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1. Relevant Regulations 1. Příslušné předpisy 
1.1 These Conditions of Purchasing shall apply exclusively to 

all our orders (hereinafter “Order”) governing the purchase 
of goods, services and work performance. Contradictory 

terms of delivery shall only apply if expressly acknowledged 
in writing by us. We hereby expressly object to any of the 

Supplier’s notes or references as to the validity and appli-
cability of his general terms and conditions. Our Conditions 

of Purchasing apply exclusively if we do not object the 
Supplier terms and conditions in individual cases or if, alt-

hough being aware of contrary or supplementary terms and 
conditions of the Supplier, we accept a delivery without re-

servation. These Terms and Conditions shall apply to the 
MANN+HUMMEL companies as listed in Appendix 1 and to 

the Supplier and its companies as listed in Appendix 2. 

1.1 Tyto nákupní podmínky platí výhradně pro všechny naše 

objednávky (dále jen „objednávka“) a řídí se jimi nákup 
zboží, služeb a práce. Odlišné dodací podmínky budou pla-

tit pouze tehdy, když je výslovně písemně potvrdíme. Tímto 
výslovně vyjadřujeme nesouhlas s poznámkami nebo od-

kazy dodavatele, které se týkají platnosti a použitelnosti 
jeho obecných smluvních podmínek. Naše podmínky ná-

kupu výhradně platí i tehdy, když v jednotlivých případech 
nevyjádříme nesouhlas se smluvními podmínkami dodava-

tele nebo když přijmeme dodávku bez výhrad, ačkoli jsme 
si vědomi rozporných nebo doplňkových smluvních podmí-

nek dodavatele. Tyto smluvní podmínky platí pro společ-
nosti skupiny MANN+HUMMEL, jak jsou uvedeny v příloze 

1, a pro dodavatele a jeho společnosti, jak jsou uvedeny v 
příloze 2. 

1.2 In addition to these Terms and Conditions of Purchasing, 
the Quality Assurance Agreement, the Supplier Manual and 

Logistics Manual shall also apply and form an integral part 
of this agreement.  

 

1.2 Kromě těchto nákupních smluvních podmínek rovněž platí 
a nedílnou součást této smlouvy tvoří Smlouva o zajištění 

kvality, Příručka dodavatele a Logistická příručka.  

2 Ordering and Order Confirmation 2 Objednání a potvrzení objednávky 

2.1 Electronic Data Interchange (“EDI”), alternatively WebEDI, 
is essential and mandatory for a Supplier to enter a 

business relationship with MANN+HUMMEL. In case a 
Supplier refuses EDI/WebEDI or does not conclude the 

EDI/WebEDI agreement within two (2) months, the 
business relationship with MANN+HUMMEL shall neverthe-

less continue, however, the Supplier will be charged with 
EUR 100 (EUR one hundred) per delivery in such a case. 

2.1 Elektronická výměna dat („EDI“), případně WebEDI, je ne-
zbytnou a nutnou podmínkou proto, aby dodavatel mohl na-

vázat obchodní vztah se skupinou MANN+HUMMEL. V pří-
padě, že dodavatel odmítne EDI/WebEDI nebo neuzavře 

dohodu o EDI/WebEDI do dvou (2) měsíců, obchodní vztah 
se skupinou MANN+HUMMEL bude nadále pokračovat, ale 

dodavateli bude v takovém případě účtována částka 100 
EUR (jedno sto EUR) za každou dodávku. 

2.2 Orders and/or subsequent changes must be made in writing 
to be binding on us. The written form includes email or - if 

agreed - EDI or WebEDI. Deviations from this form require-
ment shall be effective only with our prior approval in writing 

or text form. 

2.2 Aby pro nás byly objednávky a/nebo jejich následné změny 
závazné, musí být učiněny písemně. Písemná forma zahr-

nuje e-mail nebo – pokud se na tom strany dohodnou – EDI 
nebo WebEDI. Odchylky od této požadované formy budou 

platné pouze s naším předchozím souhlasem v písemné 
nebo textové podobě. 

2.3 The EDI Agreement is an integral part of these Terms and 
Conditions and can be accessed under: www.mann-hum-

mel.com/ediagreement 

2.3 Dohoda o EDI je nedílnou součástí těchto smluvních pod-
mínek a lze ji zobrazit na adrese: www.mann-hum-

mel.com/ediagreement 
2.4 Acceptance of our Order must be confirmed in writing within 

two working days, with indication of our complete Order 
data. If the Supplier fails to accept the Order within ten (10) 

working days as of receipt, we shall be entitled to cancel the 
Order. 

2.4 Přijetí naší objednávky musí být potvrzeno písemně do 

dvou pracovních dnů s uvedením našich kompletních údajů 
o objednávce. Pokud dodavatel nepřijme objednávku do 

deseti (10) pracovních dnů od obdržení, budeme oprávněni 
objednávku zrušit. 

2.5 Prices specified in the Order are fixed. 2.5 Ceny uvedené v objednávce jsou pevné. 
  

3 Delivery Dates / Delay in Delivery 3 Termíny dodání / zpoždění dodání 
3.1 Agreed delivery dates and deadlines shall be binding. Deli-

very schedules are binding, unless the Supplier raises any 
objections within three (3) working days from receipt of said 

schedules. The date of receipt of the goods at the location 
specified in our Order shall be decisive for compliance with 

the delivery date or deadline. The Supplier shall be respon-
sible for notifying the service provider specified in our Order. 

If a service provider other than the one specified by us is 
commissioned without our prior approval, the Supplier must 

bear any extra costs incurred as a result. 

3.1 Dohodnuté termíny a lhůty dodání jsou závazné. Harmono-

gramy dodávek jsou závazné, pokud dodavatel nevznese 
námitky do tří (3) pracovních dnů od přijetí zmíněných har-

monogramů. Pro splnění data nebo lhůty dodání je rozho-
dující datum přijetí zboží na místě uvedeném v naší objed-

návce. Dodavatel je odpovědný za informování poskytova-
tele služeb uvedeného v objednávce. Pokud bude bez na-

šeho předchozího souhlasu pověřen jiný poskytovatel slu-
žeb, než kterého jsme uvedli, musí dodavatel nést případné 

dodatečné náklady, které z toho vyplynou. 
3.2 The Supplier shall promptly notify us in writing of any po-

tential delays or non-compliance with delivery dates and 
deadlines, explaining the reasons for the delay and speci-

fying how long they are expected to prevail. 

