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1. ÚVOD
Naše společnost si plně uvědomuje význam kvalitní spolupráce s dodavateli, díky které může být na trhu plně
konkurenceschopná a trvale se rozvíjet.
Protože úspěchu můžeme dosáhnout pouze s nejlepšími dodavateli, vytvořili jsme tuto příručku pro oblast logistiky a kvality,
která má zlepšit úroveň součinnosti při plnění obchodních závazků, definovat povinnosti a minimalizovat ztráty z
nedorozumění.
Logistická příručka dodavatele je závazný dokument a řídí se jí veškeré uzavřené smlouvy s dodavateli, aniž by došlo k jejímu
písemnému podpisu. Za akceptaci této příručky se považuje potvrzení smlouvy dodavatelem.
Platné znění příručky je k dispozici na webových stránkách společnosti – www.tvd.cz, které je ke stažení na webových
stránkách kupujícího, v sekci Pro partnery, oddíl Ke stažení.

2. PŘENOS INFORMACÍ
2.1

Metody přenosu informací

Informace lze přenášet jak písemnou tak ústní formou, při komunikaci s kontaktní osobou oprávněnou vystupovat za
společnost TVD – Technická výroba, a.s. (dále kupující) navenek.
Veškeré informace týkající se smluv, objednávek, dodání zboží či služeb (dále jen zboží), reklamací a důvěrných informací
specifikovaných v odstavci 13.2 Všeobecných nákupních podmínek (dále jen VNP), musí být uvedené písemně a mohou být
sděleny ústně.
Objednávky/odvolávky a smlouvy jsou prodávajícímu zasílané pouze elektronicky na emailovou adresu kontaktní osoby nebo
v tištěné podobě doporučeně poštou k rukám kontaktní osoby.
EDI komunikace není vyžadována.
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2.2

Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je povětšinou pracovník oddělení nákupu, logistiky, jakosti a ekonomického oddělení, vedoucí střediska a
členové managementu společnosti. Ve výjimečných případech je jím i osoba pověřená výše uvedenými.
2.3

Kontaktní osoba a její dostupnost

Prodávajícím jmenovaná kontaktní osoba mluví plynně českým jazykem a má potřebné odborné znalosti nezbytné k vyřízení
požadavku kupujícího. Pro zahraniční dodavatele je považován úřední jazyk angličtina.
Po dobu absence kontaktní osoby zajistí prodávající její adekvátní kvalifikovanou náhradu.

3. ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY
3.1

Plánování

Prodávající je povinen vytvořit výrobní kapacity pro plynulé zajištění dodávek zboží a plánovat s rezervou +25% pro
požadavky, na kterých se kupující i prodávající vzájemně dohodli. Stejné podmínky je prodávající povinen sjednat i u svých
subdodavatelů.
Pro potřeby rezervace kapacit u prodávajícího zašle kupující výhled požadavků na delší časové období dopředu, který určí
předpokládaný objem požadovaného zboží. Informace ve výhledu nejsou závazné a mají pouze informativní charakter.
Za závaznou informaci lze považovat až zaslání objednávky/odvolávky, ve které je přesně stanoven objem zboží a
požadovaný termín dodání. Takto objednané zboží je prodávající povinen odebrat ve stanoveném množství a čase a dále za
něj zaplatit přede dohodnutou kupní cenu v plném rozsahu.
Kupující očekává od prodávajícího zvýšenou flexibilitu a ochotu dodat menší množství dílů v nestandartní dodací lhůtě ve fázi
náběhu a ukončení projektů.
3.2

Přijetí a vyřízení objednávky

Objednávka je platná okamžikem jejího potvrzení prodávajícím, odvolávka je platná okamžikem jejího přijetí prodávajícímu.
Potvrzení objednávky/odvolávky prodávajícím je zasláno zpět osobě, která objednávku/odvolávku zaslala.
Prodávající se zavazuje informovat do 24 hodin od obdržení objednávky/odvolávky o jejím přijetí a také, jestliže není možné
splnit požadované termíny či množství ze strany kupujícího a bezodkladně zaslat kupujícímu závazné vyjádření, jaký objem
objednaného zboží je schopen dodat v termínu a taktéž termín plnění zbývajícího množství.
Pokud prodávající do tří pracovních dnů od přijetí objednávky/odvolávky její znění nerozporuje, považuje se za
akceptovanou a je s ní zacházeno jako s písemně potvrzenou objednávkou ze strany prodávajícího, se všemi právy a
povinnostmi. Potvrzení objednávky/odvolávky v zásadě není nutné.
Uvedenými termíny dodání z objednávky/odvolávky se rozumí plnění na místo určení definované dodací podmínkou (dle
posledního platného znění dodacích podmínek INCOTERMS).
3.3

