
 
(1) Tyto nákupní podmínky upravují práva a

Tachov, Vítkov 108, PSČ 347 01, zapsanou v
(„KDK“)  a jejími dodavateli, které vzniknou na základ
potvrzení) uzavřených mezi 
strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“

(2) Objednávky společnosti KDK
nebo jiná odlišná ujednání platí pouze tehdy, pokud je 
podmínkám. 

(3) Nákupní podmínky společnosti 

(1) Platí pouze písemné objednávky spole
se rozumí i zaslání elektronickou cestou (EDI, WebEDI, e

(2) Dodavatel musí přijetí objednávky potvrdit neprodlen
neobdrží od dodavatele během t

(3) Dodavatel je na základě žádosti 
provedení. Smluvní strany př
termíny. 

(1) Pokud není dohodnuto jinak, 
(2) Pokud nebyla uzavřena žádná 

proclení jako DDP podle Incoterms 2010 s doru
uvedeno, pak na adresu uvede
dodání zboží společnosti KDK

(1) Faktura se adresuje na poštovní adresu, kterou 
musí obsahovat všechny údaje p
výzvy k dodání, dodatečné údaje o objednateli, místo vykládky, 
musí být společnosti KDK doru
vystavena jen pro jeden dodací list. Doru

(2) Dodavatel je povinen na požádání nejpozd
prohlášení o nepreferenčním pů

(3) Pokud tyto formální náležitosti podle odst. (1) a (

(1) Kupní cenu uhradí KDK způ
(2) Pokud není dohodnuto jinak, má 

dnů od doručení faktury nárok 
převodu. 

(3) Faktura je splatná 30 dní po dodání zboží
formálních náležitostí dle § 4 odst. (1) a (2) 

(4) Kupní cena bude uhrazena pouze na základ
(5) Při přijetí předčasných dodávek se splatnost 
(6) Úroky z prodlení za neuhrazenou fakturu jsou 

mírou. Pokud dodavatel platí nižší úroky z úv
musí dodavatel společnosti 

(7) Výhrada vlastnického práva
(8) V případě vad dodávky je spole

dokud dodavatel řádně dodávku
(9) Bez předchozího písemného souhlasu spole

pohledávky vůči společnosti 

(1) Termíny, množství a lhůty uvedené v
rozsahu. Společnost KDK není povinna p
po marném uplynutí přiměřené lh
rozhodné doručení zboží na m
určenou společností KDK. 

(2) Je-li na rozdíl od § 3 (2) těchto nákupních podmínek 
dodavatel povinen informovat objednatele o 
připravit včetně jeho zabalení.

(1) Dodávky se dopravují vždy na místo vykládky uvedené v objednávce, a pokud místo vykládky není uvedeno, pak na adresu, 
kterou určí společnost KDK
požadované společností KDK
hmotnost (brutto/hmotnost obalu) a adresu dodavatele).

(2) Pokud přepravu neprovádí
objednávce. 

(3) Dodavatel nese nebezpečí škody na zboží 

(1) Dodavatel nese pořizovací riziko za p
(2) Dodavatel má povinnost nahradit spole
(3) Pro dodací termíny je rozhodné

souvisejících s objednávkou. Data uvád
datům uvedeným společností

(4) Pokud dodavatel předpokládá komplikace v objednávce materiálu, ve výrob
nebude splněna včas a především v souladu se smlouvou, musí o tom neprodlen
nemá vliv na povinnost dodavatele dodat zboží v dohodnutém termínu ani na povinnost p

(5) V případě hrozícího překroč
účelný. S tím spojené vyšší náklady na p

(6) Přijetím zpožděné dodávky nebo služby se 
zpožděné dodávce. Společnost 

(7) Pokud je dodavatel povinen 
plnění, považuje se prodlení dodavatele za podstatné porušení
uzavřena. Výtka ohledně prodlení s
upomínku, která byla kvůli dalšímu p
veškerých práv, která má z
mezi společností KDK a dodavatelem není uzav
dodávkami/dílčími plněními 
dodavatelem. Další práva spole

(1) Nepředvídatelné nebo neodvratitelné u
subdodavatelů, které způsobí zastavení nebo omezení výroby 
ohledem na okolnosti není 
přiměřenou dobu potřebnou

§ 1 Rozhodné obchodní 
Tyto nákupní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností KDK Automotive 

Č 347 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
a jejími dodavateli, které vzniknou na základě smluv (a to bu

ených mezi společností KDK a jejími dodavateli (spole
jako „Smluvní strana“). 

KDK se realizují výhradně podle jejích nákupních podmínek. Všeobecné dodací podmínky dodavatele 
nebo jiná odlišná ujednání platí pouze tehdy, pokud je společnost 

čnosti KDK platí i pro všechny budoucí obchody s dodavatelem.
§ 2 Objednávky

Platí pouze písemné objednávky společnosti KDK. Objednávky nemusí být spole
se rozumí i zaslání elektronickou cestou (EDI, WebEDI, e-mailem) č

řijetí objednávky potvrdit neprodleně po jejím obdržení, nejpozd
ěhem tří pracovních dnů odmítnutí objednávky, považuje se objednávka za p

ě žádosti KDK povinen, lze-li to po něm spravedliv
provedení. Smluvní strany přitom přiměřeně upraví dopady těch

§ 3 Ceny
Pokud není dohodnuto jinak, jsou závazné ceny uvedené v objednávce a potvrzené dodavatelem.

řena žádná zvláštní písemná dohoda, rozumí
proclení jako DDP podle Incoterms 2010 s doručením na místo vykládky uvedené spole

vedenou společností KDK, tzn. dodavatel nese veškeré náklady a rizika spojená s dopravou až do 
KDK. 

§ 4 Faktury a prohlášení dodavatele
Faktura se adresuje na poštovní adresu, kterou společnost KDK uvede v
musí obsahovat všechny údaje předepsané společností KDK (číslo dodavatele, 

čné údaje o objednateli, místo vykládky, číslo a datum dodacího listu a množství fakturovaného zboží) a 
doručena v jednom vyhotovení neprodlen

vystavena jen pro jeden dodací list. Doručení faktury neznamená splatnost pohledávky.
Dodavatel je povinen na požádání nejpozději s první dodávkou uč

čním původu zboží podle článku 22-26 nař
Pokud tyto formální náležitosti podle odst. (1) a (2) nejsou splněny, nepovažuje se faktura za platnou. 