3.2 Dodavatel nás neprodleně písemně informuje o případ-

ných zpožděních nebo nedodržení dat a lhůt dodání, vy-
světlí důvody zdržení a uvede, jak dlouho se očekává, že 

budou trvat. 
3.3 Should the Supplier exceed the agreed-upon delivery dates 

and deadlines, he shall be deemed in default without a re-
minder being required, provided that a certain date has 

been directly or indirectly stipulated within the scope of such 
agreed-upon delivery dates or deadlines. 

3.3 Pokud by dodavatel překročil dohodnutá data a lhůty do-

dání, bude se mít za to, že je v prodlení, aniž by bylo vyža-
dováno jakékoli připomenutí, pokud bylo v rámci takových 

dohodnutých dat nebo lhůt dodání přímo nebo nepřímo sta-
noveno určité datum. 

In case of default we shall be entitled, after the expiry of a 
reasonable grace period set by us, to have the service owed 

by the Supplier rendered by a third party at the Supplier’s 
cost and expense, or to rescind the contract, or to demand 

compensation for the damages incurred. The Supplier shall 
be obligated to reimburse us for any and all extra costs in-

curred as a result of delayed delivery. 

V případě prodlení budeme mít právo po uplynutí přiměřené 
dodatečné lhůty, kterou stanovíme, nechat službu, kterou 

dodavatel neposkytl, zajistit třetí stranou na náklady a vý-
daje dodavatele nebo smlouvu zrušit nebo požadovat ná-

hradu utrpěných škod. Dodavatel je povinen nahradit nám 
veškeré dodatečné náklady vynaložené následkem zpož-

děného dodání. 
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3.4 In the event of a culpable deviation from the delivery and 
packaging provisions or in the event of early delivery or ex-

cess delivery we shall be entitled to claim additional expen-
diture for logistics in form of damages in the amount of two 

(2) local hourly rates of the MANN+HUMMEL entity where 
the damage occurred plus the damages caused. The 

Supplier shall have the right to prove that we have not in-
curred any or that we have incurred less damage. 

3.4 V případě zaviněného odchýlení od ustanovení o dodání a 
balení nebo v případě předčasného dodání nebo nadměr-

ného dodání máme právo nárokovat dodatečné výdaje na 
logistiku v podobě náhrady škod ve výši dvou (2) místních 

hodinových sazeb subjektu skupiny MANN+HUMMEL, u 
kterého došlo ke škodě, plus náhradu způsobené škody. 

Dodavatel má právo prokázat, že jsme žádnou škodu neutr-
pěli nebo že jsme utrpěli nižší škodu. 

3.5 Acceptance of a delayed delivery or service does not imply 
waiver of any of our rights, in particular to claim for da-

mages. 

3.5 Přijetí zpožděné dodávky nebo služby neznamená zřeknutí 
se jakýchkoli našich práv, zejména nároku na náhradu 

škod. 
  

4 Delivery / Shipping 4 Dodáni / přeprava 
4.1 Each shipment must be accompanied by a delivery note / 

invoice including our complete Order data. 

4.1 Každá zásilka musí bát doprovázena dodacím listem nebo 

fakturou, které obsahují úplné údaje naší objednávky. 
4.2 The Supplier shall provide the Purchaser with a national  ex-

port control information (e.g. export list number) under each 
item of the invoice if applicable. The ECCN (Export Control 

Classification Number – US (re)- export control regulations) 
must also be given for each item. This information shall be 

sent in addition via email to the following address: ausfuhr-
genehmigung@mann-hummel.com.  

4.2 Dodavatel poskytne kupujícímu u každé položky faktury in-

formace pro národní  kontrolu vývozu (např. číslo vývozního 
seznamu), pokud je to relevantní. Pro každou položku musí 

být rovněž uvedeno číslo ECCN (Export Control Classifica-
tion Number – předpisy pro kontrolu (opětovného) vývozu v 

USA). Tyto informace budou navíc zaslány e-mailem na ná-
sledující adresu: ausfuhrgenehmigung@mann-hum-

mel.com.  
4.3 Suppliers that have their registered office in the European 

Community or Turkey must also confirm the preferential sta-
tus of the goods supplied to the buyer using a Supplier Dec-

laration with the wording required by law; wherever possible 
this declaration should be a Long-Term Supplier Declara-

tion. Supplier Declarations that do not meet the legal re-
quirements will not be recognized. Any relevant evidence 

must be provided and submitted by the Supplier without this 
being specifically requested. The Supplier shall bear any 

costs (e.g. customs duties) arising as a result of any failure 
to provide said evidence. The Supplier also undertakes to 

make verifiable statements regarding commodity code as 
well as the non-preferential  origin of the goods supplied 

(using ISO alpha-2 codes) and provide suitable evidence to 
support these statements if required. Suppliers that have 

their registered office outside the European Union or Turkey 
but in a country with which the European Union or Turkey 

have concluded a preferential agreement must provide in-
formation about preferential status of supplied goods in the 

form agreed on in the relevant preferential agreement itself. 

