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Všeobecné nákupní podmínky ŠKO-ENERGO, s.r.o.  
I. Platnost Všeobecných nákupních podmínek  
Tyto Všeobecné nákupní podmínky se použijí pro veškeré vztahy mezi společností ŠKO-ENERGO, s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav 1, 
Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60, IČO: 616 75 938, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 

38549 (dále jen „společnost ŠKO-ENERGO“) a dodavatelem vzniklé na základě nebo v souvislosti s objednávkou společnosti ŠKO-
ENERGO.  
II. Uzavření smlouvy  
1. Smlouva mezi společností ŠKO-ENERGO a dodavatelem je uzavřena doručením přijetí objednávky, kterou vystaví společnost ŠKO-
ENERGO (dále též jen „objednávka“). 

2. Objednávka může být vystavena také v elektronické podobě (např. ve formátu PDF) bez připojení uznávaného elektronického 
podpisu ve smyslu zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce nebo kvalifikovaného 
elektronického podpisu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, tzv. nařízení eIDAS. Taková objednávka 
zavazuje společnost ŠKO-ENERGO pod podmínkou, že je v ní strojovým písmem vypsáno jméno, příjmení a funkce zástupce 

společnosti ŠKO-ENERGO s připojeným údajem o datu vypsání těchto údajů a že byla dodavateli odeslána jako příloha datové zprávy 
elektronickou poštou (e-mailem) z elektronické adresy ve tvaru objednavky@sko-energo.cz. 
3. Dodavatel může objednávku potvrdit také prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), přičemž potvrzující datová zpráva musí být 
opatřena uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, tzv. 
nařízení eIDAS zástupce dodavatele a její přílohou musí být objednávka, nebo potvrzující datová zpráva musí být opatřena prostým 
elektronickým podpisem zástupce dodavatele a její přílohou musí být scan objednávky s připojeným vlastnoručním podpisem 
zástupce dodavatele. 

4. Projev vůle dodavatele ve vztahu k objednávce, který obsahuje jakékoli dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím 
objednávky, společnost ŠKO-ENERGO na takový projev nemusí reagovat a smlouva není uzavřena.  
5. Je vyloučeno uzavření smlouvy na základě doručení přijetí objednávky s  dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění 
původní podmínky, ledaže společnost ŠKO-ENERGO takový nepodstatný dodatek nebo odchylku výslovně odsouhlasí do 30 dnů od 
doručení takového přijetí objednávky. 

6. Objednávka je přijata a smlouva je uzavřena také tehdy, pokud dodavatel zahájí jakoukoli činnost, která směřuje ke splnění 
objednávky a společnost ŠKO-ENERGO o tom získá informaci. Pokud dodavatel v takovém případě následně doručí společnosti přijetí 
objednávky, které obsahuje jakékoli dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, a to včetně dodatků nebo odchylek, které 
podstatně nemění původní podmínky, k tomuto pozdějšímu přijetí objednávky se nepřihlíží a smlouva je uzavřena podle obsahu 

objednávky. 
7. Pokud není přijetí objednávky nebo informace o zahájení činnosti, která směřuje ke splnění objednávky, doručeno společnost i 
ŠKO-ENERGO nejpozději do 30 dnů od vystavení objednávky, má společnost ŠKO-ENERGO právo objednávku odvolat. Dodavateli 
z toho nevznikají vůči společnosti ŠKO-ENERGO žádné nároky. 

III. Obsah smlouvy 
1. Objednávka tvoří tělo smlouvy. Nedílnou součástí smlouvy jsou i všechny její přílohy, a to aniž to v nich je výslovně uvedeno. 
2. Přílohou smlouvy jsou vždy tyto Všeobecné nákupní podmínky společnosti ŠKO-ENERGO.  
3. Přílohou smlouvy jsou vždy Požadavky koncernu Volkswagen na udržitelný rozvoj ve vztazích s obchodními partnery (etický kodex 
pro obchodní partnery), Požadavky na dodavatele z hlediska dodržování etických standardů a Prohlášení k sociálním právům a 

průmyslovým vztahům ve společnosti Volkswagen. Pokud nejsou dodavateli předány při jednání o uzavření smlouvy, je povinen se 
s nimi sám seznámit na internetové adrese www.vwgroupsupply.com. 
4. Přílohou smlouvy jsou také dokumenty, na které se odvolává objednávka nebo jiná její příloha vytvořená společností ŠKO-ENERGO, 
jakož i jiné dokumenty, které souvisí s objednávkou a byly předány nebo zpřístupněny dodavateli. Přílohou smlouvy může být 

například protokol z jednání společnosti ŠKO-ENERGO a dodavatele, technické zadání společnosti ŠKO-ENERGO, zvláštní dodací, 
technické nebo zkušební podmínky a specifikace společnosti ŠKO-ENERGO, instrukce pro balení, značení a odeslání dodávky , 
poptávka společnosti ŠKO-ENERGO, interní předpis společnosti ŠKODA AUTO, a.s.  
5. Obsah objednávky má v případě rozporu vždy přednost před obsahem přílohy smlouvy.  