§ 5 Platební podmínky a odstoupení
způsobem dle svého uvážení, a to buď převodem, šekem nebo jin

Pokud není dohodnuto jinak, má společnost KDK při platbě do 14 dnů
ení faktury nárok na slevu 2 %. V případě platby převodem je rozhodné

po dodání zboží, nejpozději však 60 dnů
formálních náležitostí dle § 4 odst. (1) a (2) výše. 
Kupní cena bude uhrazena pouze na základě platné faktury, která bude spl

asných dodávek se splatnost řídí podle dohodnutého termínu dodání.
za neuhrazenou fakturu jsou ročně omezeny na maximální výši 5 procentních bod

mírou. Pokud dodavatel platí nižší úroky z úvěru, pak jsou rozhodn
čnosti KDK doložit výši úroků z úvěru, které platí

kého práva je vyloučena. 
společnost KDK, aniž by byla dotčena její ostatní práva, 

ě dodávku nesplní. 
edchozího písemného souhlasu společnosti KDK, který nemů

čnosti KDK postoupit ani nechat vymáhat třetí stran
§ 6 Dodací termíny a lh

ůty uvedené v objednávce, resp. rozdělení dodávek
není povinna přijímat dílčí plnění. V případě

ř ěřené lhůty pro dodání celého množství toto pln
ení zboží na místo vykládky uvedené společností 

těchto nákupních podmínek dohodnuto, že si 
formovat objednatele o dostupnosti zboží nejpozd

 jeho zabalení. 
§ 7 Expedice, místo pln ění a přechod nebezpe

Dodávky se dopravují vždy na místo vykládky uvedené v objednávce, a pokud místo vykládky není uvedeno, pak na adresu, 
KDK. Dodací list se ke zboží přikládá ve dvojím vyhotovení. Dodací list musí obsahovat všechny údaje 

KDK (číslo dodavatele, číslo a datum objednávky
hmotnost (brutto/hmotnost obalu) a adresu dodavatele). 

epravu neprovádí sama společnost KDK a/nebo neurč

čí škody na zboží až do okamžiku dodání 
§ 8 Prodlení s dodávk

řizovací riziko za předměty dodávky, které si objedná spole
Dodavatel má povinnost nahradit společnosti KDK veškerou škodu zp

rozhodné datum, které je uvedeno v písemných objednávkách nebo v jiných prohlášeních spole
s objednávkou. Data uváděná dodavatelem nemají pro 

čností KDK. 
ředpokládá komplikace v objednávce materiálu, ve výrob
č ředevším v souladu se smlouvou, musí o tom neprodlen

nemá vliv na povinnost dodavatele dodat zboží v dohodnutém termínu ani na povinnost p
ročení dodacích termínů je společnost KDK

elný. S tím spojené vyšší náklady na přepravu hradí dodavatel. 
né dodávky nebo služby se společnost KDK nevzdává svých nárok

čnost KDK může dílčí plnění vždy odmítnout jako nespln
Pokud je dodavatel povinen dodat společnosti KDK zboží v několika termínech

považuje se prodlení dodavatele za podstatné porušení rámcov
ě prodlení s první dodávkou/dílčím plněním
ůli dalšímu překročení termínu bezvýsledná

, která má z důvodu prodlení dodavatele s příslušný
a dodavatelem není uzavřena žádná rámcová smlouva, je 

ěními oprávněna odstoupit od ještě zbývajících dodávek/díl
dodavatelem. Další práva společnosti KDK zůstávají i přes prohlášení o

§ 9 Vyšší moc
edvídatelné nebo neodvratitelné události, vyšší moc, stávky a výluky ve spol

ůsobí zastavení nebo omezení výroby společ
 možné odvrátit, opravňují společnost 

ou pro rozběhnutí výroby. 

obchodní podmínky 
čností KDK Automotive Czech s.r.o., IČ: 643 56

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, 
ě smluv (a to buď rámcových nebo jednotlivých objednávek a jejich 

a jejími dodavateli (společnost KDK a dodavatel dále společ

ch nákupních podmínek. Všeobecné dodací podmínky dodavatele 
čnost KDK písemně potvrdí jako dodatek ke svým nákupním 

platí i pro všechny budoucí obchody s dodavatelem. 
§ 2 Objednávky  

. Objednávky nemusí být společností KDK podepsané
mailem) či faxem. 

 po jejím obdržení, nejpozději do 3 pracovních dnů. 
 odmítnutí objednávky, považuje se objednávka za přijatou

ěm spravedlivě požadovat, změnit předmět dodávky v konstrukci 
ěchto změn, zejména na zvýšení či snížení náklad

§ 3 Ceny 
ceny uvedené v objednávce a potvrzené dodavatelem. 

rozumí se ceny za dodávku vyplaceně včetně
ením na místo vykládky uvedené společností KDK, a pokud místo vykládky není 

, tzn. dodavatel nese veškeré náklady a rizika spojená s dopravou až do 

§ 4 Faktury a prohlášení dodavatele  
uvede v objednávce, a nesmí být přiložena

číslo dodavatele, číslo a datum objednávky resp. zakázky a/nebo 
né údaje o objednateli, místo vykládky, číslo a datum dodacího listu a množství fakturovaného zboží) a 

neprodleně po dodání zboží, nejpozději do 5 dn
ení faktury neznamená splatnost pohledávky. 

ji s první dodávkou učinit prohlášení dodavatele podle nařízení ES 1207/2001 resp. 
nařízení ES 2913/92. 
ěny, nepovažuje se faktura za platnou.  

§ 5 Platební podmínky a odstoupení  
ď převodem, šekem nebo jinými platebními prost

ě do 14 dnů od doručení faktury nárok na slevu 3 % a p
 platby převodem je rozhodné datum, kdy dá spole

ji však 60 dnů od doručení faktury společnosti KDK

 platné faktury, která bude splňovat náležitosti podle § 4 výše.
ídí podle dohodnutého termínu dodání. 

omezeny na maximální výši 5 procentních bodů nad 
rozhodné tyto úroky. Při uplatňování nároků na 
, které platí. 

