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I. Všeobecné nákupní podmínky 
 
1. Obecné informace 
1.1 Tyto „Všeobecné nákupní podmínky“ („Nákupní podmínky“) a „Standardy udržitelnosti pro 
dodavatele“ provozoven skupiny Linde + Wiemann, které jsou tvořeny následujícími společnostmi:  
 
 LINDE + WIEMANN CZ, s. r. o.  
 
 (dále společně označované jako „L+W“) 
 
jsou uplatňovány výlučně na podnikatele ve smyslu článků 420 a 421 českého občanského 
zákoníku, tj. zejména na fyzické nebo právnické osoby, které s ohledem na dodávku zboží skupině 
L+W jednají v rámci výkonu svých podnikatelských nebo nezávislých odborných činností 
(„dodavatelé anebo zhotovitelé“). 
 
1.2 Tyto nákupní podmínky se použijí výhradně. Skupina L+W neuznává všeobecné podmínky 
dodavatele, které jsou v rozporu s těmito nákupními podmínkami nebo které se od nich liší, s 
výjimkou případů, kdy s jejich platností skupina L+W písemně výslovně souhlasila. Tyto nákupní 
podmínky se uplatňují také tehdy, když skupina L+W přijímá dodávky výrobků od dodavatele nebo 
za ně provádí platbu, přičemž si je vědoma podmínek dodavatele, které jsou v rozporu s těmito 
nákupními podmínkami nebo které se od nich liší. Podmínky dodavatele se rovněž neuplatňují ani 
tehdy, když skupina L+W v individuálních případech výslovně neprotestovala proti jejich platnosti. 
 
1.3 Tyto nákupní podmínky se uplatňují rovněž na všechny budoucí dodávky a služby 
dodavatele skupině L+W a dokud nejsou uplatněny nové nákupní podmínky skupiny L+W. 
 
2. Cenové nabídky, nákupní objednávky, změny, subdodavatelé 
2.1 Jestliže dodavatel na základě poptávky společnosti L+W předloží cenovou nabídku, bude 
se touto poptávkou striktně řídit a v případě odchylek na ně výslovně upozorní. Jestliže dodavatel 
předkládá nabídku, bude smlouva o dodávkách uzavřena jen po výslovném písemném schválení 
nabídky dodavatele ze strany skupiny L+W. V případě, že skupina L+W objednává od dodavatele, 
bude smlouva o dodávkách uzavřena v okamžiku přijetí nákupní objednávky dodavatelem nebo 
provedení dodávky/služby dodavatelem. 
 
2.2 Odměna za návštěvy realizované za účelem vypracování nabídky nebo přípravy nabídek, 
projektů atd. bude poskytována jen tehdy, když to bude výslovně písemně dohodnuto. 
 
2.3 Smlouvy o dodávkách (cenové nabídky a přijetí) a žádosti o dodávky na požádání, jakož i 
jejich změny a úpravy budou platné jen tehdy, budou-li mít písemnou formu. Žádosti o dodávky lze 
předkládat také dálkovým přenosem dat. 
 
2.4 Jestliže dodavatel nepřijme nákupní objednávku do dvou týdnů po obdržení, bude mít 
skupina L+W právo ji zrušit. Žádosti o dodání se stanou závazné jejich přijetím nebo uplynutím 
lhůty dvou týdnů od jejich obdržení, jestliže proti nim dodavatel do dvou týdnů po obdržení nepodá 
námitku. 
 
2.5 Služby/dodávky, ke kterým neexistuje žádná nákupní objednávka ani písemné potvrzení 
skupiny L+W s ohledem na nabídku dodavatele (viz odst. 2.1), nebudou pro skupinu L+W závazné 
a skupina L+W je nebude přejímat ani za ně provádět platbu.  
  
2.6 Dodavatel má povinnost již v okamžiku předložení své nabídky uvést možné vady a 
neúplnosti (např. v poptávce skupiny L+W), zejména s ohledem na dodržování nejnovějších 
vědeckých a technologických poznatků, návrhu, plánování a konstrukce, ustanovení o ochraně 
prostředí nebo technické vhodnosti a proveditelnosti a s ohledem na oblast použití („vhodnost pro 
daný účel“) dodané položky (výrobku). 
 
2.7 Skupina L+W může požadovat změny dodané položky po uzavření smlouvy v případě, že 
jsou pro dodavatele přiměřené. V takovém případě obě strany odpovídajícím způsobem zváží 
dopad změn, zejména s ohledem na dodatečné nebo snížené náklady a termíny dodání. 
 
2.8 Odchylky a změny dodané položky ze strany dodavatele budou přípustné jen tehdy, když 
na ně dodavatel skupinu L+W výslovně písemně upozorní a když je skupina L+W písemně předem 
potvrdí. 
 
2.9 Využití třetích stran k plnění smlouvy (zejména subdodavatelů na jakékoli úrovni) ze 
strany dodavatele, resp. jejich výměna, vyžaduje předchozí písemný souhlas skupiny L+W, který 
však skupina L+W nemůže bez objektivních důvodů odmítnout vydat. Objektivní důvod existuje 
zejména tehdy, když se vyskytují odůvodněné náznaky, že třetí strana nemá kvalifikaci potřebnou 
k řádnému plnění smlouvy nebo se nezdá být z jiných důvodů vhodnou k řádnému plnění úkolů, 
které by měly být této straně svěřeny. 
 
3. Výrobní zařízení, výrobní dokumenty 
3.1 Modely, zkušební zařízení, nástroje, zvláštní systémy, formy, vzorky, návrhy, plány, 
projekty, výkresy a ostatní výrobní zařízení nebo výrobní dokumenty (společně „výrobní zařízení“), 
které dodavateli zpřístupní skupina L+W nebo které skupina L+W vyrobí, zůstanou majetkem 
skupiny L+W a – stejně jako výrobky jimi vyrobené – je dodavatel nesmí používat, reprodukovat 
nebo zpřístupňovat třetím stranám bez písemného souhlasu skupiny L+W pro jiné účely než je 
plnění dodávky.  
 
3.2 Jestliže výše uvedené výrobní zařízení vyrobí dodavatel na objednávku skupiny L+W nebo 
ho zajistí od třetích stran, přičemž za to od skupiny L+W obdrží odměnu, přechází vlastnictví na 
skupinu L+W, a to nejpozději v okamžiku zaplacení plné výše této odměny. Jestliže zůstává výrobní 
zařízení nebo výrobní dokumenty v držení dodavatele, skupina L+W je zapůjčí dodavateli. V 
takovém případě dodavatel zajistí správu, údržbu a pojištění tohoto výrobního zařízení, a to na své 
náklady.  
 
3.3 Výrobní zařízení vlastněné skupinou L+W nebo jejím zákazníkem, včetně stávající 
dokumentace týkající se výrobního zařízení, bude kdykoli na požádání předáno skupině L+W, 
avšak do takovéto žádosti zůstane u dodavatele. 
 
