PODMÍNKY PRODEJE
1. ROZSAH PŮSOBNOSTI – VYKONATELNOST
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky prodeje (dále jen „VOP“) platí pro všechny objednávky rozprašovacích a
dávkovacích komponentů, uzávěrů a systémů (dále jen „Produkty“), které jakákoli společnost (dále jen
„ODBĚRATEL“) zadá společnosti APTARGROUP se sídlem v Evropě, která je uvedena na konci každé
stránky těchto VOP (dále jen „DODAVATEL“). VOP mají přednost před jakýmikoli všeobecnými obchodními
podmínkami ODBĚRATELE nebo jakýmkoli jiným dokumentem jednostranně předloženým ODBĚRATELEM,
které má ODBĚRATEL v úmyslu uplatnit v jakékoli objednávce, potvrzení objednávky nebo obdobném
dokumentu, pokud nebyly DODAVATELEM výslovně písemně schváleny při přijetí objednávky, a to i v
případě, že ODBĚRATEL tyto VOP řádně nepodepíše. Tyto VOP platí také pro všechny budoucí objednávky
Produktů ODBĚRATELEM, a to i v případě, že se na ně DODAVATEL už neodvolá.
1.2. V případě jakéhokoli rozporu mezi VOP a zvláštními podmínkami DODAVATELE uvedenými v nabídce,
cenové nabídce, Potvrzení objednávky a/nebo samostatném písemném dokumentu podepsaném
DODAVATELEM převažují ustanovení těchto zvláštních podmínek nad ustanoveními VOP.
1.3. Vzdání se jakéhokoli práva nebo právního prostředku podle VOP je účinné pouze v písemné podobě a nelze
je považovat, stejně jako neuplatnění nebo prodlení s uplatněním jakéhokoli práva nebo právního prostředku
podle VOP nebo zákona, za vzdání se práv při jakémkoli následném porušení nebo neplnění. Rovněž se tím
neomezuje další uplatňování tohoto práva nebo nápravného opatření ani jakéhokoli jiného práva nebo
nápravného opatření.
1.4. Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán shledá jakékoli ustanovení VOP (nebo část jakéhokoli ustanovení)
neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení nebo částečné ustanovení
v požadovaném rozsahu považováno za zrušené, přičemž platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení
VOP zůstane nedotčena.
2. OBJEDNÁVKY
2.1. Každá objednávka Výrobků zadaná písemně ODBĚRATELEM nebo přijetí cenové nabídky vypracované pro
ODBĚRATELE DODAVATELEM, které je doručeno nejpozději do devadesáti (90) kalendářních dní od jejího
vydání, bez ohledu na způsob doručení (pošta, fax nebo elektronická forma přenosu), (dále jen
„Objednávka“), se považuje za nabídku ODBĚRATELE nakoupit Produkty v souladu s VOP a všemi
standardními dokumenty uvedenými v odstavci 3.1 níže a poskytnutými DODAVATELEM ODBĚRATELI.
2.2. DODAVATEL není v žádném případě povinen dodat ODBĚRATELI Produkty, dokud DODAVATEL nepřijme
Objednávku prostřednictvím písemného potvrzení této Objednávky („Potvrzení objednávky“), a to ani v
v případě, že ODBĚRATELI poskytl cenovou nabídku.
2.3. Pokud není stanoveno jinak, může DODAVATEL, pokud mu ODBĚRATEL uhradí vzniklé výdaje a/nebo
náklady, přijmout žádost o změnu nebo zrušení Objednávky za předpokladu, že bude tato žádost
DODAVATELI doručena písemně:
2.3.1. nejméně šest (6) týdnů před datem odeslání uvedeným v Potvrzení objednávky pro
standardní Produkty; nebo
2.3.2. nejméně osm (8) týdnů před datem odeslání uvedeným v Potvrzení objednávky pro Produkty
vyrobené na zakázku, nebo pokud zpracování Objednávky vyžaduje dodávku zvláštních
součástí nebo materiálů.
2.4. Přijetí změny Objednávky DODAVATELEM bude formalizováno vydáním nového Potvrzení objednávky,
v němž bude stanovena výše výdajů a/nebo nákladů vynaložených DODAVATELEM v důsledku této změny,
a stane se pro DODAVATELE i ODBĚRATELE závazným po uplynutí 8 kalendářních dní od data zaslání
tohoto nového Potvrzení objednávky ODBĚRATELI.