čena její ostatní práva, oprávněna zadržet odpovídající 

, který nemůže být odmítnut bez vážného důvodu, nesmí dodavatel své 
třetí stranou. 

§ 6 Dodací termíny a lh ůty 
ělení dodávek, jsou závazné a musí být dodržovány/pln
řípadě dílčích plnění ze strany dodavatele m

ty pro dodání celého množství toto plnění odmítnout. Pro dodržení dodacích termín
čností KDK, pokud místo vykládky není uvedeno, pak na adresu

dohodnuto, že si zboží vyzvedne na vlastní náklady spole
zboží nejpozději dva pracovní dny před uplynutím dodací lh

řechod nebezpe čí škody na zboží  
Dodávky se dopravují vždy na místo vykládky uvedené v objednávce, a pokud místo vykládky není uvedeno, pak na adresu, 

ikládá ve dvojím vyhotovení. Dodací list musí obsahovat všechny údaje 
íslo a datum objednávky, resp. zakázky, a/nebo výzvy k 

neurčí dopravce, je místo plnění vždy na adrese uvedené v 

dodání zboží na místo plnění. 
dodávk ou 

ty dodávky, které si objedná společnost KDK. 
veškerou škodu způsobenou prodlením s dodávkou. 

v písemných objednávkách nebo v jiných prohlášeních spole
ná dodavatelem nemají pro termín plnění dodavatele význam, pokud neodpov

edpokládá komplikace v objednávce materiálu, ve výrobě atd., v důsledku kterých by hrozilo, že dodávka
edevším v souladu se smlouvou, musí o tom neprodleně informovat společnost 

nemá vliv na povinnost dodavatele dodat zboží v dohodnutém termínu ani na povinnost převzít pořizovací
KDK oprávněna určit způsob přepravy, který 
 
nevzdává svých nároků vůči dodavateli, které j

ní vždy odmítnout jako nesplnění závazku dodavatele
ěkolika termínech a pokud je v prodlení 
rámcové smlouvy o dodávkách, byla-li mezi 
m daná dodavateli společností KDK se př

ení termínu bezvýsledná. Tím není dotčeno právo společnosti 
říslušnými jednotlivými dodávkami/dílčím plně

ena žádná rámcová smlouva, je společnost KDK
ě zbývajících dodávek/dílčích plnění, i když prodlení 

es prohlášení o odstoupení nedotčena. 
§ 9 Vyšší moc  

, stávky a výluky ve společnosti KDK nebo v závodech její
společnosti KDK a které ani přes adekvátní snahu vynaloženou s 

čnost KDK odložit převzetí zboží a platbu o dobu trvání omezení 

Czech s.r.o., IČ: 643 56 043, se sídlem 
Plzni, oddíl C, vložka 6722 

 rámcových nebo jednotlivých objednávek a jejich 
a dodavatel dále společně jen jako „Smluvní 

ch nákupních podmínek. Všeobecné dodací podmínky dodavatele 
 potvrdí jako dodatek ke svým nákupním 

podepsané. Pod písemnou formou 

ů. Pokud společnost KDK 
řijatou. 

ř ět dodávky v konstrukci či 
či snížení nákladů a dodací 

ě četně balného, pojištění a 
pokud místo vykládky není 

, tzn. dodavatel nese veškeré náklady a rizika spojená s dopravou až do 

ložena k dodávce. Faktura 
íslo a datum objednávky resp. zakázky a/nebo 

íslo a datum dodacího listu a množství fakturovaného zboží) a 
ěji do 5 dnů. Faktura může být 

řízení ES 1207/2001 resp. 

mi prostředky. 
nárok na slevu 3 % a při platbě do 30 

společnost KDK příkaz k 

KDK a nejdříve po splnění 

ovat náležitosti podle § 4 výše. 

ů nad zákonnou úrokovou 
ů na úroky z prodlení platby 

na zadržet odpovídající část platby, 

ůvodu, nesmí dodavatel své 

být dodržovány/plněny v celém 
ní ze strany dodavatele může společnost KDK 

ro dodržení dodacích termínů a lhůt je 
, pokud místo vykládky není uvedeno, pak na adresu 

vyzvedne na vlastní náklady společnost KDK, je 
ed uplynutím dodací lhůty a zboží 

Dodávky se dopravují vždy na místo vykládky uvedené v objednávce, a pokud místo vykládky není uvedeno, pak na adresu, 
ikládá ve dvojím vyhotovení. Dodací list musí obsahovat všechny údaje 

výzvy k dodání, množství, 

ění vždy na adrese uvedené v 

 
v písemných objednávkách nebo v jiných prohlášeních společnosti KDK 

ní dodavatele význam, pokud neodpovídají 

sledku kterých by hrozilo, že dodávka 
čnost KDK. Tato skutečnost 

řizovací riziko. 
, který bude považovat za 

i dodavateli, které jí vznikly kvůli 
ní závazku dodavatele dodat zboží. 

prodlení u dvou dodávek/dílčích 
li mezi Smluvními stranami 

přitom považuje za první 
rávo společnosti KDK na uplatnění 

čím plněním. V případech, kdy 
KDK při prodlení s dvěma 

prodlení nebylo zaviněno 

nebo v závodech jejích 
es adekvátní snahu vynaloženou s 

zboží a platbu o dobu trvání omezení a 

(2) Pokud se ve výše uvedených p
případnou náhradu škody. 
lhůtě

(3) Pokud omezení trvá mén
dodávky po uplynutí této dvoum
odstoupit po uplynutí p

(1) Ohledn
technické parametry. Zm
musí př

(2) Bez písemné
tohoto ustanovení oprav

(3) Pokud 
podklady 
PPAP (QS 9000), pokud sp
databáze IMDS dodate
dodavatel povinen pr
nejnově
subdodavatele v rámci právních možností zavázat ve stejném roz
informovat o možnostech zlepšení jakosti.

(4) Druh a rozsah zkoušek, jakož i zkušební prost
pro výrobky s parametry, které jsou d

(5) Pokud dodavatel dostane od spole
ohledně
výkresy, které obsahují 
požadavk
vázán
technických podkladech nebo zvláštní dohodou zejména nap
uvést
jaké 
předloženy
společ
Jako návod doporu
povinnost 
Zulieferanten, Durchführung der Dokumentation
30 let

(6) Jestliže ú
postupu nebo výrobních podklad
podporu
subdodavatelé.