4.3 Dodavatelé, kteří mají sídlo v Evropském společenství nebo 

v Turecku, musí rovněž potvrdit preferenční status zboží do-
dávaného kupujícímu prostřednictvím Prohlášení dodava-

tele ve znění vyžadovaném zákonem; pokud je to možné, 
toto prohlášení by mělo být Dlouhodobým prohlášením do-

davatele. Prohlášení dodavatele, která nesplňují zákonné 
požadavky, nebudou uznána. Dodavatel musí poskytnout a 

předložit příslušné důkazy, aniž by o to byl výslovně žádán. 
Dodavatele ponese případné náklady (např. cla), které 

vzniknou následkem neposkytnutí zmíněných důkazů. Do-
davatel se rovněž zavazuje učinit ověřitelná prohlášení oh-

ledně kódu komodity a nepreferenčního  původu dodáva-
ného zboží (pomocí kódů ISO alpha-2) a v případě potřeby 

poskytnout vhodné důkazy na podporu těchto prohlášení. 
Dodavatelé, kteří mají sídlo mimo Evropskou unii nebo Tu-

recko, ale v zemi, se kterou Evropská unie nebo Turecko 
uzavřely preferenční dohodu, musí poskytnout informace o 

preferenčním statutu dodávaného zboží v podobě formu-
láře, který byl dohodnut v samotné příslušné preferenční 

dohodě. 
4.4 The Supplier undertakes to print commodity code and non-

preferential origin as well as national export list number (if 
applicable) of the goods supplied on his invoice. 

4.4 Dodavatel se zavazuje vytisknout na svou fakturu kód ko-

modity a nepreferenční původ i číslo národního vývozního 
seznamu (pokud je relevantní) dodávaného zboží. 

4.5 The Supplier undertakes to inform the Purchaser immedi-
ately in writing in the event that any declaration of preferen-

tial status or non-preferential origin or commodity code, or 
any part thereof, ceases to be valid or is subject to change. 

4.5 Dodavatel se zavazuje okamžitě písemně informovat kupu-
jícího v případě, že nějaké prohlášení o preferenčním sta-

tutu nebo nepreferenčním původu nebo kódu komodity 
nebo jakékoli jejich části přestane být platné nebo se změní. 

4.6 The Supplier agrees to comply with any relevant interna-
tional security programs (e.g. C-TPAT/AEO F or C/KC Air 

Cargo Security) in order to ensure the punctual delivery of 
supplies to the Purchaser. If the Supplier has not been cer-

tified for any of these security programs, they must provide 
a security declaration with the first delivery. New security 

declarations must be provided every two (2) years 

4.6 Dodavatel souhlasí, že bude dodržovat veškeré relevantní 
mezinárodní programy zabezpečení (např. C-TPAT/AEO F 

nebo C/KC Air Cargo Security), aby se zajistilo včasné do-
dání zásob kupujícímu. Pokud dodavatel nebyl certifikován 

pro žádný z těchto programů zabezpečení, musí s první do-
dávkou poskytnout prohlášení o zabezpečení. Každé dva 

(2) roky musí být poskytnuta nová prohlášení o zabezpe-
čení. 

4.7 Unless otherwise agreed in writing, deliveries shall be made 
to their destinations free of freight charges and packaging 

costs DAP (Incoterms 2020) at the named MH location.  

4.7 Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, budou dodávky 
prováděny na místo určení bez poplatků za dopravu a ná-

kladů na balení DAP (Incoterms 2020) na uvedené místo 
skupiny MH.  

  
5 Invoices / Payment Terms 5 Faktury / platební podmínky 

5.1 Invoices must include our complete Order data (Order no., 
date, delivery note no.). In case of noncompliance with this 

provision, the Supplier shall be responsible for any con-
sequential delays in invoice processing and payment. Invo-

ices must be submitted as specified in the Order. We re-
serve the right to return invoices with incomplete or inaccu-

rate Order data or with inaccurate or incomplete billing 
address to the Supplier.  

5.1 Faktury musí obsahovat úplné údaje naší objednávky (číslo 
objednávky, datum, číslo dodacího listu). V případě nedo-

držení tohoto ustanovení je dodavatel odpovědný za pří-
padné následné zpoždění ve zpracování a zaplacení fak-

tury. Faktury musí být předkládány tak, jak je uvedeno v ob-
jednávce. Vyhrazujeme si právo vrátit dodavateli faktury s 

neúplnými nebo nepřesnými údaji objednávky nebo s ne-
přesnou nebo neúplnou fakturační adresou.  

mailto:ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com
mailto:ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com
mailto:ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com
mailto:ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com
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5.2 Unless a special arrangement has been made payment 
shall be made by way of bank transfer after thirty (30) days 

net as of the day of receipt of the goods, but no earlier than 
as of receipt of the invoice. If the payment is made within 

twenty (20) days, a three percent (3%) cash discount will be 
deducted. 

5.2 Pokud nebylo dohodnuto jinak, bude platba provedena ban-
kovním převodem po třiceti (30) dnech ode dne přijetí zboží, 

ale ne před přijetím faktury. Pokud bude platba provedena 
do dvaceti (20) dnů, bude odečtena hotovostní sleva ve výši 

tři procenta (3 %). 

5.3 In case of acceptance of early deliveries, maturity shall de-
pend on the agreed-upon delivery date. 

5.3 V případě přijetí předčasných dodávek bude splatnost závi-
set na dohodnutém datu dodání. 

5.4 In case of short deliveries, we shall be entitled to retain pa-
yment in the amount of the outstanding delivery until proper 

fulfillment.  

5.4 V případě neúplných dodávek máme právo zadržet platbu 
ve výši nesplněné části dodávky až do řádného splnění.  

5.5 The Supplier shall not be entitled to assign or otherwise dis-

pose of its claims wholly or partly against us without our 
prior written consent.  

5.5 Dodavatel není oprávněn své nároky vůči nám zcela nebo 

částečně postoupit nebo s nimi jinak nakládat bez našeho 
předchozího písemného souhlasu.  

  
6 Supplier’s Master Data 6 Hlavní data dodavatele 

6.1 Prerequisites for entering into any business relationship 
with a Supplier are that the Supplier provides a DUNS nu-

mber and any other information required during the regis-
tration process. An Order can only be placed with Suppliers 

who, at the time of ordering, are registered with our Supplier 
portal with their DUNS number. 

6.1 Nutným předpokladem proto navázání obchodního vztahu 
s dodavatelem je to, že dodavatel poskytne číslo DUNS a 

veškeré další informace požadované v průběhu registrace. 
Objednávku lze udělat pouze u dodavatele, který je v době 

objednání registrován na našem dodavatelském portálu 
pod svým číslem DUNS. 