6. V případě rozporu mezi obsahem příloh smlouvy má přednost příloha, která je podle svého obsahu speciální nebo podle data 
vyhotovení pozdější, před přílohou, která je podle svého obsahu obecnější nebo podle data vyhotovení předcházející, není-li v nich 
stanoveno jinak.  
7. Je-li přílohou smlouvy dokument, který vytvořil dodavatel (například nabídka dodavatele), pak v  případě rozporu s jinou přílohou 

smlouvy, kterou vytvořila společnost ŠKO-ENERGO sama nebo společně s dodavatelem, má bez ohledu na výše uvedené pravidlo 
vždy přednost tato jiná příloha. 
8. Použití obchodních podmínek dodavatele pro smlouvu mezi společností ŠKO-ENERGO a dodavatelem, jakož i pro její uzavření, je 
vyloučeno. To platí i tehdy, pokud přílohou smlouvy je dokument, který obsahuje obchodní podmínky dodavatele nebo jejich část 
nebo se na ně odvolává, nebo pokud jde o dokumenty, které jsou dodavatelem předány společnosti ŠKO-ENERGO po uzavření 

smlouvy v souvislosti s jejím plněním (např. dodací listy nebo faktury). 
9. Není-li dohodnuto jinak, platí, že žádná obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.  
IV. Utajení  
1. Dodavatel je povinen nakládat se smlouvou a se všemi s jejím uzavřením a její realizací souvisejícími obchodními a technickými 

informacemi jako s obchodním tajemstvím společnosti ŠKO-ENERGO.  
2. Na obchodní vztah se společností ŠKO-ENERGO může dodavatel ve své reklamě poukázat pouze, pokud to společnost ŠKO-ENERGO 
předem písemně odsouhlasí.  
3. Povinnost utajení ve vztahu k získaným informacím platí pro dodavatele nezávisle na tom, zda smlouva byla uzavřena, a trvá i po 

zániku smlouvy.  
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V. Technické podklady a výrobní prostředky  
1. Ke všem vyobrazením, výkresům, výpočtům, technickým popisům a dalším podkladům jakož i modelům, vzorům, matricím, 

šablonám a nářadí (dále jen „technické podklady a výrobní prostředky“), které poskytne společnost ŠKO-ENERGO k dispozici 
dodavateli, si společnost ŠKO-ENERGO vyhrazuje vlastnické právo a práva z duševního vlastnictví. Technické podklady a výrobní 
prostředky nesmí být bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti ŠKO-ENERGO zpřístupněny třetím osobám. Totéž 
platí pro předměty vyrobené pomocí těchto technických podkladů a výrobních prostředků; tyto předměty mohou být dodávány 
pouze společnosti ŠKO-ENERGO. 

2. Pokud z jakýchkoliv důvodů nedojde k uzavření smlouvy či realizaci obchodu, musí být tyto technické podklady a výrobní 
prostředky vráceny společnosti ŠKO-ENERGO.  
3. Tyto technické podklady a výrobní prostředky jsou určeny výlučně pro splnění uzavřené smlouvy a po jejím skončení musí být  
neprodleně bez vyzvání vráceny společnosti ŠKO-ENERGO. 
4. Předměty, které společnost ŠKO-ENERGO vyvinula nebo zdokonalila ve spolupráci s dodavatelem, mohou být dodávány pouze 
společnosti ŠKO-ENERGO.  
5. Dodavatel je povinen přezkoumat poptávku společnosti ŠKO-ENERGO a údaje v ní obsažené z hlediska správnosti, úplnosti, 
proveditelnosti a kompatibility a v nabídce zohlednit všechny náklady, které mu mohou při plnění dodávky vzniknout. Na případ né 