(7) V př
vyžadují zvláštní 
KDK
distribuci do zahrani
dodavatel spole

(1) Zjevné vady 
(2) Společ

kontroluje zjevné vady. Pro po
(3) U zboží, 

ještě
od jejího

(4) Jestliže odb
považuje se
odbě

(5) Jestliže odb
sdělil odb
pokud

(6) Pokud skute
zákoníku, 
povinnost oznámit vady zboží podle § 428 odst. 2 Obchodního zákoníku

(7) Platba provedená p

(1) Pokud oproti t
okamžiku dodávky od dodavatele.

(2) Jestliže dodavatel nesplní svo
může spole

(3) Na vadné
(4) Není

uplatnit ve lh
měsíců
běží
předmě

(1) Pokud není stanoveno jinak, 
speciálních a kolejových vozidel. Tyto výrobky se distribuují po celém sv

(2) Dodavatel musí bez ohledu na p
a/nebo dodává, a odpovídá za bezchybný stav p
dodavatele této povinnosti.

(3) V př
ustanovení.
na základ
z prů
dodavatel povinen nahradit spole
vadné sou
pokud jsou v
z od
výrobky zp
přiměř
náklady 
dostate
musí dodavatel neprodlen

Odpově

Nákupní podmínky

Pokud se ve výše uvedených případech posune 
řípadnou náhradu škody. Tohoto ustanovení se 
ůtě přiměřené některé z těchto okolností.

Pokud omezení trvá méně než dva měsíce, nem
dodávky po uplynutí této dvouměsíční lhů
odstoupit po uplynutí přiměřeně stanovené lhů

Ohledně svých dodávek musí dodavatel dodržovat obecn
technické parametry. Změny předmětu dodávky nebo již schváleného výrobního procesu
musí předem písemně schválit společnost 
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí dodavatel zakázky, které dostal od spole
tohoto ustanovení opravňuje společnost KDK
Pokud KDK požaduje otestování prvních vzork
podklady musí být předloženy v němčině nebo angli
PPAP (QS 9000), pokud společnost KDK
databáze IMDS dodatečně zadají údaje o materiálech a poskytnou se spole
dodavatel povinen průběžně kontrolovat kvalitu p
nejnovějšímu stavu techniky, zejména normám DIN ISO 9000:2000, TS 16949
subdodavatele v rámci právních možností zavázat ve stejném roz
informovat o možnostech zlepšení jakosti. 
Druh a rozsah zkoušek, jakož i zkušební prost
pro výrobky s parametry, které jsou důležité resp. kritické
Pokud dodavatel dostane od společnosti 
ohledně druhu, vlastností a provedení předmě
výkresy, které obsahují informace o vlastnostech p
požadavkům společnosti KDK ve výše uvedených dokumentech. V ostatních p
vázán, pokud překračují požadavky společ
technických podkladech nebo zvláštní dohodou zejména nap
uvést, kdo, kdy a jakým způsobem zkontroloval 
jaké byly výsledky požadovaného testu kvality. Zkušební materiály 
ředloženy společnosti KDK. Jestliže dodavatel ukon

společnosti KDK zdarma přenechat. Dodavatel musí své subdodavatele v rámci právních možností zavázat ve stejném rozsahu. 
Jako návod doporučujeme použít předpis VDA „Sou
povinnost dokumentace, provádění dokumentace
Zulieferanten, Durchführung der Dokumentation
30 let. 
Jestliže úřady nebo zákazníci společnosti 
postupu nebo výrobních podkladů společ
podporu. Vedle toho musí dodavatel zajistit, že tato práva ú
subdodavatelé. 
V případě materiálů, které na základě zákonů
yžadují zvláštní nakládání ve vztahu k obalů

KDK spolu se svou nabídkou i kompletně
distribuci do zahraničí a pokyny pro případ nehody (p
dodavatel společnosti KDK aktualizované bezpe

Zjevné vady je společnost KDK povinna vytknout
Společnost KDK není povinna provádět vstupní kontrolu doru
kontroluje zjevné vady. Pro počty kusů, rozmě
U zboží, u kterého lze vady zjistit až při zpracování spole
ještě včas, pokud tak společnost KDK učiní 

jejího odběratele. 
Jestliže odběratel společnosti KDK u společ
považuje se vytčení vady ještě za včasn
odběratele. 
Jestliže odběratel společnosti KDK u společ
sdělil odběrateli společnosti KDK nepravdivé informace o vlastnostech p
pokud společnost KDK vytkne tuto vadu u dodavatele do 10 dn
Pokud skutečnosti upravené v § 11 odst. (2) 
zákoníku, v platném znění („Obchodní zákoník
povinnost oznámit vady zboží podle § 428 odst. 2 Obchodního zákoníku
Platba provedená před zjištěním vady neznamená uznání, že zboží bylo dodáno bez vad a v souladu s p

Pokud oproti těmto nákupním podmínkám není dohodnuto jinak, 
okamžiku dodávky od dodavatele. 
Jestliže dodavatel nesplní svou povinnost 
ůže společnost KDK toto dodatečné plně

vadné výzvy k odběru zboží se přiměřeně
Není-li dále uvedeno jinak, lze věcné vady
uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od okamžiku, kdy 
ěsíců od doručení předmětu dodávky společ
ěží lhůta pro uplatnění nároků z vad od okamžiku první registrace vozu
ředmětu dodávky společnosti KDK. 