Průběh a sledování objednávky ve výrobě

Prodávající je povinen na vyžádání kupujícího podat informaci o aktuálním stavu objednaného zboží před termínem dodání.
Aby bylo toto zajištěno, prodávající průběžně sleduje pohyb zakázky a její status. Stejně tak prodávající zajistí transparentní
sledování zakázky u jeho subdodavatele.
Kupující předpokládá, že je u prodávajícího účinně nastavený systém včasného varování pro případ problémů v plánované
dodávce zboží.
Pokud vzniknou skutečnosti, které brání plynulé dodávce zboží, je prodávající povinen bez vyzvání a zbytečného odkladu
jejich existenci ohlásit kupujícímu a nastavit akční plán, který bude následně kupujícímu prezentovaný. Nárok na náhradu
škody kupujícího s nesplněnou objednávkou tímto není dotčen.
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4 BALENÍ A OBALY
4.1

Návrh balení

Balení je navržené prodávajícím tak, aby bylo zamezeno snížení kvality, znehodnocení či odcizení zabaleného zboží při
manipulaci až k výrobní lince kupujícího, tedy:
Nakládka v místě expedice prodávajícího
Přeprava
Vykládka v místě sídla kupujícího
Skladování
Vnitropodniková manipulace
Výjimkou výše uvedeného je poškození balení/zboží při neodborné manipulaci třetí osobou.
Není dovolena jakákoliv deformace obalové jednotky, jako je krčení, trhání, lámání, drolení, praskání a jiné. Dále nesmí
dojít ke kontaminaci či ztrátě loženého materiálu.
Prodávající návrhem balení dbá na zbytečné obaly, balení nesmí být větší a nákladnější než je nezbytně nutné pro zajištění
ochrany zboží. Výplňový materiál musí být snížený na minimum. Po ekonomickém zvážení je preferované vratné balení.
Vratné balení musí být ve všech případech odsouhlaseno po dohodě s kupujícím a musí umožňovat stohování.
Jakákoliv změna používaného obalového materiálu musí být prodávajícím bezodkladně ohlášena kupujícímu, který se ke
změně vyjádří.
Náklady na obalové materiály jsou vždy součástí kupní ceny, vyjma obalů vratných. Záloha na vratné obaly je po schválení
kupujícím možná, záloha však může být maximálně do výše 50% hodnoty obalu.
Každá balící jednotka musí být jasně označený a identifikovatelný, štítek obsahuje minimálně:
Název zboží
Číslo výkresu / výrobku / materiálu/ index
Název dodavatele
Číslo dodacího listu
Datum
Každá výrobní dávka (šarže) má svoji balící jednotku, nelze na jedné jednotce ložit dvě či více dávek. Toto je možné po
písemném odsouhlasení kupujícího.
Maximální váha jednotky (krabice, svazku…) manipulované v rukou je 15kg, maximální váha jednotky manipulované
vysokozdvižnou technikou je 3000kg.
Maximální akceptovaný rozměr plechů je 3000x1500mm.
Maximální výška palety je 1000mm, šířka a délka je definovaná rozměrem palety, přesah přes okraj palety je povolený pouze
se souhlasem kupujícího.
Prodávající sdělí včas (nejpozději před okamžikem převzetí), pokud má zboží specifické požadavky pro skladování (vzdušná
vlhkost, teplota, otřesy atd…). V případě, že kupující o tomto nebude vědomý a v průběhu skladování dojde ke škodě na
zboží, odpovědnost za vady přechází na prodávajícího.
4.2

Povolený obalový materiál
-

Paleta dřevěná, kovová, plastová
Ohradová paleta gitterbox
Plastové bedny KLT nebo EURO standardu
Dřevěné přířezy (hranoly, proklady…)
Kartonová lepenka tří-, pěti-, sedmivrstvá a výrobky z ní (klopové krabice, proložky…), papír
Vakuově tvářené PS proložky, styropory
Smršťovací a bublinková folie, pěnová folie (mirelon, nopa), izolepa
LDPE/HDPE pytle, sáčky
Papírové, plastové rožky
Textilní, kovová stahovací páska, kovové či plastové sponky
Papírový lepící štítek