3.4 Dodavatel na svou odpovědnost zkontroluje použitelnost výrobního zařízení, které je 
zpřístupněno skupině L+W. To se vztahuje také na předměty poskytnuté dodavateli jako 
smluvnímu výrobci. 
 
3.5 Dodavatel odpovídá za škody, zhoršení stavu, zničení nebo ztrátu výrobního zařízení nebo 
výrobních dokumentu v souladu se zákonnými ustanoveními. Dodavatel zajistí na své náklady 
správu, údržbu a pojištění výrobního zařízení. 
3.6 Dodavatel jasně označí veškeré výrobní zařízení ve vlastnictví skupiny L+W a v souladu 
se specifikacemi skupiny L+W jako majetek skupiny L+W nebo majetek jejího zákazníka. 

 
3.7 Dodavatel poskytne bezplatně (výrobní) výkresy a případné dispoziční výkresy, provozní 
manuály, pokyny k údržbě, programy atd. a úplnou dokumentaci k zařízení, přístrojům, strojním 
dílům a nástrojů, které nejsou sériově vyráběny a podléhají opotřebení.  Skupina L+W bude mít 
tedy oprávnění používat tyto dokumenty pro výrobu náhradních dílů, provádět změny dodaných 
položek apod., a to sama nebo prostřednictvím třetích stran.  
 
4. Mlčenlivost  
4.1 Všechny obchodní a technické informace a informace týkající se výrobku, zejména údaje o 
výpočtech, výrobní pokyny, výkresy, interní výrobní informace a údaje jakéhokoli druhu, které 
dodavateli zpřístupňuje skupina L+W, včetně dalšího vývoje nebo výrobních vlastností odvozených 
z jakýchkoli předmětů, dokumentů nebo poskytnutých údajů („důvěrné informace“), musí být 
zachovány v tajnosti, pokud jde o třetí strany, a musí být zpřístupněny jen těm osobám ve 
společnosti dodavatele, které musí být nutně zapojeny do jejich použití pro účely dodávek nebo 
služeb poskytovaných skupině L+W a které jsou písemně zavázány podobným způsobem k 
dodržování mlčenlivosti, přičemž v případě zaměstnanců tehdy, když to umožňuje pracovní právo. 
Výše uvedené zůstává výlučným majetkem skupiny L+W. K výše uvedenému budou rovněž 
odpovídajícím způsobem zavázáni subdodavatelé dodavatele. Výše uvedené ustanovení se 
nevztahuje na důvěrné informace, které jsou nebo se stanou dostupnými veřejnosti nebo které 
dodavateli sdělila nebo sděluje třetí strana, jež má oprávnění tak učinit bez závazku s ohledem na 
důvěrné zacházení, nebo které byly prokazatelně známy dodavateli před datem převzetí. Jestliže 
dodavatel uplatní některou z těchto výjimek ze závazku důvěrnosti, spočívá na něm průkazní 
břemeno existence této výjimky. 
 
4.2 Povinnost týkající se mlčenlivosti přetrvá rovněž po ukončení obchodního vztahu s 
dodavatelem. V žádném případě nesmí zaniknout před skončením jakýchkoli povinností, pokud jde 
o zpřístupňování a dodávání náhradních dílů (viz odst. 14.1 těchto nákupních podmínek). 
 
4.3 Využití poptávek nebo nákupních objednávek skupiny L+W, jiné korespondence nebo 
existence obchodního spojení mezi dodavatelem a skupinou L+W pro reklamní účely není bez 
předchozího písemného souhlasu skupiny L+W dovoleno. 
 
4.4 Strany se mohou písemně dohodnout na ustanoveních, která se liší od výše uvedených 
ustanovení nebo která je doplňují, v rozsahu samostatně uzavřené dohody o zachování 
mlčenlivosti. V případě protichůdných ustanovení bude mít tato dohoda o zachování mlčenlivosti 
přednost před těmito nákupními podmínkami. 
 
5. Vlastnická a autorská práva 
5.1 Dodavatel odškodní společnost L+W a její zákazníky za nároky třetích stran plynoucí z 
porušování vlastnických práv ohledně dodaných položek dodavatele, včetně veškerých 
dokumentů, ilustrací, technických dokumentů a duševního vlastnictví atd., které byly dodány 
dodavatelem, a uhradí veškeré náklady vzniklé společnosti L+W v této souvislosti. 
 
5.2 Jestliže jsou porušena vlastnická práva, bude mít dodavatel právo vést nejprve s držitelem 
vlastnického práva jednání ohledně existence, rozsahu a použitelnosti vlastnického práva a 
ohledně částky přiměřeného licenčního poplatku. Dodavatel o tom bude průběžně a neprodleně 
informovat společnost L+W.  
 
5.3 Jestliže výše uvedené vyústí v soudní řízení, bude mít společnost L+W právo se k 
dodavateli připojit jako strana soudního řízení. Jestliže dodavatel prohraje soudní řízení nikoli 
zaviněním společnosti L+W, uhradí společnosti L+W náklady na soudní řízení. 
 
5.4 V případě, že dodavatel nepovede jednání nebo neuspěje ve své snaze v tomto ohledu, 
bude mít společnost L+W právo získat od držitele vlastnických práv na náklady dodavatele souhlas 
s používáním dotčených dodaných položek a služeb. Právo společnosti L+W uplatnit nárok na 
náhradu škod vzniklých vadou v právním nároku zůstává nedotčeno. 
 
5.5 Jestliže jsou výkresy, vzorky a jiné dokumenty vytvořené dodavatelem v souladu se 
specifikacemi díly, která jsou chráněna autorským právem, dodavatel tímto převádí na společnost 
L+W právo na jejich výhradní používání, a to bez omezení času a území. 
 
6. Kvalita a dokumentace 
6.1 Dodavatel bude ve vhodné formě trvale ověřovat kvalitu dodané položky, a to s náležitou 
péčí a obezřetným obchodním úsudkem. Dodavatel bude společnost L+W neprodleně informovat 
o možných zlepšeních a na její žádost tato zlepšení zavede. 
 
6.2 Dodavatel bude dodržovat technické specifikace společnosti L+W, uznávaná technologická 
pravidla (např. normy DIN, příslušné české technické normy), směrnici EU o strojních zařízeních a 
další příslušné právní předpisy v oblasti (pracovní) bezpečnosti. To samé se vztahuje na 
smlouvy/předpisy o zajišťování jakosti uzavřené samostatně se společností L+W. Jestliže se 
dodavatel a společnost L+W nedohodli na povaze a rozsahu zkoušení a na zkušebním zařízení a 
metodách, společnost L+W bude na žádost dodavatele připravena projednat zkoušení s 
dodavatelem na základě know-how, zkušeností a kapacitních možností, aby bylo možné případně 
stanovit příslušnou potřebnou úroveň nejnovější zkušební technologie. Společnost L+W dále 
dodavatele na požádání informuje o bezpečnostních předpisech, které mají být uplatňovány. 
 
Specifikace ohledně technických údajů a zkušebních předpisů nezbavují dodavatele povinnosti 
dodávat funkční dodané položky bez vad a v souladu se smlouvou. 
 