nedostatky je dodavatel povinen upozornit v nabídce. Předložením nabídky na sebe dodavatel přebírá riziko proveditelnosti dodávky 
za nabízenou cenu pro účel specifikovaný v poptávce společnosti ŠKO-ENERGO.  
6. Pokud je předmětem dodávky zboží dvojího užití ve smyslu právních předpisů USA jakož i dle přílohy I nařízení EU 428/2009, je 
dodavatel povinen společnost ŠKO-ENERGO o tomto informovat a dodržovat Smluvní podmínky k zajištění bezpečnosti v 

dodavatelském řetězci a k prokázání původu dodaného zboží, které se nacházejí na www.vwgroupsupply.com.  
7. Dodavatel je v souvislosti s plněním pro společnost ŠKO-ENERGO povinen na vyzvání předat společnosti ŠKO-ENERGO veškeré 
dokumenty a certifikáty nutné pro další vývoz v rámci i mimo Evropskou unii (např. E-Mark, COP).  
VI. Subdodavatelé  
1. Nestanoví-li smlouva jinak nebo nevylučuje-li to povaha plnění, je dodavatel oprávněn pověřit plněním svých povinností 

subdodavatele. Za provedená plnění a případná pochybení subdodavatele však dodavatel odpovídá společnosti ŠKO-ENERGO, jakoby 
plnil sám. 
2. Dodavatel je povinen zavázat subdodavatele k dodržování povinností vyplývajících pro něj ze smlouvy se společností ŠKO-ENERGO 
v souvislosti s realizací dodávky, jakož i dalších povinností podle čl. XVI. těchto podmínek.  Na vyžádání společnosti ŠKO-ENERGO je 

dodavatel povinen to prokázat. 
3. Na vyžádání společnosti ŠKO-ENERGO dodavatel bez zbytečného odkladu sdělí, zda využívá subdodavatele a předloží jejich úplný 
a správný seznam s uvedením rozsahu a specifikace prací, kterou jsou pověřeni. Dodavatel je povinen sám od sebe bez zbytečného 
odkladu informovat společnost ŠKO-ENERGO o každé změně a doplnění tohoto seznamu, a to i v průběhu realizace dodávky. 

Společnosti ŠKO-ENERGO je vyhrazeno právo odmítnout jednotlivé subdodavatele. V takovém případě je dodavatel od tohoto 
okamžiku nesmí využít k plnění dodávky. 
4. Při porušení jakékoli povinnosti dodavatele podle tohoto článku je společnost ŠKO-ENERGO oprávněna smlouvu s okamžitými 
účinky vypovědět (výpověď bez výpovědní doby) nebo od smlouvy odstoupit.  
VII. Plnění  

1. Místem plnění je provozovna společnosti ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi, Česká republika, pokud společnost ŠKO-ENERGO neurčí 
jiné místo plnění.  
2. Plnění musí přesně odpovídat sjednaným podmínkám a musí být provedeno ve stanoveném termínu.  
3. Společnost ŠKO-ENERGO není povinna převzít nesjednané částečné plnění nebo plnění většího množství. Plnění před sjednaným 

termínem je možné pouze po písemném souhlasu společnosti ŠKO-ENERGO.  
4. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.  
VIII. Platební podmínky  
1. Podmínkou splatnosti pohledávek dodavatele je, že společnost ŠKO-ENERGO má k dispozici ověřitelné a formálně správné daňové 

doklady.  
2. V korespondenci, dodacích listech, daňových dokladech (fakturách) atd. je nutno vždy uvádět celé číslo objednávky a číslo 
dodavatele, které mu přidělila společnost ŠKO-ENERGO, jinak není možno docílit rychlého vyřízení jednotlivých písemností.  
3. Pokud nebylo písemně ujednáno jinak, daňové doklady (faktury) dodavatele musí být vystaveny výlučně v elektronické podobě ve 

strojově čitelném formátu pdf,  isdoc nebo isdocx a jejich obsah musí být v souladu s příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy a případným ujednáním společnosti ŠKO-ENERGO a dodavatele. Daňové doklady a jejich přílohy musí být dodavatelem 
zasílány elektronickou poštou (e-mailem) na elektronickou adresu ve tvaru faktury@sko-energo.cz. Pokud datová (e-mailová) zpráva, 
ke které je daňový doklad připojen, obsahuje jakýkoli text, bez ohledu na to, zda je vkládán automaticky (například tzv. disc laimer), 
nepřihlíží se k němu a nevyvolává žádné právní účinky pro jakoukoli ze smluvních stran.  

