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1. Úvod
Tato příručka obsahuje vzájemně odsouhlasená pravidla spolupráce mezi dodavatelem a společností GUMOTEX,
akciová společnost (a to včetně jejích dceřiných společností GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o., GUMOTEX
Automotive Jaroměř, s.r.o., GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o., GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o. a ZPV Rožnov,
s.r.o.) v oblasti logistiky.
Logistická příručka je závazný dokument. Její plnění je součástí smluvní dohody mezi společností GUMOTEX, akciová
společnost (nebo jejími dceřinými společnostmi GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o., GUMOTEX Automotive Jaroměř,
s.r.o, GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o., GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o. a ZPV Rožnov, s.r.o.) na straně jedné a
dodavatelem na straně druhé.
Pokud se dále v textu zmiňuje GUMOTEX, jsou v tomto zahrnuty všechny výše uvedené společnosti.

2. Informační toky
2.1 Odvolávka a její závaznost
a)

Kupující je povinen informovat dodavatele o plánu produkce formou odvolávek, které stanoví předpokládaný
objem dodávek na určité časové období. Výchozí formát pro odvolávky je VDA 4984 (případně VDA 4905). Přesný
typ odvolávky je upřesněný v logistickém konceptu. Objednávky jsou v procesu nákupu přímého materiálu
používány výjimečně a obě strany musí s takovou formou nákupu vyjádřit souhlas.

b) Odvolávky jsou zasílány výhradně prostřednictvím elektronické výměny dat (EDI), případně WEB-EDI.
c)

Pro termíny stanovené v odvolávkách (objednávkách) obecně platí, že se jedná o termíny doručení na dodací
adresu kupujícího.

d) Kupující je zavázán k odběru zboží v takovém objemu, jak bylo stanoveno v odvolávce (objednávce). Kupující není
povinen převzít dodávky přesahující množství, které bylo stanoveno v odvolávce (objednávce) a je oprávněn je na
náklady dodavatele vrátit.
e)

Odvolávka je obecně závazná na dva týdny (+/- 15 %), další čtyři týdny jsou přičítány na pořízení vstupního
materiálu (+/- 15 %). Všechny ostatní data slouží k plánování zdrojů a výrobních kapacit. Závaznost odvolávky je
vždy upřesněna v logistickém konceptu.

f)

V případě, kdy není možné splnit termíny či množství uvedené v odvolávce, se dodavatel zavazuje kupujícího
písemně (e-mailem) informovat do 24 hodin od obdržení odvolávky (objednávky).
Následně je prodávající povinen bez odkladu kupujícímu zaslat stanovisko o tom, jaký objem objednaného zboží
je schopen dodat v řádném termínu. Dále je povinen doplnit termín, kdy může být dodáno zbývající množství
objednaného zboží dle odvolávky (objednávky). Situace bude vždy dořešena individuálně, primárně na základě
kritéria naplnění dodávek konečnému zákazníkovi.

g)

Pokud během lhůty 24 hodin není kupujícímu doručena písemná zpráva dodavatele, je dodavatel povinen zboží
řádně a včas dodat. V případě porušení této povinnosti dodávky nese dodavatel odpovědnost a náklady za
případnou škodu na straně kupujícího včetně nákladů kupujícího spojených s náhradním plněním jeho závazků a
škod účtovaných zákazníky kupujícímu v důsledku neprovedení dodávky.

h) V případě informování kupujícího o nedodání zboží není dodavatel vyvázán z povinnosti dodat zboží dle termínu
požadovaného v odvolávce (objednávce), pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
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2.2 Logistická dokumentace
a)

Prodávající je povinen dodávat zboží s předepsanou dokumentací. S každou dodávkou je odesílán papírový dodací
list ve formátu VDA 4939.

b) Zboží (každé balení) je řádně označeno přepravní etiketou Global Transport Label (GTL).
c)

Bezprostředně po odeslání zboží je dodavatel povinen odeslat elektronický dodací list ve formátu VDA 4987
(případně VDA 4913).

d) Případné odchylky od těchto formátů je vždy nutné odsouhlasit s nákupem Gumotex a budou uvedeny
v logistickém konceptu.