6.3 Dodavatel povede zvláštní záznamy o sledování dílů motorových vozidel, které jsou 
konkrétně označeny (např. písmenem „D“) v technických dokumentech, nebo na základě 
samostatné smlouvy týkající se toho, kdy, jak a kým byly dodané položky zkoušeny, pokud jde o 
vlastnosti upravené v dokumentaci, a o výsledcích dosažených při požadovaných kontrolách 
jakosti. Zkušební dokumenty musí být vedeny v souladu se zákonnými požadavky anebo českými 
technickými normami a musí být na požádání předkládány společnosti L+W. Strany se mohou 
dohodnout na delším období uchovávání, např. v samostatné smlouvě o zajišťování jakosti. 
Dodavatel uloží svým dodavatelům povinnost ve stejném rozsahu. Pokud jde o pokyny, společnost 
L+W doporučuje „Svazek 1. Dokumentace a archivování – Kodex postupů pro dokumentování a 
archivování jakostních požadavků a záznamů o kvalitě“ společnosti Verband der 
Automobilindustrie e. V. (VDA) v příslušném posledním vydání.  
 
6.4 Společnost L+W a dodavatel se dohodnou na povaze a rozsahu zajišťování jakosti. 
Předpokládá se, že dodavatel dodržuje zkušební metody pro danou výrobu, které jsou obvyklé v 
tomto odvětví. 
 
7. Ceny  
7.1 Dohodnuté ceny jsou čistými pevnými cenami a další nároky jsou vyloučeny. Jestliže není 
uzavřena zvláštní smlouva, jsou ceny cenami ze závodu společnosti L+W uvedeného v nákupní 
objednávce, se zaplaceným clem a daní  (dodací doložka DDP podle Incoterms 2020), včetně 
balení. Ceny nezahrnují DPH. 
 
7.2 Jestliže jsou v individuálních případech sjednány písemně v rozporu s článkem 7.1 výhrady 
k cenám, dodavatel bude o změně cen neprodleně písemně informovat za účelem získání 
souhlasu. V takovém případě se společnost L+W a dodavatel dohodnou na tom, že má společnost 
L+W právo odstoupit od smlouvy, pokud dojde ke změnám cen. 
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7.3 Jestliže nejsou v nákupní objednávce společnosti L+W pevně stanoveny žádné ceny, 
společnost L+W si vyhrazuje právo vyfakturované ceny následně ověřit a schválit, a to i v případě, 
že již bylo zahájeno plnění smlouvy o dodávkách. Povaha ocenění nemá vliv na dohodu o místě 
plnění. 
 
7.4 Společnost L+W má povinnost zaplatit cenu jen poté, co došlo k převzetí zboží na místě 
vykládky v místě určení. 
 
8. Dodací termíny, prodlení s dodáním 
8.1 Dohodnuté dodací termíny a lhůty jsou závazné. Dodržení dodacího termínu nebo lhůty 
bude stanoveno podle převzetí zboží v místě doručovací adresy stanovené společností L+W nebo 
podle včasnosti úspěšného převzetí. Pokud jde o  dodání dodavatelem společnosti L+W, bude 
dodavatel poskytovat zboží ve stanovenou dobu, a to s přihlédnutím k době pro naložení a zaslání, 
která bude dohodnuta s dopravcem. Jestliže je jako termín pro dodání společnosti L+W dohodnut 
kalendářní týden, je posledním dnem tohoto týdne pátek. V případě neexistence výslovné dohody 
bude zboží dodáno do sídla společnosti L+W, které je konkrétně uvedeno v nákupní objednávce. 
 
8.2 Je-li dodavateli zřejmé, že dohodnutý termín nemůže splnit, a to bez ohledu na příčinu 
prodlení, bude o tom ihned písemně informovat společnost L+W s uvedením důvodů a očekávané 
doby trvání prodlení.  
 
8.3 Dodavatel se může odvolávat na neexistenci potřebných dokumentů, které mu má dodat 
společnost L+W, jen tehdy, když zaslal písemnou upomínku ohledně těchto dokumentů a do 
přiměřené lhůty tyto dokumenty neobdržel. 
 
8.4 Jestliže dojde k dodání dříve, než bylo dohodnuto, vyhrazuje si společnost L+W právo zboží 
vrátit na náklady dodavatele. V případě, že není předčasně dodané zboží vráceno, bude uloženo 
u společnosti L+W na náklady a riziko dodavatele do termínu dodání. Společnost L+W si dále 
vyhrazuje právo v případě předčasného dodání provést platbu až v dohodnutý den splatnosti. 
 
8.5 Dílčí dodávky budou přijímány jen po výslovné dohodě se společností L+W. V případě, že 
jsou dohodnuty dílčí dodávky, musí být stanoveno zbývající množství. 
 
8.6 Dodavatel se zavazuje informovat společnost L+W o událostech, které jsou spojeny s 
dodatečnými přepravními poplatky hrazenými dodavatelem. 
 
8.7 V případě překročení dodacích termínů z důvodů, za které odpovídá dodavatel, zaplatí 
dodavatel společnosti L+W smluvní pokutu 0,3 % z příslušné čisté kupní ceny nedodaných položek 
za kalendářní den prodlení s dodáním, nejvýše však 5 % z celkové (čisté) kupní ceny. Právo na 
uplatnění nároku na vyšší náhradu škod, započtení smluvní pokuty anebo na jiné věci zůstává 
vyhrazeno. V případě překročení dohodnutého dodacího termínu má společnost L+W právo poté, 
co uplynula přiměřená stanovená lhůta, dle svého uvážení odstoupit od smlouvy anebo požadovat 
náhradu škod namísto plnění. Lhůta nebude stanovena, jestliže dodavatel jednoznačně odmítne 
plnění, strany se dohodly na transakci v pevně stanovený den nebo existují jiné důvody, které 
vedou k tomu, že je stanovení lhůty zbytečné. 
 
8.8 V případě prodlení s dodáním bude mít společnost L+W rovněž právo bez ohledu na výše 
uvedená práva dle svého uvážení během období prodlení nakoupit smluvní výrobky z jiných zdrojů, 
a to na náklady dodavatele, a oznámit dodavateli snížení dodávky na požádání o příslušné 
množství smluvních výrobků, které bylo tímto způsobem nakoupeno, aniž by jí v tomto ohledu 
vznikala odpovědnost vůči dodavateli nebo povinnost dát dodavateli závazný pokyn, aby chybějící 
smluvní výrobky pro společnost L+W zajistil z externích zdrojů za cenu dohodnutou s dodavatelem. 
To se nedotkne jiných nebo dalších smluvních anebo zákonných práv společnosti L+W.  
 
8.9 Přijetí opožděné dodávky smluvních výrobků společností L+W nepředstavuje upuštění od 
nároků na náhradu škod a smluvní pokutu. 
 