6.2 The Supplier portal can be accessed from the Supplier area 
of the MANN+HUMMEL home page. The Supplier underta-

kes to always keep his data up to date in the portal. The 
Supplier undertakes to verify his datasets at least once per 

year. 

6.2 K dodavatelskému portálu lze přistupovat z oblasti pro do-
davatele na domovské stránce skupiny MANN+HUMMEL. 

Dodavatel se zavazuje, že bude své údaje na portálu vždy 
udržovat aktuální. Dodavatel se zavazuje, že svůj soubor 

dat bude nejméně jednou ročně kontrolovat. 
  

7 Force Majeure 7 Vyšší moc 
7.1 Force Majeure such as wars, natural disasters, official me-

asures (such as confiscation, ban on exports), other unfo-
reseeable, unavoidable acts that are outside of the 

Supplier’s field of influence and for which the Supplier is not 
responsible shall release the parties from their duties for the 

duration of the disturbance. The parties shall be obligated 
to immediately provide all and every information related to 

the Force Majeure. In cases of Force Majeure concerning 
us we shall also have the right, at our discretion, to wholly 

or partially withdraw from the contract 

7.1 Události vyšší moci, jako jsou války, přírodní pohromy, 

úřední opatření (jako je konfiskace, zákaz exportu ), jiné ne-
předvídatelné, neodvratné činy, které jsou mimo oblast vlivu 

dodavatel a za které není dodavatel odpovědný, zbavují 
smluvní strany jejich povinností po dobu trvání takových na-

rušení. Smluvní strany jsou povinny neprodleně poskytnout 
veškeré informace související s vyšší mocí. V případě vyšší 

moci, která se týká nás, budeme mít rovněž právo dle svého 
uvážení zcela nebo částečně odstoupit od smlouvy. 

7.2 Shortage of raw material and strikes are not considered 

events of Force Majeure. 

7.2 Nedostatek surovin a stávky se nepovažují za události vyšší 

moci. 
7.3 Should such event last longer than two months, we may ter-

minate the respective agreement without notice. 

7.3 Pokud taková událost trvá déle než dva měsíce, můžeme 

příslušnou smlouvu bez výpovědní lhůty ukončit. 
  

8 Notice of Defects 8 Oznámení závad 
8.1 Defects in the goods delivered will be notified to the Supplier 

once we discover them in the ordinary course of our 
business but not later than ten (10) working days following 

the detection. 

8.1 Závady na dodaném zboží budou oznámeny dodavateli, 

jakmile je při své běžné podnikatelské činnosti zjistíme, ale 
nejpozději deset (10) pracovních dnů po jejich zjištění. 

8.2 Supplier shall perform an appropriate outgoing inspection. 8.2 Dodavatel bude provádět odpovídající výstupní kontrolu. 

  
9 Defects  9 Závady  

9.1 Warranty claims for parts intended for automobiles or com-
mercial vehicles shall expire within twenty four (24) months 

as of first-time registration of the vehicle or installation of the 
spare part, but no later than after thirty (30) months as of 

delivery to us. For all other parts and delivery items, the 
warranty claims shall expire after twenty four (24) months 

as of delivery to our customers, unless other periods have 
been expressly stipulated in writing. 

9.1 Záruka na díly určené pro automobily nebo komerční vozi-
dla vyprší za dvacet čtyři (24) měsíců od první registrace 

vozidla nebo instalace náhradního dílu, ale nejpozději po 
třiceti (30) měsících poté, co nám byly dodány. Pro všechny 

ostatní díly a dodávané položky záruka vyprší dvacet čtyři 
(24) měsíců po dodání našim zákazníkům, pokud nebyly 

vysloveně písemně stanoveny jiné lhůty. 

9.2 Unless provided otherwise in this clause 9, the Supplier 
shall be liable according to applicable statutory provisions, 

in particular for defects of the delivery, and this liability shall 
not be limited or excluded, neither in cause nor amount, and 

shall also indemnify and hold us harmless from and against 
any third party‘s claims to the same extent. 

9.2 Pokud v tomto článku 9 není uvedeno jinak, nese dodavatel 
odpovědnost dle příslušných zákonných ustanovení, 

zejména za vady dodání, a tato odpovědnost nebude ome-
zena ani vyloučena, pokud jde o příčinu nebo výši, a doda-

vatel nás rovněž ve stejném rozsahu odškodní a zbaví od-
povědnosti za nároky třetích stran. 

9.3 In case of defects of delivery, including the absence of an 
agreed-upon property, the Supplier shall be obligated to 

either – at our own option and notwithstanding our other le-
gal remedies – promptly remove the defect free of charge 

or deliver parts that are free from defects (incl. in each case 
the necessary expenses, for example costs for installation 

and removal), or to reasonably reduce the purchase price. 

9.3 V případě vady dodání, včetně nepřítomnosti dohodnutého 
majetku, je dodavatel povinen – podle našeho výběru, a 

aniž by byly dotčeny naše další zákonné nápravy, – buď 
neprodleně vadu zdarma odstranit nebo dodat díly, které 

jsou bez vad (včetně v každém případě nezbytných ná-
kladů, například nákladů na instalaci a odstranění), nebo 
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Should the Supplier be unable to do so, or should he fail to 
promptly comply with such obligation, we may rescind the 

contract and return the goods to the Supplier at his own risk 
and cost.  

přiměřeně snížit kupní cenu. Pokud by tak dodavatel ne-
mohl učinit nebo pokud by tuto svou povinnost neprodleně 

nesplnil, můžeme smlouvu zrušit a vrátit zboží dodavateli 
na jeho vlastní nebezpečí a náklady.  

In urgent cases, we shall be entitled to remove or have the 
defects removed at the Supplier’s cost and expense, 

notwithstanding our other claims. The costs we may incur 
shall be borne by the Supplier. 

V naléhavých případech jsme oprávněni vady odstranit 
nebo nechat odstranit na náklady dodavatele, aniž by byly 

dotčeny naše další nároky. Náklady, které případně vynalo-
žíme, ponese dodavatel. 

