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FB 333  Požadavky na kvalitu subdodavatele 

 
Tento dokument definuje zásady a požadavky pro dodavatele nebo subdodavatele. Tento 
dokument upravuje odpovědnost vůči zákazníkům, osobám a životnímu prostředí. 
Na konci tohoto dokumentu (Sub) dodavatel potvrdí souhlas s plněním následujících předem 
stanovených bodů. (Sub) dodavatel dále souhlasí s Kodexem chování skupiny Universal Transport, 
který je k dispozici na internetové adrese www.universal-transport.com/service/downloads. 

 
1. Požadavky na společnost a její zaměstnance 
 

(Sub-) dodavatel / dodavatel … 
 

1.1. Je oprávněn k provedení přeprav, dále také má k dispozici veškeré profesně právní 
ustanovení, (např. povolení), zná předpisy a zákony (např. sociální předpisy, přijatá 
pravidla, koncese) a zavazuje se je dodržovat. 

 

1.2. Souhlasí s tím, že skupina Universal Transport může provádět audity a / nebo preventivní 
kontroly. 

 

1.3. Podporuje společnost Universal Transport při službám zákazníkům například: 
» Převezme a dodá zboží v dohodnutém termínu a hodině. 
» Dodržuje pokyny stanovené příjemcem zboží při dodání jménem společnosti 

Universal Transport.  
» Garantuje tok informací v případě problémů nebo překážkách při přepravě. 
» Podává informace o stavu přepravy. 

 

1.4. Má k dispozici platné potvrzení o pojištění a kopii přepravní licence (licence EU). 
Potvrzení o pojištění se musí týkat krytí závazku z přepravy zboží a služeb dohodnutého 
se společností Universal Transport. Maximální výše pojistného plnění a případné závazky 
nebo výjimky musí být jasné.  Potvrzení o pojištění musí souhlasit s krytím závazku z 
přepravy zboží a služeb dohodnutého se společností Universal Transport. 

 

1.5. Splňuje požadavky zákona o boji proti nelegálnímu zaměstnávání, ochraně osobních 
údajů a dodržování zákona o minimální mzdě. Dodržuje sociální předpisy a splňuje 
přihlašovací povinnost. 

 

1.6. Zaručuje se, že nebude tolerovat, ani se neúčastní žádné formy korupce nebo 
úplatkářství, včetně jakýchkoli nezákonných plateb nebo podobných dotací vládním 
činitelům, aby ovlivnil rozhodování. 

 

1.7. Odpovídá za to, že řidiči mají platný řidičský průkaz, průkaz totožnosti (OP) nebo 
cestovní pas a další dokumenty týkající se přepravního procesu a mají je s sebou během 
pracovní doby. 

 

1.8. Pravidelně kontroluje řidiče v pracovní době při dodržování zákazu užívání alkoholu a 
drog. Dále také kontroluje používání osobních ochranných prostředků na nákladkách a 
vykládkách našich zákazníků. 

 

1.9. Zajišťuje povinné zákonné školení a výcvik svých zaměstnanců. Také přebírá 
odpovědnost za zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. 

 

1.10. Zaručuje, že nebude zaměstnávat osoby do věku 15 let (zákaz dětské práce). 
 

1.11. Zajišťuje respektování a dodržování základních práv svých zaměstnanců. Patří mezi ně 
zákaz diskriminace a rovnost pracovních příležitostí. Respektuje osobní důstojnost / 
práva a soukromí každého jednotlivce. Zajišťuje zákaz zaměstnávání kohokoliv proti jeho 
vůli nebo, netoleranci nepřijatelného pracovního zacházení.  
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2. Požadavky na provedení zakázky 
 

2.1. K provedení zakázky mohou být použity pouze spolehlivé dopravní prostředky, které jsou 
způsobilé k provedení přepravy. Řidič také kontroluje bezpečnost provozu a úplnost 
vybavení vozidla před zahájením přepravy. Předepsané a dohodnuté vybavení musí být 
přepravováno na vozidlech až do konce přepravy. 

 

2.2. Dodržuje pravidla pro nakládku nebo vykládku stanovená odesílatelem. 
 

2.3. Všechny přepravní doklady musí být řádně vyplněny v souladu s ostatními doprovodnými 
dokumenty. Jejich obsah, stejně jako převážený náklad je důvěrný a nesmí být 
zpřístupněn třetím stranám. Výjimkou je případný pokyn od úřadů nebo státních orgánů 
a v tom případě musí být zdokumentován. 

 

2.4. (Sub) dodavatel zajišťuje monitorování jízdní trasy používaných vozidel a neustálou 
dosažitelnost posádky vozidla. 

 

2.5. Doklady o vývozu / přepravě a dodání zboží zasílá společně s fakturou nebo na vyžádání. 
 

2.6. Celní předpisy pro mezinárodní dopravu dodržuje a včas splní. 
 

2.7. Nehody/události jsou bez ohledu na závažnost nebo odpovědnost okamžitě hlášeny 
společnosti Universal Transport: informace o osobě, vozidle, nehodě (místo, čas, popis 
havárie/události), rozsah poškození, číslo objednávky/dodacího listu, příjemce, přijatá 
nebo zahájená opatření, dále možnost odvolání nebo popřípadě místo policejní stanice. 
Fotografie a protokol o nehodě/události jsou součástí hlášení. 

 
3. Všeobecné 
 

3.1. Se (Sub) dodavatelem je tímto dokumentem sjednána konkurenční doložka po dobu 12 
měsíců. 

 

3.2. (Sub) dodavatel se zavazuje dodržovat zásady ekologického chování s ohledem na plnění 
právních a mezinárodních norem. Kromě toho se zaručuje minimalizovat znečištění a 
zlepšovat ochranu životního prostředí. 

 

3.3. Není dovoleno, nebo jen se souhlasem společnosti Universal Transport převést 
objednávku na jinou společnost. Sub-sub dodavatelské vztahy jsou zakázány. 

 

3.4. Veškeré náklady nebo důsledky vyplývající z nedodržení výše uvedených podmínek a 
právních podmínek nese (Sub) dodavatel. 

 

3.5. Jakékoliv změny v potvrzeném požadavku na kvalitu jsou hlášeny společnosti Universal 
Transport okamžitě a bez vyžádání. 

 
 
Potvrzení (Sub-) Dodavatele: 
 

☐ Podpisem potvrzuji dodržování a přečtení všech výše uvedených informací. 

☐ S těmito body ________________________ nesouhlasím, nebo je vylučuji. 
 

     
     

Datum  Podpis  Podpis vedení společnosti 
 

 
 
Interní poznámka společnosti Universal Transport: 

 

☐ Spolupráce s touto společností je schválena. 

☐ 
Spolupráce s touto společností je podmíněna vyřízením / prokázáním následujícího bodu 
__________________________ Datum vyřízení je _____________________________ . 

 

   
   

Místo / Datum  Podpis (Universal Transport) 
 