9. Vyšší moc 
9.1 Vyšší moc, tj. válka, nepokoje, stávky, výluky, úřední zásahy, nedostatky energie a surovin, 
překážky vzniklé společnosti nikoli jejím zaviněním, např. z důvodu požáru, vody a škody na 
strojním zařízení a jiné překážky, které v případě, že jsou považovány za objektivní, společnost 
L+W nezavinila a které trvají déle než jeden týden, vedou k tomu, že povinnost společnosti L+W 
není uplatňována po dobu, po níž výše uvedená překážka existuje, společnost L+W však bude mít 
povinnost s přiměřeném rozsahu dodavatele ihned informovat a sdělit mu rozsah a dopad tohoto 
přerušení.  
 
9.2 Společnost L+W bude zbavena povinnosti převzít v plném či částečném rozsahu objednané 
dodání/službu a bude mít právo od smlouvy v tomto ohledu odstoupit, jestliže již dodání/službu s 
přihlédnutím k ekonomickému uvážení a oprávněným zájmům dodavatele nelze využít z důvodu 
prodlení na straně společnosti L+W způsobeného vyšší mocí, resp. sporů v daném odvětví (viz 
odst. 9.1). 
 
10. Předpisy týkající se přepravy 
10.1 Jestliže není písemně dohodnuto něco jiného, bude dodávka dodána na stanovenou 
dodací adresu, včetně balení, přepravy a celních formalit a proclení (= DDP, odst. 7.1). V případě 
dodávek, kdy je výjimečně výslovně dohodnuto dodání do jiného dodacího závodu nebo přepravní 
stanice,,  hradí veškeré výdaje a přepravu vzniklé do předání hlavnímu dopravci dodavatel. 
Společnost L+W hradí pouze přepravní poplatky v čisté výši. 
 
10.2 Dodání bude prováděno na riziko dodavatele, není-li dohodnuto něco jiného. Riziko 
zhoršení stavu včetně náhodné ztráty spočívá na dodavateli až do dodání na stanovenou dodací 
adresu. Povinnost převzít zpět obaly se řídí zákonnými ustanoveními. Zboží musí být zabaleno tak, 
aby bránilo poškození při přepravě. Jestliže je na základě zvláštních dohod balení fakturováno, 
bude připočteno k celé fakturované částce v případě, že je placena zpáteční přeprava. 
 
10.3 Ke každé dodávce musí být přiložen dodací list s těmito informacemi: číslo nákupní 
objednávky společnosti L+W, položka nákupní objednávky, přesný popis zboží, rozměry, počet kol, 
hrubá hmotnost / čistá hmotnost, číslo materiálu/EDP, případně dodací závod. K dodávce musí být 
dále přiložena potřebná osvědčení k pracím. Společnost L+W si vyhrazuje právo odmítnout 
převzetí dodávek s neúplnými dodacími doklady a vrátit je na náklady dodavatele, jako kdyby k 
plnění nedošlo. Jestliže dodavatel předává objednávku na další subjekt, odpovídá za to, že 
subdodavatel tyto předpisy o přepravě bude dodržovat. Subdodavatel uvede na všech 
dokumentech svou objednací stranu. 
 
 
11. Fakturace a placení 
11.1 Faktury bude dodavatel předkládat samostatně a ve vhodné formě v jediné kopii, s 
uvedením čísla nákupní objednávky, položky, popisu materiálu a čísla EDP a zákonných 
požadavků vyplývajících z českého práva. Kopie faktury musí být jako takové jasně označeny. 
Společnost L+W vrátí dodavateli faktury, které nebudou řádně ihned předloženy, a tyto faktury 
budou považovány za přijaté až v den, kdy jsou správné. 
 

11.2 Jestliže se hmotnost nebo čísla položek uvedených ve faktuře liší od údajů zjištěných 
společností L+W nebo přejímající stanicí, budou mít přednost tyto zjištěné údaje. 
 
11.3     V případě, že není sjednáno něco jiného, budou platby provedeny v čisté výši nejpozději    
            do 60 dnů poté, kdy dodavatel poskytl službu a společnost L+W obdržela fakturu. 
 
11.4 K vypořádání mezi společností L+W a dodavatelem může dojít, jestliže bylo dohodnuto v 
rámci procesu vystavení dobropisu. Informace v této souvislosti lze získat od společnosti L+W. 
 
11.5 Společnost L+W má právo provést započtení proti splatným pohledávkám, které je 
oprávněna uplatnit vůči dodavateli. To bude použito také v případě, že se data splatnosti 
vzájemných pohledávek liší. 
 
11.6 Platby provedené společností L+W nepředstavují upuštění od uplatnění nároků, které 
plynou z vadného plnění nebo z jiných pohledávek společnosti L+W. 
 
11.7 V případě, že je dodání vadné, bude mít společnost L+W právo zadržet poměrnou část 
platby až do řádného splnění. 
 
11.8 V případě zálohových plateb prováděných společností L+W poskytne dodavatel na 
požádání vhodné zajištění, například záruku. 
 
11.9 Dodavatel nebude mít právo bez předchozího písemného souhlasu společnosti L+W, který 
nelze bezdůvodně odmítat, postoupit své pohledávky vůči ní nebo je nechávat vymáhat třetími 
stranami. Jestliže dodavatel postoupí své pohledávky vůči společnosti L+W třetí straně v rozporu 
s první bědou bez jejího souhlasu, bude postoupení i přesto účinné. Společnost L+W však může 
dle svého uvážení provést platbu dodavateli nebo třetí straně, čímž dluh zanikne. 
 
12. Řádné plnění smlouvy, postih 
12.1 Specifikace dohodnuté s dodavatelem tvoří nedílnou část smlouvy o dodávkách a lze je 
doplňovat jen s písemným souhlasem. Za specifikace lze rovněž považovat jakýkoli popis rozsahu 
dodávky ze strany dodavatele, který bude považován za závazný, nebo jeho výkres. Odchylky od 
specifikace ze strany dodavatele budou vždy považovány za závažné porušení povinností, s 
výjimkou případů, kdy může společnost L+W sama uvést výrobek do stavu, který je v souladu se 
specifikacemi, a to s pouze zanedbatelnými náklady. 
 
12.2 Dodavatel se zavazuje používat pro své dodávky/služby a také pro dodávky nebo 
doplňkové služby třetích stran výrobky a postupy přátelské k prostředí, je-li to ekonomicky a 
technicky proveditelné. Dodavatel odpovídá za slučitelnost dodaných výrobků a obalových 
materiálů s životním prostředím a za veškeré následné škody vzniklé zaviněným porušením jeho 
zákonných povinností v oblasti likvidace odpadu. Společnost L+W vystaví na požádání dodavateli 
osvědčení o složení dodaných výrobků. 
 
12.3 Dodavatel bude společnost L+W informovat o registračním čísle všech látek podléhajících 
registraci na základě nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení o REACH), bez ohledu na to, zda byly 
dodány jako látka nebo jako součást přípravku. Jestliže dodavatel nesdělí registrační číslo, 
znamená to, že dodávka neobsahuje látky podléhající této registraci. Dodávka, která obsahuje 
látku podléhající registraci, přičemž nebylo oznámeno registrační číslo, je vadná. 
 