9.4 Supplier shall perform reasonable analyses and start 
corrective actions to remove the cause of the defect in order 

to prevent such defect from reoccurring. 

9.4 Dodavatel provede přiměřené analýzy a zahájí nápravné 
kroky k odstranění příčiny vady, aby se předešlo opětov-

nému výskytu takové vady. 
9.5 Should the Supplier deliver defective goods more than once 

or should the Supplier repeatedly provide defective servi-
ces, we shall be entitled, after a written warning, to termi-

nate the contract even in respect of deliveries that have not 
yet been made. 

9.5 Pokud by dodavatel dodal vadné zboží více než jednou 

nebo pokud by dodavatel opakovaně poskytoval vadné 
služby, jsme oprávněni po písemném varování smlouvu 

ukončit, a to i vzhledem k dodávkám, které se ještě neusku-
tečnily. 

9.6 The Supplier shall be obligated to reimburse us any and all 
pertinent costs for repairs or for the replacement of de-

fective goods that we might incur. For each handling of a 
warranty case, the Supplier shall pay damages in the 

amount of two (2) local hourly rates that the 
MANN+HUMMEL entity - where the damage occurred - ap-

plies plus any additional costs or damages that we might 
incur. The Supplier shall have the right to prove that no da-

mage was caused or the damage is materially lower.  

9.6 Dodavatel je povinen nahradit nám veškeré příslušné ná-
klady na opravu nebo výměnu vadného zboží, které pří-

padně vynaložíme. Za zpracování každého záručního pří-
padu dodavatel zaplatí náhradu škod ve výši dvou (2) míst-

ních hodinových sazeb, které uplatňuje subjekt skupiny 
MANN+HUMMEL, u něhož ke škodě došlo, plus veškeré 

další náklady nebo náhrady škod, které jsme případně vy-
naložili či utrpěli. Dodavatel má právo prokázat, že nebyla 

způsobena žádná škoda nebo že škoda je podstatně nižší. 
  

10 Liability 10 Odpovědnost 
Unless otherwise agreed herein, the Supplier shall be obli-

gated to pay for the damages, including any consequential 
damages, incurred directly or indirectly as a result of a de-

fective delivery or for any other reasons attributable to the 
Supplier and this liability shall not be limited or excluded, 

neither in cause nor amount, and shall also indemnify and 
hold us harmless from and against any third party‘s claims 

to the same extent.  

Pokud zde není dohodnuto jinak, je dodavatel povinen za-

platit náhradu škod, včetně veškerých následných škod, utr-
pěných přímo nebo nepřímo následkem vadné dodávky 

nebo z jakýchkoli jiných důvodů, které lze připsat dodava-
teli, a tato odpovědnost nebude omezena ani vyloučena, co 

se týká příčiny či výše, a dodavatel nás rovněž ve stejném 
rozsahu odškodní a zbaví odpovědnosti za nároky třetích 

stran.  
  

11 Product Liability 11 Odpovědnost za produkt 
11.1 The Supplier shall indemnify us from any third party claims 

arising out of the death of or injury to any person or damage 
to property, if and to the extent the Supplier has caused the 

respective claim. The Supplier shall also reimburse us for 
all costs and expenses that we incur as a result of or in con-

nection with a recall action or any other measures.  

11.1 Dodavatel nás zajistí proti jakýmkoli nárokům třetích stran 

plynoucím z úmrtí nebo zranění jakékoli osoby nebo poško-
zení majetku, a to v rozsahu, v jakém takový nárok způsobil 

dodavatel. Dodavatel nám rovněž uhradí veškeré náklady a 
výdaje, které vynaložíme následkem stahování výrobků 

nebo jiných opatření či v souvislosti s nimi.  
11.2 The Supplier shall undertake to maintain public and product 

liability insurance with a limit of indemnity of at least EUR 
5,000,000 (EUR five million) in total per occurrence for per-

sonal injury, property damage, product-related damages 
and financial loss; coverage must be extended to include 

product recall cost with a limit of indemnity of EUR 
3,000,000 (EUR three million) however, Supplier’s liability 

shall not be limited to the amount covered by insurance. 
Supplier will provide Purchaser with a Certificate of 

Currency of this insurance, specifically mentioning the 
required cover sections, on annual basis and at the request 

of purchaser. 

11.2 Dodavatel se zavazuje udržovat pojištění zákonné odpo-

vědnosti a pojištění odpovědnosti za produkt s celkovým li-
mitem odškodnění ve výši nejméně 5 000 000 EUR (pět mi-

lionů EUR) na jednu událost zranění osob, poškození ma-
jetku, náhrady škod a finančních ztrát souvisejících s pro-

duktem; krytí musí být rozšířeno tak, aby zahrnovalo ná-
klady na stažení produktu s limitem odškodnění 3  000 000 

EUR (tři miliony EUR), ale odpovědnost dodavatele nebude 
omezenou částkou krytou pojištěním. Dodavatel každý rok 

a na žádost kupujícího poskytne kupujícímu osvědčení o 
platnosti tohoto pojištění, ve kterém bude výslovně uvedeno 

požadované krytí. 
  

12 Quality, Environment and Documentation 12 Kvalita, prostředí a dokumentace 
12.1 When making deliveries, the Supplier must comply with the 

generally accepted rules of technology and safety regulati-
ons as applicable from time to time. Insofar as we have pro-

vided the Supplier with drawings, samples or other provisi-
ons or documents, he shall comply therewith as regards the 

design and characteristics of the delivered item. Changes 
to the delivery item or to an already approved production 

process, or its relocation to a different place, require written 
notification in due time by the Supplier and our prior express 

written consent.  

12.1 Při uskutečňování dodávek musí dodavatel dodržovat 

všechna obecně uznávaná pravidla platných technologic-
kých a bezpečnostních předpisů. Pokud jsme dodavateli 

poskytli nákresy, vzorky nebo jiné zásoby či dokumenty, 
bude se jimi řídit, pokud jde o design a charakteristiku do-

dávané položky. Pro změnu dodávané položky nebo již 
schváleného procesu výroby nebo jeho přesunutí na jiné 

místo je nutné, aby dodavatel včas podal písemné ozná-
mení a my předem písemně poskytli svůj výslovný souhlas.  