Pokud není stanoveno jinak, jsou materiály a sou
speciálních a kolejových vozidel. Tyto výrobky se distribuují po celém sv
Dodavatel musí bez ohledu na případné vstupní kontroly ve spole
a/nebo dodává, a odpovídá za bezchybný stav p
dodavatele této povinnosti. 
V případě nároků společnosti KDK vůči dodavateli uplat
ustanovení. Jestliže zákonná ustanovení nijak neupravují situace, p
na základě odpovědnosti výrobce za vady 

průmyslového nebo jiného duševního vlastn
dodavatel povinen nahradit společnosti KDK
vadné součástky nebo součástky, které tuto situaci zp
pokud jsou vůči společnosti KDK kvůli těmto vadným sou

odpovědnosti za škodu bez ohledu na zavin
výrobky zpět kvůli vadě způsobené předm
řiměřené a/nebo je společnost KDK povinna p

náklady vzniklé v důsledku stažení výrobků
dostatečné pojištění odpovědnosti za výrobek, které bude zahrnovat i náklady za 
musí dodavatel neprodleně doložit uzavření tohoto pojišt

§ 14 Práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastn
Odpovědnost dodavatele za právní vady zboží a uplatn

Nákupní podmínky  spole čnosti KDK Automotive C

řípadech posune termín převzetí zboží a prodlouží se lh
ustanovení se však společnost KDK může dovolat

chto okolností. 
ěsíce, nemůže dodavatel od smlouvy odstoupit, jestliže 

ě ční lhůty. Pokud omezení trvá déle než dva m
 stanovené lhůty, a to ohledně dosud nesplněné a spole

§ 10 Kvalita a dokumentace 
dodržovat obecně uznávané technické př

ětu dodávky nebo již schváleného výrobního procesu
čnost KDK. 

ho souhlasu objednatele nesmí dodavatel zakázky, které dostal od spole
KDK odstoupit zcela nebo částečně od smlouvy a 

požaduje otestování prvních vzorků, lze sériovou výrobu spustit až po písemné
ě č ě nebo angličtině. Otestování prvních vzorků

KDK nemá žádné jiné vyšší požadavky. K otestování prvních vzork
 zadají údaje o materiálech a poskytnou se společ
 kontrolovat kvalitu předmětu dodávky a svůj systém ř

jšímu stavu techniky, zejména normám DIN ISO 9000:2000, TS 16949, 
subdodavatele v rámci právních možností zavázat ve stejném rozsahu. Kromě

 
Druh a rozsah zkoušek, jakož i zkušební prostředky a metody, určuje dodavatel se souhlasem

ůležité resp. kritické pro jakost. 
čnosti KDK výkresy, vzory nebo jiné předpisy, zavazuje

ředmětu dodávky. Dodavatel se nemůže 
o vlastnostech předmětu dodávky, pokud v nich uvedené požadavky neodpovídají 

ve výše uvedených dokumentech. V ostatních případech je 
ují požadavky společnosti KDK na vlastnosti zboží. U sou

technických podkladech nebo zvláštní dohodou zejména například písmenem „D“ musí dodavatel ve zvláštních záznamech 
sobem zkontroloval vlastnosti těchto předmětů dodávky

kvality. Zkušební materiály musí být uchováv
. Jestliže dodavatel ukončí svou obchodní činnost před uplynutím 

Dodavatel musí své subdodavatele v rámci právních možností zavázat ve stejném rozsahu. 
ředpis VDA „Součástky výrobců automobilů

dokumentace“ (německy „Dokumentationspflichtige Teile bei Automobilherstellern und deren 
Zulieferanten, Durchführung der Dokumentation“), Frankfurt am Main, v aktuálním zn

čnosti KDK požadují pro provedení zkoušky ur
ů společnosti KDK, poskytne jim dodavatel ve svém podniku stejná práva a 

. Vedle toho musí dodavatel zajistit, že tato práva úřadům, společnosti

ě zákonů, nařízení, ostatních právních předpisů
obalům, přepravě, skladování, manipulac

nabídkou i kompletně vyplněný bezpečnostní list, list s technickými údaji nezbytný pro p
řípad nehody (přeprava). V případě změ

aktualizované bezpečnostní listy s technickými údaji a instrukcemi.
§ 11 Vytýkání vad 

vytknout nejpozději do 7 dnů od převzetí 
ět vstupní kontrolu doručeného zboží. Spole

ů, rozměry a hmotnosti jsou rozhodné hodnoty zjišt
ři zpracování společností KDK a/nebo při 
činí během jednoho týdne od zjištění vady spol

společnosti KDK vytkne vadu, přičemž nedodrží ustanovení 
časné, pokud tak společnost KDK učiní do 7 dn

společnosti KDK vytkne vadu, která spočívá v tom, že dodavatel a/nebo jeho 
nepravdivé informace o vlastnostech předmětu dodávky, 

u dodavatele do 10 dnů doručení zprávy o vad
odst. (2) - (4) omezují práva dodavatele podle § 

Obchodní zákoník “), vzdává se dodavatel námitky
povinnost oznámit vady zboží podle § 428 odst. 2 Obchodního zákoníku.  

neznamená uznání, že zboží bylo dodáno bez vad a v souladu s p
§ 12 Věcné vady 

mto nákupním podmínkám není dohodnuto jinak, použije se v př

povinnost dodat dodatečné plnění v rámci přiměř
čné plnění na náklady dodavatele zajistit sama nebo ho nec
ř ěřeně použije ustanovení § 8 odst. (7) těchto nákupních podmínek. 

ěcné vady zboží, které se netýkají staveb a nejsou v
 od okamžiku, kdy společnost KDK provede další zpracování p
tu dodávky společnosti KDK. Jestliže dodávka obsahuje sou

od okamžiku první registrace vozu. Tato lhů

§ 13 Odpov ědnost výrobce za vady
materiály a součástky dodávané společnosti 

speciálních a kolejových vozidel. Tyto výrobky se distribuují po celém světě. 
řípadné vstupní kontroly ve společnosti KDK provád

a/nebo dodává, a odpovídá za bezchybný stav předmětu dodávky. Případné kontroly provád

ůči dodavateli uplatňované v rámci odpově
Jestliže zákonná ustanovení nijak neupravují situace, při kterých mohou být v

za vady nebo kvůli porušení bezpečnostních p
myslového nebo jiného duševního vlastnKDKví a obdobná práva dle č

KDK vzniklé škody včetně nákladů na vymáhání práva, pokud dodavatel dodal v 
ástky, které tuto situaci způsobily. Odpovědnost dodavatele se vztahuje i na p

ůli těmto vadným součástkám podle českého 
bez ohledu na zavinění. Jestliže společnost KDK a/nebo její odb

ředmětem dodávky od dodavatele nebo pokud je takové 
povinna převzít náklady za stažení výrobků

stažení výrobků. Dodavatel se zavazuje uzavřít příslušné pojišt
dnosti za výrobek, které bude zahrnovat i náklady za 

ření tohoto pojištění. 
ůmyslového nebo jiného duševního vlastn

dnost dodavatele za právní vady zboží a uplatnění nároků z těchto vad se ř
 

KDK Automotive C zech s.r.o. 

zboží a prodlouží se lhůta splatnosti, nemá dodavatel nárok na 
dovolat pouze tehdy, když dodavatele informuje ve 

že dodavatel od smlouvy odstoupit, jestliže společnost KDK odebere př
ní trvá déle než dva měsíce, je dodavatel oprávněn od smlouvy 

ěné a společností KDK neuhrazené části dodávky.