Použití jiného typu obalu předkládá prodávající kupujícímu ke schválení.
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Pro případ nevratného balení je nutno navrhnout pouze recyklovatelné materiály, víceprvkové kompozitní materiály nejsou
povoleny. V mezinárodním obchodě jsou akceptované obaly z masivního dřeva pouze v provedení IPPC (International Plant
Protection Convention).
4.3

Správa vratných obalů

Prodávající vede stavy prázdných vratných obalů a odsouhlasuje obalové konto s kupujícím nejpozději do tří pracovních dnů
nového měsíce za měsíc uplynulý. Při zjištění neshody při přejímce obalů (chybné množství, kontaminace, poškození…)
informuje kupující o této skutečnosti prodávajícího. Případná neshoda je okamžitě vzájemně řešena.
Prodávající písemně vyžádá potřebné vratné obaly včas (s přihlédnutím k běžné době přepravy). Odpovědnost za zajištění
dopravy je definována vzájemnou dohodou obou stran. Pokud prodávající opomene včas požádat nebo obstarat obaly, je
povinen nést vícenáklady spojené s nedostatkem obalů (cenový rozdíl při pořízení od třetí strany, přebalení, neplánovaná
doprava atd…). Množstevní rozdíly či úbytek jsou řešeny vyrovnáním v principu zavinění v aktuální pořizovací hodnotě,
s přihlédnutím na stáří a opotřebení.
Pokud je realizovaný systém KANBAN, probíhá výměna obalů 1:1 plného za prázdný.
Obalový materiál nesmí být kontaminovaný cizí chemikálií. Prázdné obaly musí odpovídat potřebné čistotě výrobku.
Z prázdných obalů se musí odstranit neplatná identifikace zboží (štítky, nálepky atd..), zodpovídá kupující při opětovném
balení zboží na vrácený obal.

5 PŘÍJEM ZBOŽÍ
5.1

Místo dodání

Příjem materiálu probíhá v místě určení definovaném dodací podmínkou (dle posledního platného znění mezinárodních
dodacích podmínek INCOTERMS) uvedenou ve smlouvě či objednávce.
V případě dodání zboží do sídla společnosti kupujícího se považuje místem dodání adresa TVD – Technická výroba a.s., č. p.
203, CZ-763 21 Rokytnice).
Převzetí zboží v sídle
Pondělí – Čtvrtek
Pátek
Sobota – Neděle

kupujícího je možné:
od 06.00hod do 16.00hod
od 06.00hod do 15.00hod
Není povoleno

Riziko ztráty poškození zboží, jakož i závazek nést náklady vztahující se k dopravě zboží, přechází z prodávajícího na
kupujícího v okamžiku, kdy prodávající splnil svoji povinnost dodat zboží.
5.2

Převzetí zboží dopravcem zajištěným kupujícím

Je-li doprava zboží zajišťovaná kupujícím (EXW expedice prodávajícího), proběhne převzetí zboží naložením zboží na
dopravní prostředek a potvrzením dodacího listu řidičem. Potvrzení probíhá podpisem, datem a otiskem razítka
prodávajícího. Škoda způsobená při nakládce osobou pověřenou prodávajícím a zodpovědnou za nakládku bude zaznamenaná
na dodacím listu, potvrzená oběma stranami, dokumentovaná a nárokována po prodávajícím. Škoda může vzniknout na zboží,
obalu či dopravním prostředku.
Prodávající je povinen zajistit nakládku dle smluveného času a místa, zajistit podmínky pro nakládku a zodpovídá za její
průběh až do doby potvrzení převzetí dodacím listem. Od této doby zodpovídá za přepravu, skladování a stav zboží kupující.
5.3

Převzetí zboží v sídle kupujícího

Vjezdem dopravního prostředku zajištěného prodávajícím dojde k potvrzení dodacího listu pracovníkem vrátnice. Tímto se
rozumí, že zboží přejelo vrátnici prodávajícího, nejedná se však o faktické potvrzení převzetí zboží. Mezitím uvědomí vrátný
pracovníky příjmu o příjezdu zboží a podá instrukci dopravci o místu vykládky.
Fyzická vykládka veškerého zboží probíhá na místě centrálního příjmu v areálu kupujícího.
Převzetí zboží kupujícím proběhne vyložením zboží z dopravního prostředku a potvrzením dodacího listu pracovníkem
centrálního příjmu. Potvrzení probíhá podpisem, datem a otiskem razítka prodávajícího. Od této doby zodpovídá za
přepravu, skladování a stav zboží kupující. Škoda způsobená při vykládce osobou pověřenou kupujícím a zodpovědnou za
nakládku bude zaznamenaná na dodacím listu, potvrzená oběma stranami, dokumentovaná a nárokována po kupujícím. Škoda
může vzniknout na zboží, obalu či dopravním prostředku.
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5.4