12.4 Dodavatel bude provádět zajišťování jakosti, které svou povahou a rozsahem odpovídá 
aktuálnímu stavu vývoje, a prokáže tuto skutečnost na první požádání společnosti L+W ve vhodné 
formě. Se společností budou na její první požádání uzavřeny v tomto ohledu odpovídající smlouvy 
o zajišťování jakosti. Strany se dohodly, že inspekce příchozího zboží společnosti L+W podle 
článku 2104 českého občanského zákoníku je v tomto ohledu omezena na vnější identifikovatelné 
vady při přepravě a odchylky v množství. Odchylně od zákona se v tomto ohledu uplatňuje lhůta 
pro poskytnutí oznámení o vadách v délce 14 dnů, pokud jde o dodání na stanovenou dodací 
adresu (odst. 10.1).  
 
12.5 Dohodnutá kvalita položek nebo práce zahrnuje rovněž vlastnosti, které může společnost 
L+W očekávat na základě veřejných prohlášení prodávajícího, společnosti, výrobce (článek 2939 
a následující českého občanského zákoníku) nebo jeho obchodního zástupce, a to zejména v 
reklamě, nebo při identifikování určitých vlastností, které jsou v rozporu s dohodnutými vlastnostmi. 
To neplatí, jestliže si dodavatel nebyl a nemusel být vědom prohlášení, které bylo rovnocenným 
způsobem upraveno v okamžiku, kdy byla smlouva uzavřena, nebo které mohlo mít vliv na 
rozhodnutí o koupi. 
 
12.6 Společnost L+W má právo: a) nechat vadu odstranit tím, že obdrží novou bezvadnou věc 
nebo chybějící věc, b) odstranit vadu opravou věci, c) na přiměřené snížení kupní ceny, nebo d) 
odstoupit od smlouvy. Společnost L+W uvědomí dodavatele o právu, které se rozhodla uplatnit, a 
to při oznámení vady nebo bez zbytečného prodlení poté. Společnost L+W nemůže měnit své 
rozhodnutí bez souhlasu dodavatele; to neplatí, jestliže společnost L+W požádala o opravu vady, 
která se ukáže jako neopravitelná. Jestliže dodavatel neopraví vady do přiměřené lhůty nebo 
informuje společnost L+W o tom, že vady neodstraní, společnost L+W může míst odstranění vad 
požádat o přiměřené snížení kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. 
 
12.7 V případě doplňkového plnění bude mít společnost L+W právo nechat toto plnění sledovat 
na místě u dodavatele prostřednictvím svého zaměstnance.  
 
12.8 Jestliže dodavatel neopraví vady do přiměřené lhůty nebo informuje společnost L+W o 
tom, že vady neodstraní, společnost L+W může míst odstranění vad požádat o přiměřené snížení 
kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Společnost L+W může také vadu opravit sama a požadovat 
náhradu nutných výdajů. Bez ohledu na zákonná ustanovení může společnost L+W v naléhavých 
případech, za které nese odpovědnost dodavatel, zejména aby odvrátila bezprostřední riziko 
závažných škod, opravit vadu sama na náklady dodavatele, a to rovněž bez stanovení lhůty pro 
doplňkové plnění, jestliže již není možné vzhledem v dané naléhavé situaci informovat dodavatele 
o vadě a bezprostřední škodě a poskytnout dodavateli lhůtu, i když velmi krátkou, aby sám provedl 
nápravu. 
 
12.9 Pokud nebyla uzavřena odlišná dohoda, činí promlčecí lhůta pro nároky týkající se vad 36 
měsíců od přechodu rizika (viz odstavec 10.2). 
 
12.10 Jestliže je vůči společnosti L+W uplatněn nárok z důvodu porušení úředních 
bezpečnostních předpisů nebo z důvodu vnitrostátních či zahraničních předpisů ohledně 
odpovědnosti za vady výrobků vzhledem k vadnosti výrobků, která je zapříčiněna vadným 
smluvním výrobkem, má společnost L+W právo požadovat náhradu za tuto škodu od dodavatele, 
jestliže byla způsobena smluvním výrobkem. Tato náhrada škod zahrnuje rovněž náklady na 
preventivní stažení výrobku z trhu, obvyklé náklady na právní obhajobu, náklady na inspekci, 
instalaci a odstranění a administrativní a jiné náklady společnosti L+W v souvislosti se zpracováním 
škody.  
 
12.11 Dodavatel dále ponese plnou odpovědnost v souladu se zákonnými ustanoveními, zejména 
rovněž v případě nedbalosti nebo odpovědnosti za nepřímé škody. 
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12.12 Společnost L+W, resp. třetí strany zapojené společností L+W, budou mít právo provádět 
audit na výrobních místech a pobočkách dodavatele, resp. subdodavatelů zapojených 
dodavatelem, a to za účelem zajištění, aby byla výroba, resp. výrobní procesy, pokrok prací na 
dodané položce, požadavky na dokumentaci a systém zajišťování jakosti v souladu s požadavky 
na jakost společnosti L+W. Datum a postup auditu jakosti bude stanoven po vzájemné dohodě, 
přičemž dodavatel musí společnosti L+W na její žádost nabídnout datum konání auditu nejpozději 
ve lhůtě jednoho týdne. 
 
12.13 Dodavatel je povinen sám uzavřít pojištění v odpovídající hodnotě vůči všem rizikům, která 
vyplývají z odpovědnosti za vady výrobků, včetně rizika stažení z trhu, a na požádání předloží 
pojistnou smlouvu společnosti L+W ke kontrole. 
 
12.14 Práva a nároky společnosti L+W včetně nároků na náhradu škod nejsou dotčeny. 
Společnost L+W může rovněž tato práva uplatnit v případě, že koncový zákazník není 
spotřebitelem, ale společností. 
 
13. Záruka  
13.1 Dodavatel poskytuje záruku po dobu 36 měsíců, že jsou všechny dodané výrobky / služby 
v souladu s nejnovějším vývojem, splňují příslušná právní ustanovení a předpisy a pokyny úřadů, 
profesních a obchodních sdružení. Jestliže jsou v individuálních případech nutné odchylky od 
těchto předpisů, musí si dodavatel vyžádat písemný souhlas. Tento souhlas společnosti L+W 
neomezuje odpovědnost dodavatele za vady anebo závazek ohledně záruky. 
 
13.2 Dodavatel poskytuje záruku po dobu 36 měsíců, že žádné dodané výrobky nejsou zatíženy 
vlastnickými právy třetích stran a zejména že dodání a používání těchto dodaných položek není v 
rozporu s patenty, licencemi nebo vlastnickými právy třetích stran v České republice. Jestliže si je 
dodavatel vědom toho, že jeho výrobky bude společnost L+W distribuovat také v konkrétních 
zemích, vztahuje se výše uvedené i na tyto země. 
 