é technické předpisy, bezpečnostní předpisy a dohodnuté 
tu dodávky nebo již schváleného výrobního procesu, resp. jeho přesunutí na jiné místo

ho souhlasu objednatele nesmí dodavatel zakázky, které dostal od společnosti KDK, zadat třetí straně. Porušení 
č ě od smlouvy a požadovat nárok na náhradu škody.

sériovou výrobu spustit až po písemném schválení vzorků. Pot
Otestování prvních vzorků se provádí podle VDA svazek 2, resp. podle 

žádné jiné vyšší požadavky. K otestování prvních vzorků se do materiálové 
 zadají údaje o materiálech a poskytnou se společnosti KDK. Bez ohledu na toto testování je 

ůj systém řízení jakosti nastavit tak, aby vždy odpovídal 
 resp. QS 9000 a VDA 6.1. Dodavatel musí své 

Kromě toho se Smluvní strany budou vzájemn

se souhlasem společnosti KDK. To platí 

ředpisy, zavazuje se dodržovat v nich uvedené údaje 
ůže odvolávat na dokumenty, reklamní slogany ani 

tu dodávky, pokud v nich uvedené požadavky neodpovídají 
řípadech je však dodavatel takovými informacemi

U součástek motorových vozidel označ
íklad písmenem „D“ musí dodavatel ve zvláštních záznamech 

dodávky, o nichž musí být vedena dokumentace,
uchovávány 15 let a v případě potřeby 

činnost před uplynutím třicetileté lhůty, musí tyto podklady 
Dodavatel musí své subdodavatele v rámci právních možností zavázat ve stejném rozsahu. 

 automobilů a jejich subdodavatelů, na které se vz
Dokumentationspflichtige Teile bei Automobilherstellern und deren 

), Frankfurt am Main, v aktuálním znění, přičemž pro uchování je rozhodná lh

požadují pro provedení zkoušky určitých parametrů nahlédnutí do výrobního 
dodavatel ve svém podniku stejná práva a odpoví

čnosti KDK nebo jejím zákazníkům poskytnou i jeho 

ředpisů, svého složení nebo vlivů na životní prost
, skladování, manipulaci a/nebo likvidaci, předá dodavatel spole

nostní list, list s technickými údaji nezbytný pro případnou další 
ř ě změny složení materiálů nebo legislativy p

nostní listy s technickými údaji a instrukcemi. 

řevzetí zboží. 
Společnost KDK provádí namátkovou kontrolu a 

hodnoty zjištěné společností KDK. 
ři montáži u jejích odběratelů, jsou vady vytknuty 

ění vady společností KDK nebo po obdržení reklamace 

řčemž nedodrží ustanovení o řádném vytýkání vad
do 7 dnů od doručení zprávy o vadě od 

čívá v tom, že dodavatel a/nebo jeho subdodavatel
ř ětu dodávky, považuje se reklamace za vč

ení zprávy o vadě od svého odběratele. 
a dodavatele podle § 427 zákona 513/1991 Sb., obchodního 

námitky, že společnost KDK nesplnila vč

neznamená uznání, že zboží bylo dodáno bez vad a v souladu s předpisy. 

v případě věcných vad zákonná úprava

ř ěřené lhůty, kterou mu poskytne společnost 
sama nebo ho nechat zajistit třetí osobou. 
ěchto nákupních podmínek.  

, které se netýkají staveb a nejsou věcmi, které se obvykle používají pro 
provede další zpracování předmětu dodávky, maximálně

. Jestliže dodávka obsahuje součástky, které jsou montovány do vozidel, 
. Tato lhůta však uplyne nejpozději 36 měsíců od

za vady 
čnosti KDK určeny pro montáž do motorových

provádět veškeré kontroly výrobků, které vyrábí 
řípadné kontroly prováděné společností KDK nezbavují 

odpovědnosti výrobce za vady se použijí zákonná 
i kterých mohou být vůči společnosti KDK vznášeny nároky 

čnostních předpisů nebo předpisů upravujících práva 
českého nebo zahraničního právního ř

a vymáhání práva, pokud dodavatel dodal v 
dodavatele se vztahuje i na případy, které nezavinil, 
českého nebo zahraničního práva vzneseny nároky 

a/nebo její odběratel jsou povinni stáhnout své 
tem dodávky od dodavatele nebo pokud je takové stažení výrobků 

stažení výrobků, je dodavatel povinen nahradit společnosti 
ř říslušné pojištění zákonné odpovědnosti, zejména 

dnosti za výrobek, které bude zahrnovat i náklady za stažení výrobků. Na žádost společnosti 

KDKví a obdobná práva  
chto vad se řídí Obchodním zákoníkem.  

ta splatnosti, nemá dodavatel nárok na 
tehdy, když dodavatele informuje ve 

odebere předměty 
ěn od smlouvy 
části dodávky. 

edpisy a dohodnuté 
esunutí na jiné místo, 

ě. Porušení 
nárok na náhradu škody. 

ů. Potřebné 
resp. podle 

 se do materiálové 
Bez ohledu na toto testování je 

odpovídal 
Dodavatel musí své 

mluvní strany budou vzájemně 

. To platí zejména 

dodržovat v nich uvedené údaje 
slogany ani 

tu dodávky, pokud v nich uvedené požadavky neodpovídají 
informacemi 

ástek motorových vozidel označených v 
íklad písmenem „D“ musí dodavatel ve zvláštních záznamech dále 

sí být vedena dokumentace, a 
ě řeby musí být 

tyto podklady 
Dodavatel musí své subdodavatele v rámci právních možností zavázat ve stejném rozsahu. 