Výhrada kupujícího při převzetí zboží

Potvrzení dodacího listu v oddílu 5.2 a 5.3 se nevztahuje na potvrzení množství, zda je skutečně dodané množství v souladu
s množstvím uvedeným na dodacím listu. Přezkoumání není možné technicky zabezpečit okamžitě při vykládce zboží.
Kupující si proto vyhrazuje právo reklamovat dodané množství v rozporu s dodacím listem do 3 pracovních dnů od potvrzení
převzetí zboží. Kupující se zavazuje jednat v souladu s dobrými mravy a férovým obchodním stykem a nikterak této výhody
nezneužít.

6 LOGISTICKÉ REKLAMACE
6.1

Uplatnění logistické reklamace

Při nedodržení vydaných předpisů uvedených v dodavatelské příručce si kupující vyhrazuje právo odmítnout přijetí zboží nebo
fakturovat vzniklé vícenáklady, jako jsou např. uskladnění, přebalení, likvidace, náklady vrácení zboží, zvýšené manipulační
náklady, vícenáklady ve výrobě atd…
Kupující je povinen veškeré vzniklé náklady v souvislosti s reklamací prodávajícímu řádně prokázat a dokladovat.
6.2

Definice logistické reklamace

Za vystavení logistické reklamace bude prodávajícímu účtován fixní správní poplatek ve výši 1000Kč nebo 35€.
Za oprávněné důvody pro vystavení logistické reklamace jsou:
Rozdíly v dodaném množství oproti potvrzené objednávce (méně či více, nad rámec povolených +5%)
Rozdíly v dodaném množství oproti dodacímu listu (méně či více)
Chybně vystavené nebo chybějící dokumenty
Chybné označení zboží, balení
Použití nepovoleného obalového materiálu
Dodání zboží určeného pro jiného kupujícího
Dodání nesprávného výrobku či smíšené dodávky
Přeplánování výroby kupujícího
Zastavení výroby kupujícího
Opožděná expedice k zákazníkovi
Zastavení výroby u zákazníka

7 KONSIGNAČNÍ SKLAD
Zřízení konsignačního skladu v sídle kupujícího po posouzení ekonomické vhodnosti je možné. Smluvní vztahy jsou řešeny
separátně ve Smlouvě o zřízení a provozu konsignačního skladu, která bude uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím před
zřízením konsignačního skladu.

8 UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
Kupující se zavazuje k odběru všeho řádně objednaného a odvolaného zboží od prodávajícího, i po ukončení výroby daného
produktu kupujícího, do kterého dané zboží vstupuje.
Toto právo nelze uplatnit pro položky, ke kterým byl pouze zaslán nezávazný výhled. Kupující tímto nenese zodpovědnost za
zboží, které zůstalo po ukončení smluvního vztahu na skladě prodávajícího.

9 BOZP A POHYB V AREÁLU KUPUJÍCÍHO
9.1

Vjezd, a pohyb v areálu

Při vstupu nebo vjezdu do areálu kupujícího je potřeba dodržovat pravidla daná majitelem areálu a poskytovat dle pokynů
zaměstnanců, kteří mají na starosti správu areálu. Na požádání je cizí osoba povinna předložit povolení ke vstupu nebo
dokumentaci opravňující ke vstupu (např. dodací list). Vstup do budov, dílen nebo jiných objektů, která nejsou cílem
návštěvy, svévolný pohyb osob v celém areálu, je přísně zakázán.
Při vynášení nebo vyvážení materiálů, přístrojů či zařízení z areálu je nutné mít platné průvodní doklady (dodací list), jinak
bude pohlíženo na předmětný materiál jako na zcizený.
9.2

Obecné ustanovení

Náhradu vzniklé škody způsobené prodávajícím v průběhu realizace dodávky, zejména pak vznikla-li škoda z důvodu porušení
předpisů o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce, dopravních či protipožárních předpisů apod. nebo při poškození
hmotného majetku TVD – technická výroba a.s.. Způsobená škoda bude zdokumentovaná, odsouhlasená podpisem obou stran.