12.2 The Supplier shall maintain or develop management sys-

tems for Quality, Health and Safety and Environment 
aspects according to our expectations and based on 

IATF16949, ISO14001 and ISO45001 in the version as ap-
plicable from time to time. Certificates from an accredited 

office or second-party certification and equal QM systems 

12.2 Dodavatel bude udržovat nebo vyvine systémy řízení 

aspektů kvality, zdraví, bezpečnosti a pracovního prostředí 
v souladu s našimi očekáváními na základě standardů 

IATF16949, ISO14001 a ISO45001 v aktuálně platných ver-
zích. Po předchozím posouzení z naší strany mohou být 
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may be approved after prior review on our part. The 
Supplier shall add a copy of the current certificate to the 

Supplier Portal, and shall update said certificate after expiry 
of the validity date without being specifically requested to do 

so. The Supplier must promptly notify us if the certificate is 
revoked. 

schváleny certifikáty od akreditované kanceláře nebo certi-
fikace druhé strany a podobné systémy QM. Dodavatel 

vloží na portál dodavatelů kopii aktuálního certifikátu a bude 
tento certifikát po vypršení jeho platnosti aktualizovat, aniž 

by k tomu byl výslovně vyzýván. Pokud dojde ke zrušení 
certifikátu, dodavatel nás o tom musí neprodleně informo-

vat. 
12.3 Prototyping will be performed in accordance with “Quality 

Assurance of Supplies” (VDA Document, Volume 2) and/or 
according to PPAP, in their most current versions. In ad-

dition to prototyping as well as for relevant modifications of 
serial parts, the Supplier must enter all material data in the 

material database IMDS (International Material Data Sys-
tem: http://www.mdsystem.com); the approved and ac-

cepted IMDS entry of all relevant material data is part of and 
prerequisite for approval. 

12.3 Prototypování bude prováděno v souladu se „Zajištěním 

kvality zásob“ (dokument VDA, svazek 2) a/nebo v souladu 
s PPAP, a to vždy v aktuální verzi. Kromě prototypování a 

pro příslušné modifikace sériových dílů musí dodavatel za-
dat veškeré údaje o materiálech do databáze materiálů 

IMDS (International Material Data System: 
http://www.mdsystem.com); schválený a přijatý záznam v 

IMDS pro všechny relevantní údaje o materiálech je sou-
částí a nutným předpokladem schválení. 

12.4 Regardless of a successful sampling, the Supplier must 
constantly check the quality of delivery items and must per-

form re-qualification tests on a regular basis. The con-
tractual partners must keep each other informed of the pos-

sibilities of further quality improvement. 

12.4 Bez ohledu na úspěšný odběr vzorků musí dodavatel neu-
stále kontrolovat kvalitu dodávaných položek a musí pravi-

delně provádět rekvalifikační testy. Smluvní partneři se 
musejí vzájemně informovat o možnostech dalšího zlepšo-

vání kvality. 
12.5 The Supplier shall comply with any applicable environmen-

tal protection laws and standards and ensure that all statu-
tory and branch-specific declaration requirements and pro-

hibitions of use are complied with. In particular legal requi-
rements of the country of manufacture, place of delivery and 

if communicated place of use shall be taken into account. 
Continuous improvement of operational environmental pro-

tection and the avoidance of environmental pollution shall 
be ensured systematically according to generally accepted 

rules. 

12.5 Dodavatel bude dodržovat veškeré platné zákony a stan-

dardy na ochranu životního prostředí a zajistí dodržování 
všech zákonných a oborových deklaračních požadavků a 

zákazů používání. Zejména je nutno brát v úvahu právní po-
žadavky země výroby, místa dodání a místa použití, pokud 

je sděleno. Systematicky bude zajišťováno neustálé zlep-
šování ochrany provozního prostředí a prevence znečišťo-

vání životního prostředí dle obecně přijímaných pravidel. 

12.6 The Supplier shall be obligated to comply with the require-

ments of Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European 
Parliament and of the Council dated 18 December 2006, 

concerning the Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals (REACH). Products that do not 

fully comply with the requirements of REACH must not be 
supplied to us. Additionally to REACH the Supplier shall 

also comply with the requirements of Regulation 
2011/65/EU concerning the Restriction of (the use of cer-

tain) Hazardous Substances in electrical and electronic 
Equipment (RoHS) and with Conflict Minerals for worldwide 

deliveries. Products that do not fully comply with those 
requirements must not be supplied to us. 

12.6 Dodavatel je povinen dodržovat požadavky Nařízení Evrop-

ského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 
18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek (REACH). Produkty, které v 
plném rozsahu nesplňují požadavky nařízení REACH, nám 

nesmějí být dodávány. Kromě nařízení REACH bude doda-
vatel také dodržovat požadavky Směrnice 2011/65/EU 

o omezení (používání některých) nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a poža-

davky pro používání konfliktních minerálů pro celosvětové 
dodávky. Produkty, které tyto požadavky nesplňují v plném 

rozsahu, nám nesmějí být dodávány 

12.7 MANN+HUMMEL will send out standard letters regularly to 
relevant Suppliers asking the confirmation for compliance 

with the above enumerated regulations. The Supplier shall 
promptly respond to these letters. 

12.7 Skupina MANN+HUMMEL bude příslušným dodavatelům 
pravidelně posílat standardní dopisy se žádostí o potvrzení 

dodržování výše vyjmenovaných předpisů. Dodavatel bude 
na tyto dopisy neprodleně odpovídat. 

12.8 The Supplier shall put the same obligations on his subcon-
tractors in accordance with the above provisions. 

12.8 Dodavatel bude svým subdodavatelům ukládat stejné po-
vinnosti v souladu s výše uvedenými ustanoveními. 

  
13 Industrial Property Rights (IPR) 13 Práva k duševnímu vlastnictví (IPR) 

13.1 The Supplier warrants that he will not infringe any registered 
industrial property rights (e.g. patents, trademarks, designs 

or utility models), copyrights or any other third party rights 
by selling and providing the supplied products to us as con-

tractually agreed. The Supplier shall fully indemnify us aga-
inst any and all third-party claims resulting from the use or 

infringement of such rights. 

