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Příloha Příručky dodavatele
platná pro následující společnosti Skupiny GUMOTEX:
GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o.
GUMOTEX Automotive Jaroměř, s.r.o.
GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o.
GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o.
ZPV Rožnov, s.r.o.
Pokud se dále v textu zmiňuje GUMOTEX jsou v tomto zahrnuty všechny výše uvedené společnosti.

SAZEBNÍK PRO NÁHRADY ŠKOD
1.
Pokud smluvní strany neučinily jinou písemnou dohodu, je prodávající povinen v případě vadných
dodávek a neplnění požadavků kupujícího 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). Pohledávka kupujícího vůči prodávajícímu z titulu škodné
události vzniká dnem uplatnění škodné události u dodavatele /včetně uvedení splatnosti/.
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) již není
prodávající oprávněn důvody ani výši kupujícím uplatněné škody rozporovat a kupující může provést započtení.
S tímto postupem prodávající souhlasí.

PAUŠÁLY A VÍCENÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM VADNÉ DODÁVKY
a

b

Za každou reklamovanou dodávku, která neodpovídá specifikaci (kvalita, množství, čas,
značení, dokumentace) a je ze strany kupujícího vystaven Reklamační protokol zaplatí
prodávající za každou ŠKODNÍ UDÁLOST paušální částku ve výši:

100 EUR

V případě opakované reklamace, kdy nebyla příčina v dohodnutém termínu
odstraněna, bude fakturována částka ve výši:

200 EUR

Náklady za technické analýzy prováděné v rámci zjišťování příčin vad kupujícím, které
např. jsou prováděny v laboratoři nebo na měřicí technice, popř. posudky, hradí
prodávající v plné výši nad rámec paušální částky uvedené v bodě „a“.
V případě interních analýz hradí prodávající částku 30 EUR/hod, v případě externích
analýz částku uhrazenou kupujícím za tuto externí analýzu povýšenou o prokazatelné
náklady kupujícího (doprava, vzorky, příprava podkladů pro analýzu, ...)
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Za interní třídění nebo opravy vadné dodávky případně za třídění, opravy nebo
demontáž polotovarů a hotových výrobků z vadné dodávky ve společnosti GUMOTEX
hradí prodávající náhradu škody za každou započatou pracovní hodinu a za pracovníka
ve výši:

02
20 EUR

Skupina těchto pracovníků bude řízena koordinátorem, 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 zajistí třídění, opravy nebo demontáž třetí stranou v prostorách
kupujícího, hradí prodávající veškeré náklady třetí strany a to na základě schválení
prodávajícím. Zároveň prodávající uhradí kupujícímu vícenáklady spojené s třídící akcí
zajištěné třetí stranou – např. náklady za manipulaci, koordinaci ve stejné výši jako je
uvedeno v bodě c

20/25 EUR

Pokud prodávající zajistí třídění, opravy nebo demontáž třetí stranou v prostorách
kupujícího, hradí prodávající veškeré náklady třetí strany (prodávající si objedná tuto
činnost). Zároveň prodávající uhradí kupujícímu vícenáklady spojené s třídící akcí
zajištěné třetí stranou – např. náklady za manipulaci, koordinaci ve stejné výši jako je
uvedeno v bodě c
Pokud prodávající zajistí třídění, opravy nebo demontáž svými pracovníky v prostorách
kupujícího, uhradí kupujícímu vícenáklady spojené s třídící akcí zajištěné třetí stranou –
např. náklady za manipulaci, koordinaci ve stejné výši jako je uvedeno v bodě c

20/25 EUR

20/25 EUR

V případě, že prodávající neodsouhlasí provedení výše uvedené činnosti (v rámci bodu
c) interně kupujícím, třetí stranou zajištěné kupujícím anebo sám nezajistí tyto činnosti
třetí stranou nebo svými pracovníky, má kupující právo na zajištění těchto činností
interně nebo třetí stranou i bez souhlasu prodávajícího, který je uhradí v plné výši
d

Za ostatní interní vícepráce spojené s vadnou dodávkou na straně kupujícího (např.
manipulace, čištění zařízení a nástrojů, …) hradí prodávající náhradu škody za každou
započatou pracovní hodinu a za pracovníka ve výši:

20 EUR

V případě, že bude nutné zajistit činnosti spojené s nápravou kupujícím externí firmou
(servis zařízení, oprava nástrojů, …) budou tyto přeúčtovány dodavateli v plné výši
e

Pokud strany sjednaly, že vadnou dodávku, polotovary a hotové výrobky z této dodávky
kupující sešrotuje, uhradí prodávající náklady na manipulaci spojenou se sešrotováním
paušální hodinovou sazbou ve výši:

25 EUR

za každou odpracovanou hodinu.
Náklady na likvidaci v tomto nejsou obsaženy a budou uplatněny zvlášť.
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Není-li uděleno uvolnění k sešrotování ze strany prodávajícího, bude vadná dodávka,
polotovary a hotové výrobky z této dodávky zaslány prodávajícímu zpět na náklady
prodávajícího. Prodávající uhradí paušál za manipulaci a naložení na dopravní
prostředek za každou paletu ve výši:

10 EUR

V případě, že prodávající nezajistí ve spolupráci s oddělením logistiky kupujícího odvoz
do 5 pracovních dní od vyzvání, bude skladování u kupujícího zpoplatněno za každý
započatý den skladování a skladovanou paletu paušálem ve výši:

10 EUR

Prodávající uhradí rovněž náklady za znehodnocení nevyhovujících polotovarů a
hotových výrobků proti opětovnému použití za každou odpracovanou hodinu ve výši:

20 EUR

Za omezení výroby kupujícího, které vznikne dodáním vadné dodávky nebo nedodáním
objednaného množství v termínu a množství, uhradí prodávající kupujícímu náklady
uhrazením paušálu ve výši:

300 EUR
500 EUR

V případě omezení výkonu výrobní linky do 50%
V případě omezení výkonu výrobní linky ve výši 50-100%
Za každou započatou omezenou hodinu výroby na straně kupujícího
Do tohoto paušálu nejsou započítány náklady spojené s dopadem na zákazníky
kupujícího vč. mimořádných přeprav k zajištění dodávek k těmto zákazníkům. Pokud
nějaké vyvstanou, budou přefakturovány na prodávajícího v plné výši.
h

Vadný materiál nebo vadné výrobky, které prodávající dodal kupujícímu kupující
nehradí. Pokud byla přesto již platba kupujícím provedena, je prodávající povinen
uhradit cenu za vadný materiál nebo výrobky zpět kupujícímu.

i

Náklady na reklamace od zákazníků kupujícího (včetně koncových zákazníků) a náklady
na reklamace ze servisní sítě - garancí, budou v případě prokázání viny dodavatele
účtovány prodávajícímu v plné výši.
Kupující vystaví vůči dodavateli Reklamační protokol a dle povahy reklamace mohou být
zároveň uplatňovány ze strany kupujícího vícenáklady a paušály uvedené v bodě a až g.

PAUŠÁLY A VÍCENÁKLADY OSTATNÍ
j

Pokud bude kontrolní protokol prvního vzorování vyhodnocen statusem „nevyhovuje“
anebo ani napotřetí nebude dosaženo hodnocení vyhovuje bez výhrad 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.

k

200 EUR

Náklady na opakování zkoušek (ve fázi projektu nebo série) z důvodů nevyhovující
kvality nakupovaného materiálu nebo výrobků hradí prodávající v plné výši, a to i
v případě, že je zkouška prováděna externí laboratoří či prováděna zákazníkem.
Dodávané materiály a výrobky jsou samozřejmě podrobovány dalším zkouškám –
zkouškám kompletů, které provádí kupující příp. zákazníci kupujícího. V případě, že tyto
zkoušky budou nevyhovující z důvodů nekvality dodávaného materiálu nebo výrobku,
hradí dodavatel veškeré náklady spojené s nevyhovujícím výsledkem zkoušky.
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Dodavatel hradí rovněž veškeré vícenáklady v případě, když nedodá požadované
materiály nebo výrobky na zkoušky kupujícímu v souladu s požadovaným termínem.
l

V případě, že při auditu prodávajícího ze strany kupujícího je dosaženo hodnocení C
anebo opakovaně výsledku 2 x po sobě B, uhradí dodavatel společnosti GUMOTEX
veškeré náklady související s auditem (cestovné, ubytování, diety…) za každého auditora
a auditovaný den.

m

Nedodání následujících požadovaných dokumentů v daném termínu ani po první
urgenci je prodávající povinen za každou další urgenci uhradit částku ve výši:
Jedná se o:

100 EUR

8D report vč. jeho dílčích kroků a důkazů k reklamaci
Inspekční certifikáty k dodávkám a výsledky SPC znaků (dle Dohody o kvalitativních
požadavcích na nakupovaný díl/materiál)
Zpráva ze samoauditu procesu nebo D/TLD, z procesní série
Akční plán k samoauditům či procesní sérii
Akční plán k hodnocení dodavatelů
Akční plán k auditu realizovanému kupujícím nebo jeho zákazníky
Jmenování PSCR příp. zástupce je-li požadován
Nové certifikáty
Bezpečnostní listy po aktualizaci
Protokoly ze vzorování
Rekvalifikační zkoušky vč. akčního plánu v případě nevyhovujícího výsledku
Pokud nedodání dokumentů vyvolá další náklady ze strany zákazníka, budou tyto
náklady přefakturovány v plné výši kupujícímu.
n

o

Pokud dodavatel neoznámí změny, které jsou důvodem pro převzorování dle VDA 2
nebo PPAP má povinnost uhradit všechny vícenáklady s tímto spojené a paušální
poplatek ve výši:

4.000 EUR

V případě porušení obchodního tajemství ze strany dodavatele, je dodavatel povinen
uhradit veškeré vícenáklady, které tímto jednáním způsobil. Přičemž kupujícímu bude
uhrazen minimální paušál ve výši:

5.000 EUR

3.
Sazby za paušály za náhradu škody se rozumí částky bez DPH a budou zápočtovány s příští FAKTUROU
prodávajícího.
4.

Právo kupujícího na uplatnění dalších škod zůstává tímto nedotčeno.
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