14. Dodání náhradních dílů 
14.1 Dodavatel bere na vědomí, že má společnost L+W obecnou povinnost po skončení sériové 
výroby příslušného výrobku dodávat svým zákazníkům veškeré náhradní díly pro tento výrobek, a 
to po dobu dalších 15 let. Dodavatel tedy nemůže po výše uvedenou dobu vyřadit příslušné 
zařízení a nástroje, nebo vynaloží maximální snahu, aby zajistil, že je schopen po tuto dobu 
náhradní díly dodávat, jestliže to po něm společnost L+W požaduje. 
  
14.2 Dodavatel a společnost L+W se v případě potřeby dohodnou na cenách náhradních dílů, v 
zásadě však budou jako orientační použity původní sériové ceny. 
 
14.3 V případě, že je po skončení doby uvedené v odstavci 14.1 ukončena výroba náhradních 
dílů, dodavatel se zavazuje na požádání za přiměřenou odměnu předat návrhovou 
dokumentaci/výkresy společnosti L+W, aby mohly být tyto dokumenty použity k výrobě náhradních 
dílů výlučně pro její vlastní potřebu. Společnost L+W se zavazuje, že tyto dokumenty nezpřístupní 
žádné třetí straně. 
 
15. Zákaz používání těžkých kovů 
15.1 Dodavatel se zavazuje dodávat společnosti L+W pouze výrobky, které splňují směrnici EU 
2000/53/ES ze dne 18. 9. 2000, s přihlédnutím k rozhodnutí Evropské komise ze dne 27. 6. 2002 
(2002/525/ES). 
 
15.2 Jestliže dodavatel dodává výrobky obsahující látky, kterých se týká výše uvedená směrnice 
EU, zavazuje se na tyto látky společnost L+W výslovně upozornit. 
 
16. Nařízení REACH 
16.1 Dodavatel má povinnost dodržovat u všech dodávek společnosti L+W specifikace a 
požadavky vyplývající z nařízení EU o chemických látkách označované jako REACH (nařízení ES 
č. 1907/2006 ze dne 30. 12. 2006), ve znění pozdějších předpisů (označované dále jako „nařízení 
REACH“), zejména musí být zaregistrovány příslušné látky. Společnost L+W nemá povinnost 
získat pro výrobky dodávané dodavatelem povolení na základě nařízení REACH. 
 
16.2 Dodavatel se zaručuje, že nedodává žádné výrobky, které obsahují látky uvedené:  
 
(a) v příloze 1 až 9 nařízení REACH, ve znění pozdějších předpisů; 
(b) v rozhodnutí Evropské rady 2006/507/ES ze dne 14. 10. 2004 (Stockholmská úmluva o 

perzistentních organických znečišťujících látkách), ve znění pozdějších předpisů; 
(c) v nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, ve znění pozdějších 

předpisů; 
(d) v RoHS (směrnice 2011/65/EU o omezování nebezpečných látek) pro výrobky spadající do 

jejího rozsahu působnosti. 
 
Existují-li podle názoru dodavatele pochybnosti v tomto ohledu, bude o tom dodavatel s předstihem 
okamžitě písemně informovat společnost L+W. 
 
16.3 Jestliže dodané položky obsahují látky, které jsou uvedeny na tzv. „Seznamu látek 
vzbuzujících mimořádné obavy“ (SVHC) podle nařízení REACH, bude mít dodavatel povinnost o 
tom s předstihem okamžitě písemně informovat společnost L+W a poskytnout jí veškeré informace 
vyžadované ze zákona. To platí také tehdy, když jsou látky, které v tomto seznamu dosud nebyly 
uvedeny, do tohoto seznamu zařazeny u současných dodávek. Rozhoduje aktuální stav tohoto 
seznamu. Věta 2 odst. 16.2 výše se použije obdobným způsobem. 
 
16.4 Jestliže má společnost L+W z důvodu uvedeného v článku 37 nařízení (ES) č. 1907/2006 
povinnost vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti, a tedy požaduje po dodavateli informace 
ohledně dodaných látek, dodavatel má povinnost požadované informace poskytnout do lhůty 30 
dnů po obdržení příslušné žádosti. 
 
17. Povinnost informovat, právo na informace 
17.1 Má-li dodavatel pochybnosti ohledně typu plnění požadovaného společností L+W, bude o 
tom společnost L+W okamžitě písemně informovat. 
 
17.2 Jestliže dodavatel nabízí výrobek, který již od něj společnost L+W zakoupila, dodavatel 
musí bez ohledu na další povinnosti informovat upozornit na změny, a to aniž by o to byl požádán, 
pokud došlo ve srovnání s předešle dodaným výrobkem pod stejným označením ke změně 
specifikací. 
 
17.3 Dodavatel sdělí společnosti L+W v souladu s čl. 3 odst. 1 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné 
bezpečnosti výrobků, veškeré informace, které jsou důležité pro posouzení rizika pro bezpečnost 
a zdraví uživatelů výrobku nebo třetích stran. V této souvislosti bude zohledněno zejména 
následující: 
 
(a) vlastnosti výrobku, včetně jeho složení, balení, pokynů pro jeho montáž, instalaci, údržbu a 

životnost; 
(b) jeho účinky na jiné výrobky, je-li očekáváno jeho používání s ostatními výrobky; 
(c) jeho úprava, obchodní vzhled, označení, varovná oznámení, pokyny pro uživatele a provozní 

pokyny a informace o jeho demontáži a všechny další údaje nebo informace týkající se výrobku; 
(d) skupina uživatelů, která je při používání výrobku vystavena většímu riziku než ostatní. 

 
18. Zákonná minimální mzda, zákaz nelegálního zaměstnávání, dodržování předpisů, 
udržitelnost ohledně dodavatelů 
18.1  Dodavatel zajistí, aby zaměstnanci, které využívá on sám nebo jeho subdodavatelé nebo 
poskytovatelé personálních služeb, využívaní k plnění smluv o dodávkách se společností L+W 
pobírali zákonnou minimální mzdu v souladu s českým právem. Dodavatel rovněž zajistí, aby byly 
dodržovány závazné povinnosti odvádět příspěvky na orgánům sociálního zabezpečení, profesním 
sdružením a jiným orgánům, jako jsou např. společné orgány stran kolektivních smluv. Dodavatel 
bude při výběru subdodavatelů nebo poskytovatelů personálních služeb ověřovat splnění 
předpokladů uvedených v tomto odstavci 18.1.  
 
18.2 Jestliže jsou vůči společnosti L+W ze strany zaměstnance dodavatele nebo zaměstnance 
subdodavatele využívaného dodavatelem na jakéhokoli úrovni nebo poskytovatelem personálních 
služeb uplatněny oprávněné nároky ohledně výplaty zákonné minimální mzdy nebo minimální 
mzdy v daném odvětví, nebo jedním z orgánů stran kolektivních smluv ohledně výplaty příspěvků, 
a to jako kdyby byla společnost L+W ručitelem, dodavatel společnost L+W za tyto nároky odškodní.  
 
18.3 Dodavatel dále ponese vůči společnosti to L+W odpovědnost za jakékoli škody, které jí 
vznikají z důvodu zaviněného neplnění povinností plynoucích z odstavce 18.1.  
 