3. Materiálové toky
3.1 Skladová zásoba
a)

Dodavatel je povinen držet minimální třídenní skladovou zásobu hotových výrobků na základě průměrů odvolávek
z posledního měsíce. Požadavek na držení skladové zásoby hotových výrobků je upřesněn v logistickém konceptu.

b) Pokud byl smluvní vztah ukončen ve smyslu znění čl. 13 Rámcové kupní smlouvy, nenese GUMOTEX zodpovědnost
za zůstatek zboží nebo surovin a materiálů na výrobu předmětného zboží na straně dodavatele a není povinen je
odebrat či finančně kompenzovat dodavateli.
3.2 Konsignační sklady
Pokud je to vzhledem k charakteru dodávek možné, navrhne dodavatel možnost vytvoření konsignačního skladu
v areálu kupujícího.
3.3 Obaly a obalová konta
a)

Dodavatel je povinen navrhnout balení včetně pomocného obalového materiálu a způsob uložení dílů formou
Balících předpisů, a to jak pro předsérii, tak pro sérii. Balení je vždy revidováno při každé technické změně. V rámci
tohoto kroku navrhuje dodavatel i náhradní balení. Balící předpis odsouhlasuje kupující.

b) Pokud je dohodnut koncept vratných obalů, jejich množství bude předmětem oboustranné dohody. Pořízení
potřebného objemu stanoveného typu obalového a pomocného materiálu provede dodavatel na své náklady.
Opravy, čištění i likvidaci starých obalů zajišťuje dodavatel.
c)

Stanovení cenových podmínek pro nevratné a vratné obaly, jejich čištění, opravy a likvidaci je součástí Cenové
dohody, která tvoří Přílohu č.1 Rámcové kupní smlouvy.

d) Dodavatel je povinen vést obalové konto a pravidelně jej vyhodnocovat. Detailnější informace naleznete v
logistickém konceptu.
e)

Pokud nemá dodavatel k dispozici dostatečné množství standardních obalů, použije schválený náhradní obal. Tuto
skutečnost je povinen vždy oznámit kupujícímu.

i)

Pokud použije prodávající neodsouhlasený obal, není kupující tuto zásilku povinen převzít a je oprávněn ji na
náklady dodavatele vrátit.

f)

Problematika obalů je řešena nezávisle od problematiky dopravy.
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3.4 Doprava a místo plnění
a)

Místem plnění je, není-li stranami dohodnuto jinak, dodací adresa kupujícího.

b) Zodpovědnost za přepravu materiálu včetně organizace je určena v Nominačním dopisu a může být upřesněna v
Logistickém konceptu.
c)

Frekvence dodávek je určena v Nominačním dopisu. Pokud se obě strany dohodli jinak, je změna zanesena do
Logistického konceptu.

d) Platí parametry dle INCOTERMS 2020. Obecně se předpokládá dodání zboží dodavatelem na dodací adresu
kupujícího.
e)

Přepravní vícenáklady uhradí strana, která způsobila nutnost zvláštní (mimořádné) přepravy.

4. Výrobní kapacity
Dodavatel je povinen vytvořit, ale i udržovat dostatečné výrobní kapacity pro zajištění objemu dodávek s min. 15%
rezervou pro požadavky, které byly stranami dohodnuty. Odpovídajícím způsobem je povinen vytvořit a uspořádat tok
materiálu.

5. Řešení změn a krizových situací
Dodavatel se zavazuje písemnou formou neprodleně informovat kupujícího v případě:
−

změny výrobní kapacity

−

změny balení

−

přesunu výroby na jiné místo

−

změny stanoveného způsobu dopravy

−

krizových stavů ve výrobě

−

změny v organizaci

Dodavatel je povinen před zahájením dodávek předložit krizový plán a řešení dodávek v případě ohrožení plánované
výroby.

6. Prohlášení o souhlasu dodavatele
Tato Logistická příručka je součástí smluvních vztahů mezi společností GUMOTEX, akciová společnost (či jejími
dceřinými společnostmi GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o., GUMOTEX Automotive Jaroměř, s.r.o., GUMOTEX
Automotive Třebíč, s.r.o., GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o. a ZPV Rožnov, s.r.o.) a dodavateli, aniž by to vyžadovalo
podepsání této příručky. Aktuální znění příručky je umístěno na webových stránkách www.gumotex.cz.

7. Přílohy
Logistický koncept - formulář

Vypracoval:

Miroslav Čermák

Účinnost od:

15.03.2022

Dokument je majetkem společností Skupiny GUMOTEX. Pořizování kopií bez souhlasu oprávněného zástupce této organizace je zakázáno.
Řídící dokumentace je platná pouze v elektronické podobě.

Stránka 4 z 4

