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1. Úvod  

Tato příručka představuje návod k partnerské spolupráci 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. a 
GUMOTEX Automotive Myjava, 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. a GUMOTEX Automotive Myjava, 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. Plánovací údaje a výrobní kapacity 

a) Dodavatel je povinen vytvořit, ale i udržovat dostatečné výrobní kapacity pro zajištění objemu 
dodávek s min. 20% rezervou pro požadavky, které byly stranami dohodnuty a odpovídajícím 
způsobem uspořádat tok materiálu. To vše platí, pokud se strany nedohodly jinak. 

 

b) Kupující je povinen informovat dodavatele o plánu produkce formou výhledů, které stanoví 
předpokládaný objem dodávek (objednávaného zboží) na určité časové období. Údaje uvedené 
ve výhledech jsou závazné, zároveň si kupující vyhrazuje právo výhledy měnit na základě 
potřeby koncového zákazníka.  

 

c) Závazný objem objednávaného zboží kupujícím je uvedený rovněž v konkrétní odvolávce 
(objednávce). 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). 

 

d) Pro termíny stanovené v odvolávkách (objednávkách) obecně platí, že se jedná o termíny 
doručení na dodací adresu kupujícího. V případě dodacích podmínek (např. FCA) jsou termíny 
stanovené v odvolávkách (objednávkách) termínem nakládky ve výrobním závodě dodavatele. 

 

e) Odvolávky (objednávky) budou předávány dodavateli formou e-mailu nebo datového přenosu 
(pokud je zřízen). 

 

f) Data a informace k bodům a) až e), tj. termíny, časové úseky, zodpovědní zaměstnanci a objemy 
dodávek budou upřesněny formou přílohy - Logistické podmínky. 

 



Příloha č. 5 – IS-2.4-ALL Vydání 2; Strana 3 / 5 

g) Dodavatel je povinen dodržovat předem dohodnutá časová okna, tj. doručení dodávky ve 
stanovenou hodinu stanoveného dne. 

 

h) V případě nedodržení výše uvedených závazků má kupující právo ukládat sankce dle sazebníku 
(formulář-Příloha č.7–IS-2.4-ALL ).  

 

 

3. Závaznost odvolávek (objednávek) 

a) Odvolávka (objednávka) se stává závaznou poté, kdy byla doručena dodavateli. 

 

b) Dodavatel se zavazuje kupujícího písemně (e-mailem) informovat do 24 hodin od obdržení 
odvolávky (objednávky) o jejím přijetí a také potvrdit, že je schopen odvolávku (objednávku) 
splnit v požadovaném termínu a množství. 

 

c) Jestliže není možné splnit termíny či množství požadované ze strany kupujícího, je prodávající 
povinen bez odkladu zaslat kupujícímu závazné stanovisko o tom, jaký objem objednaného 
množství je schopen dodat v termínu a rovněž termín, kdy může být dodáno zbývající množství 
objednaného zboží dle odvolávky (objednávky).  

 

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

 

 

4. Konsignační sklady 

Pokud je to vzhledem k charakteru dodávek možné, navrhne dodavatel možnost vytvoření 
konsignačního skladu v areálu kupujícího. 
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5. Informace o změnách ve výrobě a krizové stavy 

Dodavatel se zavazuje písemnou formou neprodleně informovat kupujícího v případě: 

- změny výrobní kapacity 

- 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. Obaly a balení 

a) Dodavatel je povinen navrhnout balení včetně pomocného obalového materiálu a způsob uložení 
dílů formou Balících předpisů před zahájením dodávek a při každé změně, která by se balení 
mohla dotýkat. Balící předpis odsouhlasuje kupující.  

 

b) Množství vratných obalů (pokud je dohodnuto, že obal bude vratný) pro daný projekt bude 
předmětem oboustranné dohody. Pořízení potřebného objemu stanoveného typu obalového a 
pomocného materiálu provede dodavatel na své náklady. Opravy, čištění i likvidace 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.   

 

 

7. Zajištění dopravy a místo plnění 

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

 

b) Platí parametry dle Incoterms 2010. Obecně se předpokládá dodání zboží dodavatelem na 
dodací adresu kupujícího (zde nese dodavatel nebezpečí škody na věci po celou dobu přepravy 
až do momentu jeho předání v provozu kupujícího). 

 

c) Další přepravní náklady uhradí strana, která způsobila nutnost zvláštní (mimořádné) přepravy. 
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8. Ukončení smluvního vztahu 

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. 

 

 

9. 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. a GUMOTEX Automotive Myjava, 
s.r.o.) a dodavateli, aniž by to vyžadovalo podepsání této příručky. Potvrzení o obdržení této 
Logistické příručky a souhlas s obsahem dávají automaticky přijetí smluvních vztahů společnosti 
GUMOTEX. Aktuální příručka je umístěna na webových stránkách www.gumotex.cz. 

 

 

10. Přílohy 

Logistické podmínky - formulář 

 

http://www.gumotex.cz/