18.4 Nelegální zaměstnávání jakékoli povahy se zakazuje. 
 
18.5 Společnost L+W vyhlásila dodržování předpisů za svou klíčovou hodnotu. Společnost 
L+W tedy předpokládá, že dodavatel bude dodržovat příslušně platná vnitrostátní zákonná 
ustanovení v rozsahu jeho podnikatelských aktivit prováděných pro společnost L+W a společně s 
ní. To platí zejména pro zákonné požadavky ohledně průmyslové bezpečnosti a ochrany 
zaměstnanců, dodržování lidských práv, zákazu dětské práce, trestné činnosti v oblasti podplácení 
a poskytování výhod jakéhokoli druhu a v souvislosti s ochranou prostředí atd. Společnost L+W 
dále očekává, že dodavatel bude o těchto zásadách a požadavcích informovat své subdodavatele 
a dodavatele a podpoří je v tom, aby je dodržovali. 
 
18.6 Budou rovněž uplatňovány „Standardy udržitelnosti pro dodavatele ve skupině Linde + 
Wiemann“, které jsou zde uvedeny. 
 
19. Místo plnění a místní soudní příslušnost 
19.1 Není-li výslovně dohodnuto něco jiného, bude místem plnění pro povinnost ohledně dodání 
dodací adresa, resp. místo používání společností L+W; pro všechny ostatní povinnosti obou stran, 
(Lysá nad Labem). 
 
19.2 Výlučnou příslušnost budou mít soudy v Praze (Praha 8) v České republice. Společnost 
L+W však může zahájit vůči dodavateli soudní řízení v místě dle své obecné soudní příslušnosti. 
 
20. Insolvence / zrušení / změna ovládání 
20.1 Společnost L+W bude mít právo v plném nebo částečném rozsahu zrušit smlouvu o 
dodávkách, pokud se natolik zhorší finanční situace dodavatele, že není pravděpodobné, aby plnil 
své smluvní povinnosti nebo aby tak učinil v přiměřené době, např. když se úvěrové hodnocení 
dodavatele vydané uznávanými ratingovými agenturami jako jsou např. Creditreform, Moody’s, 
Fitch atd. natolik zhorší, že může společnost L+W odůvodněně a s přihlédnutím k zájmům 
dodavatele předpokládat, že dodavatel nesplní své smluvní povinnosti nebo tak neučiní v 
přiměřené době. K tomuto zhoršení dochází zejména tehdy, když index úvěrového hodnocení 
dodavatele agenturou Creditreform klesne pod 499 nebo když rating vydaný mezinárodními 
agenturami (Moody’s, Fitch atd.) klesne na CCC (resp. jeho ekvivalent) nebo na nižší hodnotu. To 
samé platí v případě, že byl podán návrh na insolvenci.  
 
20.2 Jestliže dojde k ukončení smlouvy z důvodu jejího porušení vinou dodavatele, budou 
poskytnuté služby vyfakturovány za smluvní ceny jen tehdy, když by je společnost L+W mohla a 
může využít tak, jak bylo zamýšleno. Fakturace zohlední případné škody vzniklé společnosti L+W. 
 
20.3 Jestliže dojde ke změně právní formy, vedení, vlastnické struktury nebo finančního 
postavení dodavatele, která by mohla zásadně ovlivnit spolupráci a plnění a realizaci smlouvy o 
dodávkách, jež může společnost L+W očekávat v souvislosti s plněním smlouvy o dodávkách, bude 
mít společnost L+W právo již uzavřené smlouvy o dodávkách ukončit, a to aniž by jí v důsledku 
toho vznikaly náklady. 
 
20.4 Dodavatel si je vědom, že jeho dodávky/služby jsou obecně určeny pro použití koncovými 
zákazníky společnosti L+W v automobilovém průmyslu. Společnost L+W si proto vyhrazuje právo 
– bez ohledu na další právní nároky – zrušit, přerušit nebo pozastavit objednávky u dodavatele, 
pokud koncoví zákazníci zruší, přeruší nebo pozastaví dodávky/služby společnosti L+W. 
Společnost L+W o tom dodavatele neprodleně písemně informuje a na požádání poskytne patřičné 
důkazy. V případě takového ukončení ze strany společnosti L+W dodavatel neprodleně ukončí 
veškeré práce a (nebo) jiná opatření, která způsobují náklady, pokud – po konzultaci se společností 
L+W – nejsou nezbytně nutná k zachování výsledků práce, které jsou již k dispozici; dodavatel 
zdokumentuje dodávky a služby poskytnuté do tohoto okamžiku. Společnost L+W převezme – 
kromě nákladů na již dodané/poskytnuté dodávky/služby – i náklady na suroviny, které již dodavatel 
zajistil na základě písemného pokynu společnosti L+W nebo na základě prognózy, kterou 
společnost L+W výslovně označila jako závaznou. Jiné nároky dodavatele se vylučují. V případě 
ukončení je dodavatel rovněž povinen v okamžiku účinnosti ukončení poskytnout společnosti L+W 
řádným způsobem všechny příslušné dokumenty týkající se smlouvy. 
 
21. Rozhodné právo / jazyk smlouvy 
21.1 Použije se české právo. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží 
ze dne 11. 4. 1980 (CISG) je vyloučeno. 
 
21.2 Jazykem smlouvy je čeština a angličtina, přičemž má přednost anglická verze.  
 
22. Různé / ochrana údajů 
22.1 Ústní ujednání po uzavření smlouvy, zejména následné dodatky a úpravy našich 
nákupních podmínek, včetně tohoto ustanovení o písemné formě a vedlejších dohod jakéhokoli 
druhu, budou platné jen tehdy, když je společnost L+W písemně potvrdí. To nemá vliv na přednost 
individuálních smluv v souladu s článkem 1751 českého občanského zákoníku. 
 
22.2 Strany odpovídají za dodržování všech příslušných zákonných ustanovení o ochraně 
údajů, zejména obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a českých zákonných ustanovení, ale 
i za zákonnost předávání údajů a zpracování osobních údajů. Strany se zavazují zpracovávat 
osobní údaje, které si vzájemně poskytnou, zákonným a transparentním způsobem a výlučně pro 
účely poskytování smluvních služeb. 
 
22.3. Dodavatel bude bez jakéhokoli časového omezení zachovávat mlčenlivost o veškerých 
dokumentech a informacích, ale i znalostech o interních záležitostech společnosti L+W, a smí je 
zpřístupnit třetím stranám jen s písemným souhlasem společnosti L+W; to vše platí po takovou 
dobu a v takovém rozsahu, dokud se tyto dokumenty a informace nestanou dostupnými veřejnosti 
v důsledku zveřejnění nebo jinak. 
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II. Standardy udržitelnosti pro dodavatele 
 
 

 

1. Normy práce 

Dodržování lidských práv Dodavatelé jsou povinni respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva a 
podporovat jejich dodržování. U všech podnikatelských činností v jejich sféře 
vlivu budou dodavatelé maximálně usilovat o zajištění, aby oni sami, jejich 
obchodní partneři a jejich dodavatelé neporušovali lidská práva ani se 
takovýchto porušení neúčastnili. 