4. Dodavatel je povinen prokazatelně sdělit společnosti ŠKO-ENERGO číslo pouze jednoho účtu pro každou měnu, ve které probíhají 
vzájemné obchody a na který mu má společnost ŠKO-ENERGO hradit platby ze všech obchodních případů realizovaných v této měně. 
U dodavatele, který je plátcem daně z přidané hodnoty (dále též jen „DPH“) podle zákona o DPH, musí být tento účet zveřejněn 
tuzemským správcem daně způsobem umožňující dálkový přístup. Uvedení čísla účtu na daňovém nebo obdobném dokladu není 

považováno za sdělení v souladu s tímto odstavcem. Společnost ŠKO-ENERGO není povinna hradit platby na jiný než sdělený účet. 
Změnu tohoto účtu musí dodavatel prokazatelně oznámit společnosti ŠKO-ENERGO v dostatečném předstihu před splatností 
fakturované částky. Na žádost společnosti ŠKO-ENERGO je dodavatel povinen prokázat, že je majitelem účtu, na který mají být 
hrazeny platby. Dokud dodavatel nesdělí číslo účtu v souladu s tímto odstavcem nebo na výzvu neprokáže, že je jeho majitelem,  je 

společnost ŠKO-ENERGO oprávněna zadržet platbu a není v prodlení s úhradou fakturované částky.  

mailto:faktury@sko-energo.cz
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5. V případě vadného plnění je společnost ŠKO-ENERGO oprávněna zadržet jakoukoliv platbu, i pokud nárok na ni vznikl z jiného 
právního důvodu, až do řádného splnění.  
6. Dodavatel není oprávněn své pohledávky vůči společnosti ŠKO-ENERGO postoupit nebo použít k zajištění, pokud nebylo písemně 
ujednáno jinak.  

7. Společnost ŠKO-ENERGO je oprávněna jednostranně započítat své splatné i nesplatné pohledávky s kterýmikoliv splatnými i 
nesplatnými pohledávkami dodavatele vůči společnosti ŠKO-ENERGO.  
8. Společnost ŠKO-ENERGO je oprávněna uhradit část svého dluhu vůči dodavateli, která odpovídá částce tuzemské DPH podle 
daňového dokladu dodavatele, přímo na účet správce daně dodavatele. V rozsahu plnění správci daně zaniká dluh společnosti ŠKO-
ENERGO, s.r.o. vůči dodavateli. Společnost ŠKO-ENERGO je povinna o tomto postupu dodavatele informovat.  

9. Dodavatel je povinen na žádost společnosti ŠKO-ENERGO sdělit aktuální stav otevřených účetních položek vzniklých ze vzájemného 
obchodního styku, které jsou obsaženy v účetnictví dodavatele k rozhodnému dni, a bude-li to třeba vyjasnit a odsouhlasit rozpory 
se stavem obsaženým v účetnictví společnosti ŠKO-ENERGO. Společnost ŠKO-ENERGO zpravidla zasílá dodavateli potvrzení o stavu 
otevřených účetních položek obsažených v účetnictví společnosti ŠKO-ENERGO, které vychází výhradně z účetních záznamů a nemá 

žádný význam pro uplatňování případných nároků, nelze z něj odvozovat jakékoliv právní důsledky a zvláště jej nelze v žádném 
případě použít jako uznání dluhu.  
IX. Zadržovací právo a započtení  
Právo společnosti ŠKO-ENERGO vykonat zadržovací právo vůči dodavateli a právo společnosti ŠKO-ENERGO započíst vzájemné 

pohledávky nesmějí být omezena.  
X. Transport – Náklady – Přechod nebezpečí  
1. Společnost ŠKO-ENERGO si vyhrazuje určení přepravní trasy a způsobu přepravy stejně jako dopravního prostředku a způsobu 
balení.  

2. Pro podmínky dodání se použijí INCOTERMS v aktuálním znění platném v okamžiku uzavření smlouvy, není-li sjednáno jinak.  
XI. Vyšší moc  
1. Za okolnosti vyšší moci jsou považovány takové okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy jako výsledek nepředvídatelnýc h a 
smluvními stranami neodvratitelných událostí mimořádného charakteru, jako například přírodní katastrofy nebo války. Smluvní 
strana, pro kterou se plnění smluvních povinností v důsledku vyšší moci stalo nemožným, musí při vzniku a ukončení výše uvedených 

