek nebo částečně. V ostatním pla-
tí příslušná zákonná ustanovení. 

e) Dodavatel ponese v zákonných mezích odpovědnost za přechodné i 
trvalé překážky svého plnění v důsledku pracovních sporů (jako je stávka 
nebo výluka), nedostatku personálu, surovin, předvídatelných a odvratitel-
ných provozních výpadků a úředních opatření.  

19. Místo plnění, právní režim a soudní příslušnost 

a) Hlavním místem plnění všech dodávek Zboží a Služeb je adresa, kterou 
Společnost uvede jako doručovací místo. 

b) Příprava, existence, výklad, plnění a platnost všech aspektů kontraktu se 
bude řídit zákony České republiky s vyloučením úmluvy Spojených Náro-
dů o mezinárodním obchodě (CISG) a pravidel, týkajících se konfliktu 
právních norem. 

c) Místem soudní příslušnosti je v mezích zákona Plzeň. Společnost má 
vedle toho možnost Dodavatele žalovat u soudu v místě jeho sídla.  

20. Oddělitelnost 

Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek ukáže být, ať již jako celek 
nebo částečně, protiprávní, neplatné, zrušitelné nebo neúčinné, pak bude 
v příslušném rozsahu, tedy ve své protiprávní, neplatné, zrušitelné nebo 
neúčinné části pokládáno za oddělitelné, přičemž ostatní ustanovení těchto 
Podmínek a zbývající části problémových ustanovení zůstanou plně platná a 
účinná.  