13.1 Dodavatel zaručuje, že tím, že nám bude prodávat a posky-
tovat dodávané produkty dle smluvních ujednání, nebude 

porušovat žádná registrovaná práva k duševnímu vlastnic-
tví (např. patenty, ochranné známky, designy nebo užitné 

modely), autorská práva nebo jakákoli jiná práva třetích 
stran. Dodavatel nás plně zajistí proti veškerým nárokům 

třetích stran plynoucích z používání nebo porušování tako-
vých práv. 

13.2 The Parties shall promptly notify each other of any infrin-
gement or alleged infringement they become aware of and 

to give each other the opportunity to counter any such 
claims.  

13.2 Smluvní strany se navzájem neprodleně informují o jakém-
koli porušení nebo údajném porušení, o kterém se dozvědí, 

a vzájemně si poskytnou příležitost se proti takovým náro-
kům bránit.  

  
14 Retention of Title 14 Zadržení vlastnického práva 

In no event do we accept or acknowledge any retention of 
title – whether extended or prolonged - by the Supplier.  

V žádném případě nepřijímáme ani neuznávám jakékoli za-
držení vlastnického práva – ať rozšířené, nebo prodloužené 

– ze strany dodavatele.  
  

15 Confidentiality 15 Důvěrnost 

http://www.mdsystem.com/
http://www.mdsystem.com/
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15.1 The Supplier shall treat any information, formulas, dra-
wings, models, tools, technical records, procedural met-

hods, software and other technical and commercial 
knowhow made available by us or acquired through us, as 

well as any related work results (hereinafter “Confidential 
Information”) strictly confidential towards third parties. The 

Supplier may only use the Confidential Information in its 
own business for purposes of performing deliveries to us 

and may only make it available to such persons who need 
to have access to it in connection with our business relation 

and are bound by a respective confidentiality obligation. 
This provision shall apply beyond the duration of our 

business relation if and to the extent the Supplier is unable 
to prove that the Confidential Information was known to him 

or was in the public domain already at the time it was 
acquired or was later made public without the Supplier’s 

fault. 

15.1 Dodavatel bude se všemi informacemi, vzorci, výkresy, mo-
dely, nástroji, technickými záznamy, procesními metodami, 

softwarem a jiným technickým a obchodním know-how, 
které mu zpřístupníme nebo které naším prostřednictvím 

získá, a s veškerými souvisejícími pracovními výsledky 
(dále jen „důvěrné informace“) zacházet jako s přísně dů-

věrnými vzhledem ke třetím stranám. Dodavatel může pou-
žívat důvěrné informace pouze při svém vlastním podnikání 

nebo k tomu, aby nám poskytoval dodávky, a může je zpří-
stupnit pouze takovým osobám, které k nim musejí mít pří-

stup v souvislosti naším obchodním vztahem a jsou vázány 
příslušnou povinností mlčenlivosti. Toto ustanovení platí i 

mimo dobu trvání našeho obchodního vztahu, pokud doda-
vatel není schopen prokázat, že mu důvěrné informace byly 

známy nebo že byly veřejně známé již v době, kdy byly zís-
kány, nebo byly později zveřejněny, aniž by se dodavatel 

dopustil nějakého pochybení. 
15.2 We retain title to any documents (e.g. drawings, figures, test 

specifications), samples, models etc. made available by us 
to the Supplier in the course of the business relation, they 

shall be returned to us or destroyed at the Supplier’s cost 
upon our request at any time, but no later than upon termi-

nation of the business relationship (including any copies, 
extracts and replicas). The Supplier does not have any right 

of retention in relation to Confidential Information. 

15.2 Ponecháváme si vlastnická práva k jakýmkoli dokumentům 

(např. výkresům, obrázkům, specifikacím testů), vzorkům, 
modelům atd., které zpřístupníme dodavateli v průběhu na-

šeho obchodního vztahu. Tyto nám budou na požádání kdy-
koli, ale nejpozději při ukončení obchodního vztahu vráceny 

nebo zničeny na náklady dodavatele (včetně veškerých ko-
pií, výtahů a replik). Dodavatel nemá ve vztahu k důvěrným 

informacím žádné zadržovací právo. 
15.3 The disclosure of Confidential Information does not esta-

blish any industrial property rights, rights to knowhow or 
copy-rights of the Supplier and does not constitute a prior 

publication or right of prior use according to the applicable 
patent, design and utility model laws. Any kind of license is 

subject to a written agreement. 

15.3 Prozrazení důvěrných informací nezakládá žádná práva  k 

duševnímu vlastnictví, práva k know-how nebo autorská 
práva dodavatele a nepředstavuje předchozí zveřejnění ani 

právo na předchozí použití dle příslušných zákonů na 
ochranu patentů, designů a užitných vzorů. Jakákoli licence 

musí být podložena písemnou smlouvou. 
  

16 Code of Conduct for Suppliers 16 Pravidla chování pro dodavatele 
The Supplier shall observe the MANN+HUMMEL Code of 

Conduct when performing their deliveries and services. The 
Supplier undertakes to safeguard human rights, comply 

with labor standards, applicable data protection regulations 
and not to tolerate discrimination or forced/child labor. The 

Supplier confirms that it does not tolerate any form of 
corruption or bribery. The Supplier will also require its sub-

contracted Suppliers to comply with the Code of Conduct. 
The MANN+HUMMEL Code of Conduct can be accessed 

at www.mann-hummel.com/coc. If the Supplier culpably in-
fringes these obligations then, without prejudice to other 

claims, MANN+HUMMEL shall be entitled to terminate the 
contract.  