okolností druhou smluvní stranu ihned písemně vyrozumět a předložit jí důkazy, že tyto okolnosti měly rozhodující vliv na plnění 
smluvních povinností. Výskyt zmetkového materiálu, opožděné subdodávky a stávku nelze pokládat za vyšší moc a nedávají žádné 
oprávnění k prodloužení potvrzené dodací lhůty.  
2. Pokud společnosti ŠKO-ENERGO brání okolnosti vyšší moci převzít plnění na sjednaném místě, je po dobu trvání této překážky 

vyloučeno prodlení společnosti ŠKO-ENERGO s převzetím stejně, jako jsou vyloučeny nároky dodavatele na protiplnění, resp. na 
náhradu škody. Po dobu trvání této překážky je dodavatel povinen skladovat zboží na vlastní náklady a nebezpečí.  
3. Jestliže by měly okolnosti vyšší moci trvat déle než 6 měsíců u plnění, pro které nepřekračuje lhůta k plnění 1 rok, nebo déle jak 9 
měsíců u plnění, u kterého lhůta k plnění překračuje 1 rok, má společnost ŠKO-ENERGO právo od smlouvy odstoupit. Dodavatel je v 

tomto případě povinen vrátit částky zaplacené společností ŠKO-ENERGO s připočítáním úroků ve výši stanovené platnými právními 
předpisy pro úroky z prodlení.  
XII. Odpovědnost a záruka  
1. Pokud není ohledně odpovědnosti za řádné, včasné a bezvadné plnění dojednáno něco jiného, přebírá dodavatel odpovědnost 
podle obecně závazných právních předpisů.  

2. V případě prodlení s plněním povinnosti plnit řádně, včas a bezvadně je dodavatel povinen nahradit společnosti ŠKO-ENERGO 
veškerou tím způsobenou škodu (přímou i nepřímou), vzniklé náklady, jakož i jinou újmu (například ztráty a náklady vzniklé prostoji 
ve výrobě, náklady na zajištění náhradního plnění nebo náklady na odstranění vad).  
3. Záruční doba činí u strojů 24 měsíců od uskutečnění přejímky do provozu bez výhrad, které podle okolností může předcházet 

povinnost jejich montáže a instalace dodavatelem. Záruční doba u náhradních dílů činí 24 měsíců od jejich zabudování, nejvýše však 
30 měsíců od data dodání. U jiného zboží a služeb činí záruční doba 24 měsíců od jejich dodání.  
4. Pokud je dodavatel přes výzvu společnosti ŠKO-ENERGO v prodlení s odstraněním reklamované vady, je společnost ŠKO-ENERGO 
oprávněna bez újmy jejích práv z odpovědnosti za vady a ze záruky tuto vadu na účet dodavatele odstranit nebo nechat odstranit.  

Pokud to nebude možné nebo pokud předpokládané náklady na odstranění vady přesahují 30 % ceny věci bez zvýšení o tuzemskou 
DPH nebo obdobnou daň uplatňovanou v zahraničí, clo nebo jiný obdobný poplatek účtovaný dodavatelem při dodávce ze zahraničí, 
je společnost ŠKO-ENERGO oprávněna odstoupit od smlouvy. Drobné vady nebo takové, jejichž odstranění nesnese žádný odklad, 
odstraní společnost ŠKO-ENERGO sama nebo je nechá odstranit a dodavatel nahradí společnosti ŠKO-ENERGO náklady s tím spojené. 

Při výměně nebo opravě součástí se prodlužuje záruční doba o dobu potřebnou pro výměnu nebo opravu.  
5. Ostatní práva společnosti ŠKO-ENERGO z vadného plnění podle obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčena. Pokud 
společnost ŠKO-ENERGO sdělí dodavateli, že si zvolila opravu věci dodavatelem, je oprávněna tuto volbu změnit bez souhlasu 
dodavatele, dokud dodavatel prokazatelně nezačal s opravou. Pokud společnost ŠKO-ENERGO sdělí dodavateli, že si zvolila slevu z 
ceny, je oprávněna tuto volbu změnit bez souhlasu dodavatele, dokud dodavatel nepotvrdí výši navržené slevy. 

XIII. Smluvní pokuta  
1. Pokud nebude ve stanovené lhůtě řádně splněno, zaplatí dodavatel společnosti ŠKO-ENERGO smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 
celého plnění za každý započatý týden, maximálně však 5 % z ceny celého plnění; do ceny se pro tyto účely zahrnuje též případná 
dodavatelem účtovaná tuzemská DPH nebo obdobná daň uplatňovaná v zahraničí, clo nebo jiný obdobný poplatek účtovaný 

dodavatelem za plnění při dodávce ze zahraničí. Společnost ŠKO-ENERGO je oprávněna započíst pohledávku na zaplacení smluvní 
pokuty proti pohledávce dodavatele na zaplacení ceny plnění.  
2. Zaplacení smluvní pokuty a úroků z prodlení nemá vliv na nárok společnosti ŠKO-ENERGO na náhradu případné další vyšší škody. 
Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po zániku smlouvy.  

