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Příloha Příručky dodavatele Kvalita a ŽP
platná pro následující společnosti skupiny GUMOTEX:
GUMOTEX, akciová společnost
Gumotex Automotive, s.r.o.
UP závody s.r.o.
RONSON PLASTICS s.r.o.
Pokud se dále v textu zmiňuje GUMOTEX, akciová společnost jsou v tomto zahrnuty i výše uvedené dceřiné
společnosti, které mohou v daném konkrétním smluvním vztahu vystupovat místo GUMOTEX, akciová
společnost

SAZEBNÍK PRO NÁHRADY ŠKOD
1. Pokud smluvní strany neučinily jinou písemnou dohodu, je prodávající povinen v případě
vadných dodávek a plnění prodávajícího uhradit kupujícímu následující paušální částky za
škodu za následující škodní položky. Jako škodní událost se rozumí první výskyt nedostatku
nebo opakovaný výskyt nedostatku po údajném odstranění zjištěné příčiny vady (ŠKODNÍ
UDÁLOST).
2. Všechny vícenáklady (zejména pak mimořádné dopravy, prokazatelné prostoje ve výrobě,
mimořádné směny o víkendech a svátcích, nevytížení linky), které vznikly kupujícímu z důvodu
vadné, pozdní nebo nekompletní dodávky od prodávajícího jsou brány jako odsouhlasené
prodávajícím, pokud tyto vícenáklady nebyly prodávajícím rozporovány do 2 pracovních dnů
od obdržení písemné zprávy. Po uplynutí této doby (2 pracovních dnů) může kupující částku
uvedenou v písemné zprávě započítat.
a.

b.

Za každou dodávku vadných popř. n.i.O. dílců (včetně hotových popř.
polohotových dílců) stanoví strany po odeslání reklamace ze strany kupujícího
příčiny vady, prověří popř. vypracují nápravná opatření jakož i vypracují
Reklamační zprávu, v níž budou shrnuty výsledky přezkoumání, jakož i postup
k odstranění vady a budoucí zamezení vadě s uvedením opatření, která učiní
obě strany. Pro zjišťování příčiny vady a nápravy navržené prodávajícím,
včetně vypracování a sepsání reklamační zprávy zaplatí prodávající za každou
ŠKODNÍ UDÁLOST paušální částku
ve výši:

V případě opakované reklamace, kdy nebyla příčina odstraněna, bude
fakturována částka ve výši:
Náklady za technické analýzy prováděné v rámci zjišťování příčin vad nebo
výše škody kupujícím, které např. jsou prováděny v laboratoři nebo na měřicí
technice, popř. posudky, hradí prodávající v plné výši kromě paušální částky
uvedené v bodě „a“. Toto na základě informace prodávajícímu.
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c.

d.

Za interní třídění a značení vadných popř. n.i.O dílců ze strany kupujícího,
uhradí prodávající paušální náhradu škody za každou započatou pracovní
hodinu a za pracovníka ve výši:

20 EUR

Skupina těchto pracovníků bude řízena teamleaderem, který bude
zabezpečovat veškerý průběh třízení včetně reportingu. Prodávající je povinen
uhradit náklady vzniklé za tohoto pracovníka s hodinovou sazbou ve výši

25 EUR

Pokud kupující nechá provést třídění a značení třetí stranou, je nutno uhradit
veškeré náklady třetí strany a to pouze na základě schválení prodávajícím.
Pokud kupující zákonně nebo smluvně nebo po konzultaci s prodávajícím je
oprávněn odstranit vady sám, hradí prodávající náklady vzniklé za tyto práce.
Tyto budou hrazeny paušálně s hodinovou sazbou za provedení prací na
odstranění vad (mimo jiné ale ne výhradně opravy dílců)
ve výši na jednoho pracovníka:
Skupina těchto pracovníků bude řízena teamleaderem, který bude
zabezpečovat veškerý průběh třízení včetně reportingu. Prodávající je povinen
uhradit náklady vzniklé za tohoto pracovníka s hodinovou sazbou ve výši

e.

Pokud kupující nechá provést odstranění vad třetí stranou, je nutno uhradit
veškeré náklady třetí strany, a to pouze na základě schválení prodávajícím.
Náklady vzniklé kupujícímu za vlastní demontáž vadných dílů a montáž
bezvadných dílců uhradí prodávající paušálem ve výši na pracovníka za každou
odpracovanou hodinu ze strany kupujícího.
Skupina těchto pracovníků bude řízena teamleaderem, který bude
zabezpečovat veškerý průběh třízení včetně reportingu. Prodávající je povinen
uhradit náklady vzniklé za tohoto pracovníka s hodinovou sazbou ve výši

f.

Pokud kupující nechá provést demontáž a montáž třetí stranou, je nutno
uhradit veškeré náklady třetí strany a to pouze na základě schválení
prodávajícím
Pokud strany sjednaly, že vadné dílce sešrotují, uhradí prodávající škodu
vzniklou kupujícímu v rámci organizace a logistiky sešrotování paušální
hodinovou sazbou ve výši:
za každou odpracovanou hodinu.
Náklady na likvidaci v tomto nejsou obsaženy a budou uplatněny zvlášť.
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g.