, na které se vztahuje 
Dokumentationspflichtige Teile bei Automobilherstellern und deren 

je rozhodná lhůta 

nahlédnutí do výrobního 
odpovídající 

poskytnou i jeho 

životní prostředí 
edá dodavatel společnosti 

dnou další 
 nebo legislativy předá 

provádí namátkovou kontrolu a 

sou vady vytknuty 
nebo po obdržení reklamace 

m vytýkání vad, 
ě od svého 

subdodavatel 
se reklamace za včasnou, 

obchodního 
nesplnila včas svou 

úprava platná v 

čnost KDK, 

cmi, které se obvykle používají pro stavby, 
tu dodávky, maximálně však 30 

do vozidel, 
od dodání 

eny pro montáž do motorových, resp. 

ů, které vyrábí 
nezbavují 

se použijí zákonná 
vznášeny nároky 

 upravujících práva 
právního řádu, je 

a vymáhání práva, pokud dodavatel dodal v dodávce 
ípady, které nezavinil, 

ního práva vzneseny nároky 
stáhnout své 

stažení výrobků alespoň 
čnosti KDK 

ědnosti, zejména 
čnosti KDK 

Dodavatel se zavazuje dodávat náhradní díly po stanovenou životnost kone
dodavatele montují. Kone

(1) Materiály a součástky vyráb
používat pouze k urč
strany se dohodly
poměru hodnoty poskytnutého materiálu resp. sou
společnosti KDK zů

(2) Veškeré podklady, které 
zaslat společnosti KDK

(3) Dodavatel je povinen poskytnuté materiály 
proti požáru a krádeži, a na požádání 

(4) Formy, modely, provozní prost
povinen v pravidelných intervalech a na každou žádost 
vlastníkem nebo spoluvlastníkem je spole

(5) Na žádost společnosti 
formy, modely, provozní prost
spoluvlastníkem dodavatel
spoluvlastnického podílu spor
poskytnout dodavateli
prostředcích vylouč
sporná nebo pokud 

(1) Dodavatel je povinen zacházet s objednávkami spole
souvisejí, jako s obchodním tajemstvím, p
platí i po skončení dodací smlouvy, dokud se toto obchodní tajemství nestane ve

(2) Výrobky vyrobené podle podklad
sdělených společností 
pro své potřeby, ani je nabízet 

(3) Součástky, které spole
písemným souhlasem spole

(4) Jestliže dodavatel pro pln
mlčenlivosti v rozsahu § 17 odst. (1) a (2). Na žádost spole
subdodavatelem. 

Následující ustanovení se týkají 
stanoveno jinak, platí v t

(1) Vykázané nedodě
nedodělků panují neshody, 

(2) Pokud budou mimo uvedených posledních dodávek 
část objednávky. 

(3) Nevyžádané zboží dodané
(4) Povolení k výrobě udě

k výrobě považuje za automaticky ud
čísla uváděná v prognóze nejsou závazná. Spole

(1) Nákupní podmínky a veškeré právní vztahy mezi spole
Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) 

(2) Veškeré spory vzniklé ze smluv, na které se 
příslušnost bude urč

(3) Pokud Smluvní strana p
oprávněna odstoupit od smlouvy ohledn

(4) Pokud by se některé ustanovení v t
zůstává účinnost všech ostatních ustanovení nebo dohod nedot
obchodní podmínky, jsou 
bude nejvíce odpovídat hospodá

 

 

§ 15 Dodávky náhradních díl
Dodavatel se zavazuje dodávat náhradní díly po stanovenou životnost kone
dodavatele montují. Konečné výrobky jsou převážně osobní a nákladní auta. Životnost t

§ 16 Výrobní prost
částky vyráběné společností KDK zůstávají v 

používat pouze k určenému účelu. Zpracovávání materiálů
strany se dohodly, že společnost KDK je spoluvlastníkem výrobk

ru hodnoty poskytnutého materiálu resp. součástek k hodnot
zůstávají výrobky v držbě dodavatele, který j

Veškeré podklady, které společnost KDK poskytne dodavateli, jako jsou vzory, výkresy, modely a
KDK bezplatně zpět. 

Dodavatel je povinen poskytnuté materiály a součástky na vlastní náklady 
proti požáru a krádeži, a na požádání prokázat, že takové
Formy, modely, provozní prostředky atd. mohou být znič
povinen v pravidelných intervalech a na každou žádost 
vlastníkem nebo spoluvlastníkem je společnost KDK. 

čnosti KDK je dodavatel povinen neprodlen
formy, modely, provozní prostředky nebo jiné výrobní prost

dodavatel, probíhá vydání výměnou za vyplacení spoluvlastnick
spoluvlastnického podílu sporná, může společnost KDK

out dodavateli ručení ve výši sporné částky. V ostatních p
edcích vyloučeno, pokud je pohledávka, na které dodavatel zakládá sv

nebo pokud o ní nebylo pravomocně rozhodnuto. 
§ 17 Obchodní 

Dodavatel je povinen zacházet s objednávkami společnosti 
souvisejí, jako s obchodním tajemstvím, přičemž k dodržování této povinnosti musí zavázat i své zam

čení dodací smlouvy, dokud se toto obchodní tajemství nestane ve
Výrobky vyrobené podle podkladů navržených společností 

čností KDK nebo pomocí jejích nástrojů nebo nástroj
ani je nabízet či dodávat třetí osobě. 
společnost KDK vyvine nebo zlepší ve spolupráci s dodavatelem, smí dodavatel dodávat t

písemným souhlasem společnosti KDK. 
Jestliže dodavatel pro plnění svých dodavatelských závazků

zsahu § 17 odst. (1) a (2). Na žádost společ
 

§ 18 Zvláštní realizace dodávek
Následující ustanovení se týkají pouze realizace takových objednávek, 
stanoveno jinak, platí v těchto případech tyto nákupní podmínky.
Vykázané nedodělky musí být okamžitě dodány a vychází z p

panují neshody, jsou rozhodné nedodělky vykázan
mimo uvedených posledních dodávek zaslány

zboží dodané před sjednanou dobou dodání 
Povolení k výrobě udělí společnost KDK pro 1. kalendář

 považuje za automaticky udělené pro druhý měsíc 
ěná v prognóze nejsou závazná. Společnost KDK

§ 19 Závě
Nákupní podmínky a veškeré právní vztahy mezi společ

OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) 
Veškeré spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto nákupní podmínky, budou 