Dodavatel bude při poskytování dodávek a služeb dodržo-

vat pravidla chování skupiny MANN+HUMMEL. Dodavatel 
se zavazuje chránit lidská práva, dodržovat pracovní 

normy, příslušné předpisy na ochranu dat a netolerovat dis-
kriminaci nebo nucenou/dětskou práci. Dodavatel potvr-

zuje, že netoleruje korupci ani uplácení v žádné podobě. 
Dodavatel bude od svých subdodavatelů rovněž požadovat, 

aby dodržovali pravidla chování. Pravidla chování skupiny 
MANN+HUMMEL jsou dostupná na adrese www.mann-

hummel.com/coc. Pokud dodavatel tyto povinnosti vědomě 
poruší, pak aniž by byly dotčeny jiné nároky, bude skupina 

MANN+HUMMEL oprávněna smlouvu ukončit.  

  
17 Data Protection 17 Ochrana osobních údajů 

17.1 The contracting parties may provide each other with perso-
nal data in the course of the performance during the con-

tractual relationship. The processing and transfer of which 
will be done in accordance with applicable data protection 

law. Each contractual party is a data controller in respect of 
personal data processing. 

17.1 Smluvní strany si mohou v průběhu plnění v rámci smluv-
ního vztahu navzájem poskytnout osobní údaje. Jejich zpra-

cování a přenos budou prováděny v souladu s příslušnými 
zákony na ochranu osobních údajů. Každá smluvní strana 

je ohledně zpracování osobních údajů správcem osobních 
údajů. 

17.2 The Supplier is obliged to comply with data protection regu-
lations in its deliveries and services. In particular it will ob-

lige its employees to maintain data confidentiality according 
to applicable data protection law, if these employees have 

access to personal data. 

17.2 Dodavatel je povinen dodržovat při poskytování dodávek a 
služeb předpisy na ochranu osobních údajů. Zejména za-

váže své zaměstnance k zachovávání důvěrnosti osobních 
údajů v souladu s platnými zákony na ochranu osobních 

údajů, pokud tito zaměstnanci mají přístup k osobním úda-
jům. 

17.3 If personal data are collected, processed or used by the 
Supplier on behalf of MANN+HUMMEL or if personal data 

are accessible in the context of the performance of the con-
tractual relationship an additional data protection contract 

has to be concluded if needed by applicable data protection 
law. 

17.3 Pokud dodavatel shromažďuje, zpracovává nebo používá 
osobní údaje jménem skupiny MANN+HUMMEL nebo po-

kud jsou osobní údaje dostupné v kontextu plnění smluv-
ního vztahu, je nutno uzavřít další smlouvu o ochraně osob-

ních údajů, pokud to příslušné zákony na ochranu osobních 
údajů vyžadují. 

17.4 Further information by MANN+HUMMEL regarding perso-
nal data processing of Suppliers are accessible under: 
www.mann-hummel.com/dataprocessing 

17.4 Další informace od skupiny MANN+HUMMEL ohledně 
zpracování osobních údajů dodavateli jsou k dispozici na 

adrese: www.mann-hummel.com/dataprocessing 
  

18 General Provisions 18 Obecná ustanovení 
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18.1 If any of the provisions contained in these Terms and Con-
ditions and other agreements are or become invalid, it shall 

not affect the validity of the remaining contract. The Parties 
shall replace such invalid provision with a valid provision 

that best reflects the economic success of the invalid provi-
sion. 

18.1 Pokud jakákoli ustanovení obsažená v těchto smluvních 
podmínkách a jiných smlouvách jsou nebo se stanou ne-

platná, nebude to mít vliv na platnost zbytku smlouvy. 
Smluvní strany takové neplatné ustanovení nahradí plat-

ným ustanovením, které co nejlépe odráží význam neplat-
ného ustanovení. 

18.2 In the event of any discrepancy between the English origi-
nal version of these Terms and Conditions of Purchasing 

and any foreign language translation, the English version 
prevails. 

18.2 V případě rozporu mezi anglickou původní verzí těchto 
smluvních podmínek nákupu a jakýmkoli překladem do ci-

zího jazyka je rozhodující anglická verze. 

18.3 The place of performance for all deliveries shall be the place 
indicated in the Order.  

18.3 Místo plnění pro všechny dodávky je místo uvedené v ob-
jednávce.  

18.4 Unless otherwise agreed, the local laws of the purchasing 
company should be the governing law. Application of the 

United Nations Convention of 11 April 1980 on Contracts for 
the International Sale of Goods shall be excluded.  

18.4 Pokud není dohodnuto jinak, rozhodným právem budou 
místní zákony nakupující společnosti. Použití Úmluvy Orga-

nizace spojených národů z 11. dubna 1980 o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.  

18.5 The place of jurisdiction shall be the place of the registered 
office of the purchasing MANN+HUMMEL Company. Howe-

ver, we have the right to file claims against the Supplier also 
at the place of his registered office.  

18.5 Místo soudní příslušnosti je místo sídla nakupující společ-
nosti skupiny MANN+HUMMEL. Máme ovšem právo vzná-

šet nároky vůči dodavateli také v místě jeho sídla.  

  
 These Terms and Conditions of Purchasing are the basis of the supply 

relationship existing with you and shall apply to all of your deliveries and 
services with immediate effect.  
Please confirm these conditions for us by returning the signed document 
to us. 
Please contact your responsible purchaser at MANN+HUMMEL if you 
have any queries. 
Supplier hereby acknowledges to have received and accepted our 
current Terms and Conditions of Purchasing for Production Material. 

   

 
Place, date 

 

   

 Signature Supplier and Company stamp 

   

 
Company name 

 
 

 
Tyto smluvní podmínky nákupu jsou základem dodavatelského vztahu s 
vámi a s okamžitou platností platí pro všechny vaše dodávky a služby.  
Potvrďte nám prosím tyto podmínky tak, že nám vrátíte podepsaný do-
kument. 
Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se prosím na odpovědného nákup-
čího ve skupině MANN+HUMMEL. 
Dodavatel tímto potvrzuje, že obdržel a přijal naše aktuální smluvní pod-
mínky nákupu pro výrobní materiál. 

   

 
Místo, datum 

 

   

 Podpis dodavatele a razítko společnosti 

   

 
Název společnosti 

 
 

 