Není-li uděleno uvolnění k sešrotování ze strany prodávajícího, budou vadné
dílce zaslány zpět na riziko a náklady prodávajícího. Až do tohoto odvezení
uhradí prodávající kupujícímu náklady za skladování n.i.O. dílů uhrazením
paušálu ve výši:

10 EUR

za každý započatý den skladování a skladovanou paletu, a dále uhrazením
paušálu ve výši:
10 EUR
h.

za manipulaci a naložení na dopravní prostředek - za paletu
Za prostoj obsluhy linky a za nevytížení linky kupujícího, které vzniknou
dodáním vadných dílců nebo nedodáním objednaného množství dílců
v termínu požadovaném dle objednávky, uhradí prodávající kupujícímu
náklady uhrazením paušálu
ve výši:

500 EUR

Za každou neodpracovanou hodinu na straně kupujícího

i.

j.

Do tohoto paušálu nejsou započítány náklady spojené s dopadem u
koncového zákazníka. Pokud nějaké vyvstanou, budou přefakturovány na
prodejce v plné výši.
Za vzniklé zmetky na dílech nedluží kupující žádnou platbu sjednané úhrady.
Pokud byla přesto platba kupujícím provedena, je prodávající povinen uhradit
cenu za vadné díly zpět kupujícímu.
Pokud bude kontrolní protokol prvního vzorkování vyhodnocen statusem
„odmítnuto“ je kupující oprávněn nárokovat si po prodávajícím uhrazení
paušálu ve výši:

Zároveň bude prodávající zatížen náklady ze strany konečného zákazníka,
které budou s tímto hodnocením souviset. Tato částka se týká každého
jednotlivého čísla dílu.
k. Pokud bude kontrolní protokol prvního vzorkování vyhodnocen opakovaně
stejným statusem, uhradí prodávající kupujícímu náklady uhrazením paušálu
ve výši:
(od 3. vzorkování za „1“ a 2. vzorkování za „3“ pro daný výrobek a formu či
otisk bez sankce)
l.
Náklady na opakování zkoušek z důvodů nekvality nakupovaného dílu hradí
prodávající v plné výši, a to i v případě, že je zkouška prováděna externí
laboratoří či prováděna zákazníkem.
m. Náklady na reklamace od zákazníka kupujícího (včetně zákazníka koncového) a
náklady na reklamace z garancí, budou v případě prokázání viny dodavatele
účtovány prodávajícímu v plné výši.
Kupující bude prodávajícího neodkladně informovat prostřednictvím
reklamace, zároveň také bude prodávajícího informovat o opatřeních
plánovaných, popř. učiněných jeho zákazníkem. Týká se i nákladů na
mimořádné přepravy způsobené neplněním kvalitativních či logistických
požadavků GUMOTEX, akciová společnost ze strany dodavatele.
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n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

V případě opakovaného auditu ze strany kupujícího u prodávajícího, při
kterém nebylo dosaženo lepšího hodnocení než „C“ nebo bylo opakovaně
dosaženo hodnocení B, uhradí prodávající kupujícímu veškeré náklady
související s auditem (cestovné, ubytování, diety…) za každého auditora a
auditovaný den.
V případě nedodržení termínu dodávky může být prodávajícímu kupujícím
vystavena reklamace. Pokud tato skutečnost (nedodržení termínu) vyvolá další
náklady, je povinen kupující tyto náklady uhradit.
V případě chybně označené dodávky (nesprávné údaje v dodacím listu,
množství kusů/obalových jednotek, číslo dílu zákazníka/dodavatele,
název/označení dílu) si kupující vyhrazuje právo účtovat paušální částku za
každou takovouto dodávku ve výši :
Nedodání požadovaných dokumentů po první urgenci: v případě nedodržení
stanoveného termínu je prodávající povinen uhradit částku ve výši:
Nápravná opatření z auditů, hodnocení dodavatelů a reklamací
Zprávy ze samoauditů
Jmenování zmocněnce pro PSB příp. zástupce je-li požadován
Protokoly vzorkování a rekvalifikace
Pokud nedodání dokumentů vyvolá další náklady ze strany zákazníka, budou
tyto náklady přefakturovány v plné výši kupujícímu.
Pokud prodávající nepředloží procesní samoaudit, audit D/TLD, interní
dvoudenní produkci (a nedodá dokumentaci kupujícímu) je povinen uhradit
veškeré vzniklé vícenáklady, které tímto jednáním způsobil (přefakturace od
koncového zákazníka…)
Pokud dodavatel neoznámí změny, které jsou důvodem pro převzorování dle
VDA 2 nebo PPAP má povinnost uhradit paušální poplatek ve výši 4000 EUR a
všechny vícenáklady s tímto spojené.
V případě porušení obchodního tajemství ze strany dodavatele, je dodavatel
povinen uhradit veškeré vícenáklady, které tímto jednáním způsobil. Přičemž
společnosti GUMOTEX, akciová společnost bude uhrazen minimální paušál ve
výši:

50 EUR

100 EUR

5000 EUR

3. Je ponecháno na prodávajícím, aby prokázal, že škoda nevznikla. V případě pochyb o výši
uplatňovaného paušálu může být vyvoláno jednání.

4. Sazby za paušály za náhradu škody se rozumí částky bez DPH a budou zápočtovány s příští
FAKTUROU prodávajícího.
5. Právo kupujícího na uplatnění dalších škod zůstává tímto nedotčeno. V takovém případě
budou paušály za úhradu škody započteny ke stanovené škodě dle občanského zákoníku.
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