íslušnost bude určena podle sídla společnosti KDK. 
í strana přestane plnit své peněžité závazky

na odstoupit od smlouvy ohledně její dosud nesplně
ěkteré ustanovení v těchto nákupních podmínkách nebo v rámci ostatních ujednání stalo 

činnost všech ostatních ustanovení nebo dohod nedot
ínky, jsou Smluvní strany povinny nahradit 

bude nejvíce odpovídat hospodářskému účelu neplatného nebo 

 

§ 15 Dodávky náhradních díl ů 
Dodavatel se zavazuje dodávat náhradní díly po stanovenou životnost konečných výrobků, do kterých se dodávané výrobky 

ě osobní a nákladní auta. Životnost těchto výrobk
 
 

§ 16 Výrobní prost ředky 
ůstávají v jejím vlastnKDKví a musí být označ

elu. Zpracovávání materiálů a sestavování součástek se provádí pro spole
je spoluvlastníkem výrobků vyrobených pomocí jejich materiál

částek k hodnotě celého výrobku. Až do 
 dodavatele, který je povinen je pro společnost KDK uložit

poskytne dodavateli, jako jsou vzory, výkresy, modely a

částky na vlastní náklady dostatečně pojistit 
takové pojištění uzavřel. 

mohou být zničeny pouze s písemným souhlasem 
povinen v pravidelných intervalech a na každou žádost společnosti KDK předložit seznam výrobních prost

je dodavatel povinen neprodleně, nejpozději však během jednoho dne, vydat materiály, sou
výrobní prostředky, které mu společnost 
ěnou za vyplacení spoluvlastnického podílu spole

KDK místo zadržovacího práva ke spoluvlastnickému podílu dodavatele 
V ostatních případech je zadržovací právo dodavatele na výrobních 

pohledávka, na které dodavatel zakládá svůj zadržovací nárok, mezi 
 

§ 17 Obchodní tajemství 
čnosti KDK a všemi obchodními a technickými detaily, které s objednávkami 

emž k dodržování této povinnosti musí zavázat i své zam
ení dodací smlouvy, dokud se toto obchodní tajemství nestane veřejně známým, a to bez zap

čností KDK, např. výkresů, modelů atd.,
ů nebo nástrojů vyrobených podle jejích př

lepší ve spolupráci s dodavatelem, smí dodavatel dodávat t

ní svých dodavatelských závazků vůči KDK zapojí i subdodavatele, je povinen je zavázat k zachování 
zsahu § 17 odst. (1) a (2). Na žádost společnosti KDK jí dodavatel předloží příslušnou písemnou dohodu se svým 

§ 18 Zvláštní realizace dodávek  
realizace takových objednávek, které jsou rozděleny na 

ípadech tyto nákupní podmínky.  
a vychází z předchozího rozdělení dodávek. Jestliže ohledn

kázané společností KDK. 
zaslány společnosti KDK další dodávky, za

ed sjednanou dobou dodání se vrací nevyplaceně zpět. 
pro 1. kalendářní měsíc po datu objednávky. Po uplynutí prvního m

ěsíc atd. Vstupním materiálem lze disponovat pro další m
KDK má právo měnit rozsah objednávky podle svých pot

§ 19 Závěrečná ustanovení  
Nákupní podmínky a veškeré právní vztahy mezi společností KDK a dodavatelem se řídí právním 

OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena. 
tyto nákupní podmínky, budou řešeny výlučně

žité závazky nebo proti ní bude podán insolvenční 
 její dosud nesplněné části. Ostatní nároky zůstávají zachovány.

chto nákupních podmínkách nebo v rámci ostatních ujednání stalo 
innost všech ostatních ustanovení nebo dohod nedotčena. Jestliže se u neúčinného ujednání nejedná o 

mluvní strany povinny nahradit neplatné nebo neúčinné ujednání takovým ú
neplatného nebo neúčinného ujednání. 

 

KDK Automotive Czech, s.r.o.
Vítkov 108,  
347 01 Tachov 

ů, do kterých se dodávané výrobky 
ěchto výrobků je minimálně 20 let. 

ví a musí být označeny značkou „KDK“. Smí se 
ástek se provádí pro společnost KDK. Smluvní 

 vyrobených pomocí jejich materiálů a součástek, a to v 
ž do sjednaného termínu dodání 
uložit odděleně. 

poskytne dodavateli, jako jsou vzory, výkresy, modely atd., musí dodavatel na požádání 

ě pojistit proti veškerým rizikům, zejména 

pouze s písemným souhlasem společnosti KDK. Dodavatel je 
edložit seznam výrobních prostředků, jejichž 

hem jednoho dne, vydat materiály, součástky, 
čnost KDK poskytla. Pokud je jejich 

společností KDK. Pokud je výše 
ke spoluvlastnickému podílu dodavatele 

ípadech je zadržovací právo dodavatele na výrobních 
j zadržovací nárok, mezi Smluvními stranami 

a všemi obchodními a technickými detaily, které s objednávkami 
emž k dodržování této povinnosti musí zavázat i své zaměstnance. Tato povinnost 

 známým, a to bez zapříčinění dodavatele. 
td., nebo podle důvěrných údajů 

 vyrobených podle jejích předloh nesmí dodavatel používat 

lepší ve spolupráci s dodavatelem, smí dodavatel dodávat třetí osobě pouze s 

i subdodavatele, je povinen je zavázat k zachování 
říslušnou písemnou dohodu se svým 

ěleny na více dodávek. Pokud není 

lení dodávek. Jestliže ohledně množství 

započítají se na nejbližší splatnou 

síc po datu objednávky. Po uplynutí prvního měsíce se povolení 
atd. Vstupním materiálem lze disponovat pro další měsíc. Plánovaná 

nit rozsah objednávky podle svých potřeb. 

řídí právním řádem České republiky. 

ešeny výlučně soudy České republiky, jejichž 

insolvenční návrh, je druhá Smluvní strana 
ůstávají zachovány. 

chto nákupních podmínkách nebo v rámci ostatních ujednání stalo neplatné nebo neúčinné, 
činného ujednání nejedná o všeobecné 

inné ujednání takovým účinným ujednáním, které 

Platí od Září 2013 
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