XIV. Rozhodné právo a příslušnost soudů  
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1. Smlouva, jakož i právní vztahy vzniklé porušením smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, přičemž se vylučuje použití § 
1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1751 odst. 2, § 1757 odst. 2 a 3, § 1765, § 1799, § 1800, a § 1950 zákona č. 89/2012, občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
2. Použití mezinárodního práva soukromého, jakož i Úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.  

3. Pro veškeré spory vznikající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní je příslušný soud České republiky, v jehož obvodu leží sídlo 
společnosti ŠKO-ENERGO. Bez ohledu na to je však společnosti ŠKO-ENERGO v případě zahraničního dodavatele vyhrazeno právo, 
podat podle svého uvážení žalobu u zahraničního soudu místně příslušného podle sídla zahraničního dodavatele. 
XV. Výpověď  
Společnost ŠKO-ENERGO je oprávněna smlouvu s okamžitými účinky vypovědět (výpověď bez výpovědní doby) nebo od smlouvy 

odstoupit zejména v následujících případech: 
a) dodavatel zastavil platby;  
b) bylo zahájeno insolvenční nebo jiné podobné řízení u dodavatele;  
c) dodavatel vstoupil do likvidace;  

d) u dodavatele došlo k ukončení jedné z jeho činností, bez které není možné splnění účelu smlouvy;  
e) dodavatel nesplnil předmět smlouvy řádně a včas;  
f) dodavatel přímo či nepřímo poskytne či slíbí poskytnout zaměstnanci nebo zástupci společnosti ŠKO-ENERGO úplatek či jinou 
neoprávněnou výhodu;  

g) dodavatel ovlivnil nebo se pokusil ovlivnit výběrové řízení vyhlášené společností ŠKO-ENERGO;  
h) dodavatel poruší jinou povinnost vyplývající z dokumentů, které jsou podle těchto nákupních podmínek pro dodavatele závazné, 
např. v oblasti ochrany životního prostředí nebo vyplývající z Požadavků koncernu Volkswagen na udržitelný rozvoj ve vztazích  s 
obchodními partnery (etický kodex pro obchodní partnery) nebo Prohlášení k sociálním právům a průmyslovým vztahům ve 

společnosti Volkswagen, a toto porušení neodstraní ani v dodatečně poskytnuté lhůtě.  
i) dodavatel byl pravomocně odsouzen za trestný čin dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických  
osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;  
j) člen statutárního orgánu dodavatele nebo podnikatel fyzická osoba byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí s předmětem podnikání.  

XVI. Zvláštní povinnosti dodavatele  
1. Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Nejlepším dokladem ekologického 
chování dodavatele je certifikát dle ISO 14001 nebo EMAS.  
2. Dodavatel se zavazuje mít zavedený systém řízení kvality. Nejlepším dokladem zavedení systému řízení kvality je certifikát dle ISO 

9001. 
3. Dodavatel působící v areálech společnosti ŠKODA AUTO je povinen vyžádat si od společnosti ŠKODA AUTO, a.s., seznámit se s nimi, 
přijmout a dodržovat Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Závazné podmínky a pokyny pro obchodní partnery poskytující službu v areálech společnosti 

ŠKODA AUTO z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Závazek mlčenlivosti a ostatní požadavky vyplývající z dokumentů 
vytvořených a uplatňovaných společností ŠKODA AUTO, a.s. a případně zveřejněných na www.vwgroupsupply.com  
4. Pokud dodavatel získá přístup k osobním údajům fyzických osob, je povinen dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů 
a zpracovávat osobní údaje výlučně za účelem stanoveném ve smlouvě (stanovený účel). Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho 
zaměstnanci a subdodavatelé získali přístup k osobním údajům pouze v nezbytně nutném rozsahu, a je povinen je písemně zavázat 

k dodržování ochrany údajů a poučit o povinnosti dodržování předpisů o ochraně údajů. Na vyžádání je dodavatel povinen toto 
doložit. Dodavatel zajistí ochranu osobních údajů na úrovni odpovídající vhodným nejmodernějším technologiím. 
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