Svobodná volba zaměstnání Nucená nebo povinná práce se zakazuje. Zaměstnanci se mohou svobodně 
rozhodnout ukončit svůj pracovní poměr, pokud o tom přiměřeně informují. 

Ignorování dětské práce Dětská práce není dovolena v jakékoli fázi výroby nebo zpracování a dodavatelé 
jsou žádáni, aby dodržovali úmluvy ILO o minimálním věku pro vstup do práce a 
zákaz dětské práce. Dětem nesmí být bráněno v jejich vývoji. Nesmí být ohroženo 
jejich zdraví a bezpečnost. 

Rovné příležitosti / 
zákaz diskriminace Dodavatelé jsou povinni zajišťovat rovné příležitosti v zaměstnání a předcházet všem 

formám diskriminace. Zakazuje se diskriminace zaměstnanců, např. na základě rasy, 
původu, národnosti, barvy pleti, náboženského vyznání, ideologie, politické nebo 
odborové činnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, postižení, nemoci nebo těhotenství. 

Úvodní ustanovení  

Tyto standardy představují požadavky, které se vztahují na všechny dodavatele společnosti Linde + Wiemann s ohledem na lidská 
práva, normy práce, obchodní etiku, ochranu životního prostředí a bezpečnost. Mají celosvětovou působnost a jsou zaměřeny na 
výrobce výrobků i na poskytovatele služeb. Obsah tohoto dokumentu se tedy tímto začleňuje do smluvních podmínek s našimi 
dodavateli po celém světě. Společnosti mají povinnost sdělit tyto požadavky svým zaměstnancům i svým vlastním dodavatelům. 
Společnost Linde + Wiemann dále předpokládá, že její obchodní partneři budou dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy.  

Náš referenční rámec zahrnuje Všeobecnou deklaraci lidských práv a iniciativu OSN „Global Compact“, pokyny Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky a úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO). Skupina Linde + 
Wiemann Group uplatňuje ta samá ustanovení ohledně norem práce, obchodní etiky, ochrany životního prostředí a bezpečnosti na 
své vlastní podnikatelské činnosti. Jsou zahrnuta v prohlášení o udržitelnosti v naší příručce. 
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Svoboda sdružování a 
právo na kolektivní vyjednávání  Společnosti musí chránit svobodu sdružování a aktivní znalost práva na 

kolektivní vyjednávání. Musí zajistit, aby jejich zaměstnanci mohli otevřeně 
jednat s vedením o pracovních podmínkách, aniž by měli strach z postihu. 
Musí být respektováno právo zaměstnanců na sdružování, zakládání odborů, 
jmenování zástupců a právo být volen do odborů. 

Spravedlivé odměňování, pracovní doba 
a sociální výhody  Odměny a sociální výhody musí odpovídat základním zásadám minimální 

mzdy v souladu s českým právem, příslušným předpisům o práci přesčas a 
zákonným sociálním výhodám. Pracovní doba a doba volna musí být alespoň v 
souladu s příslušnými zákony, odvětvovými normami nebo příslušnými 
úmluvami ILO, podle toho, co je přísnější. 

Zdraví a bezpečnost 
na pracovišti  Jako zaměstnavatelé jsou dodavatelé povinni zajišťovat zdraví a 

bezpečnost na pracovišti na všech úrovních, a to alespoň v takovém 
rozsahu, jak to vyžaduje vnitrostátní legislativa, a musí podporovat trvalý 
vývoj a zlepšování pracovních podmínek. 

 

2. Ochrana životního prostředí  
a bezpečnost 

Odpovědnost vůči prostředí  Při řešení problematiky týkající se prostředí se dodavatelé musí řídit zásadami 
obezřetnosti a přijímat iniciativy na podporu větší odpovědnosti vůči prostředí, 
ale i vývoji a šíření technologií přátelských k prostředí. 

Výroba přátelská 
k prostředí  Během každé fáze výroby musí být zaručena optimální ochrana životního 

prostředí. To zahrnuje proaktivní přístup k předcházení a minimalizování 
dopadu událostí, které mohou poškodit prostředí. Zejména významné v tomto 
ohledu jsou využívání a trvalý vývoj technologií pro konzervování energie a 
vody, charakterizovaných využíváním strategií snižování emisí, opětovného 
použití a recyklování materiálů. 

Výrobky přátelské k prostředí  Všechny výrobky vyráběné v dodavatelském řetězci musejí splňovat 
ekologické normy v jejich tržních segmentech. To se vztahuje na celý životní 
cyklus výrobku, ale i na všechny použité materiály. Je nutné určit chemické a 
jiné látky, které jsou v případě jejich uvolnění do životního prostředí 
potenciálně škodlivými látkami. Musí být zaveden systém řízení 
nebezpečných materiálů, který umožní manipulaci, přepravu, skladování, 
recyklování, opětovné používání a likvidaci těchto materiálů. 

Bezpečnost a kvalita výrobku  Všechny výrobky a služby musejí při dodání splňovat smluvní kritéria ohledně kvality 
a aktivní a pasivní bezpečnost. Musejí být používány bezpečně v souladu s jejich 
zamýšleným účelem. 

Omezování odpadu  Dodavatel má zaveden systém pro určování a sledování svého odpadu, jako jsou 
například emise do ovzduší, vody a půdy, pevný a kapalný odpad z jeho výrobních 
zařízení a obalové materiály s cílem minimalizovat jejich produkci.  
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3. Obchodní etika  
a dodržování předpisů 

Dodržování zákonů Očekáváme tu nejvyšší úroveň integrity ve všech obchodních činnostech a 
obchodních vztazích. Od dodavatelů se žádá, aby se nedopouštěli jakýchkoli 
forem podvodů nebo neloajality, insolvenčních trestných činů, podplácení, 
poskytování nespravedlivých výhod a poskytování nebo braní úplatků. 
Dodavatelé jsou povinni dodržovat veškeré zákony a předpisy, které se na ně a 
na jejich obchodní vztah se společností Linde + Wiemann vztahují. 

Spravedlivá hospodářská soutěž Je nutné dodržovat zákony, které chrání a podporují hospodářskou soutěž, 
zejména zákony proti jejímu omezení. Společnosti musí dodržovat pravidla 
spravedlivé hospodářské soutěže a zákaz dohod s konkurenty nebo jiných 
úkonů prováděných za účelem narušení volného trhu. 

Zamezení střetům 
zájmu Při jednání s obchodními partnery mají dodavatelé povinnost činit rozhodnutí 

jen na základě objektivních informací a neumožňovat, aby se nechali ovlivnit 
osobními nebo sobeckými finančními zájmy. 

Ochrana obchodních tajemství Dodavatelé jsou povinni chránit jako důvěrné všechny neveřejné údaje finanční 
 a technické povahy, s nimiž se seznámí během obchodních vztahů. 
 
Zásady oznamování porušení předpisů Dodavatel je povinen zavést účinnou politiku oznamování a poskytovat interní 
 školení k tomuto tématu. 