2.5. S výjimkou odstavce 2.4, pokud není dohodnuto jinak, je zrušení nebo změna objednávky ODBĚRATELEM
důvodem pro okamžitou fakturaci ceny za původně objednané Produkty.
3. VÝROBA – MNOŽSTVÍ
3.1. Produkty dodavatele se vyrábějí, balí a dodávají v souladu s ustanoveními (i) dohody o požadavcích na
kvalitu zaslané společně s cenovou nabídkou DODAVATELE včetně případných zvláštních technických
specifikací požadovaných ODBĚRATELEM a písemně přijatých DODAVATELEM nebo, v případě
neexistence takové dohody o požadavcích na kvalitu, (ii) standardních požadavků na kvalitu a standardních
technických nebo obalových specifikací DODAVATELE, standardních logistických požadavků
DODAVATELE, které byly DODAVATELEM poskytnuty společně s cenovou nabídkou nebo, v případě
neexistence cenové nabídky, společně s prvním Potvrzením objednávky.
3.2. Pokud DODAVATEL pro výrobu Produktů použije součásti nebo dílčí montážní skupiny nebo
subdodavatelské služby od subdodavatelů jmenovaných ODBĚRATELEM, DODAVATEL a ODBĚRATEL
stanoví, zda platí DODAVATELOVY nebo ODBĚRATELOVY požadavky na dodávku. Pokud se nedosáhne
dohody, platí požadavky na kvalitu dodávky a specifikace ODBĚRATELE; pokud ODBĚRATEL nemá žádné
požadavky na kvalitu a specifikace, budou podmínky pro tuto dodávku stanoveny podle požadavků na kvalitu
a specifikací DODAVATELE. Specifikace subdodávky bude uvedena v Potvrzení objednávky.
3.3. Minimální množství Produktů na jednu Objednávku a/nebo dodávku bude vyznačeno v cenové nabídce
DODAVATELE a v Potvrzení objednávky pro standardní a zakázkové Produkty.
3.4. Pokud není stanoveno jinak, množství Produktů v každé Objednávce, které byly dodány a účtovány, může
být až o pět procent (5%) větší nebo menší než je množství uvedené v Objednávce a/nebo v Potvrzení
objednávky. Tyto odchylky v množství nejsou důvodem pro reklamaci ze strany ODBĚRATELE, který tímto
potvrzuje, že takovéto dodané množství se považuje za množství objednané, aniž by bylo dotčeno právo
ODBĚRATELE prokázat, že příslušné měření je chybné.
4. DODÁVKY
4.1. Pokud není stanoveno jinak, prodej výrobků je realizován na bázi FCA závod prodávajícího ( dle podmínek
Incoterms 2010 ).
4.2. Pokud si ODBĚRATEL nevyzvedne Produkty v dohodnutém termínu nebo v rámci dohodnuté lhůty,
DODAVATEL si vyhrazuje právo účtovat náklady na skladování od data dodávky nebo od vypršení lhůty pro
vyzvednutí dodávky. DODAVATEL může rovněž ODBĚRATELI oznámit svůj záměr prodat Produkty, stanovit
přiměřenou náhradní lhůtu pro vyzvednutí dodávky a poté prodat Produkty za nejvyšší přiměřeně
dosažitelnou cenu, aniž by bylo dotčeno právo na náhradu škody vůči ODBĚRATELI, která bude
ODBĚRATELI účtována za rozdíl způsobený získáním nižší ceny než je cena uvedená v Objednávce, nebo
vyúčtovat ODBĚRATELI rozdíl způsobený získáním vyšší ceny než je cena uvedená v Objednávce, přičemž
se v obou případech berou v úvahu všechny poplatky související s prodejem, nebo může DODAVATEL po
uplynutí této náhradní lhůty od prodeje odstoupit.
4.3. Doba potřebná k výrobě a dodací lhůty jsou v Potvrzení objednávky uvedeny pouze orientačně.
DODAVATEL vynaloží přiměřenou snahu ke splnění těchto lhůt, které však nejsou závazné. DODAVATEL
neodpovídá za prodlení s dodávkou Produktů způsobené (i) zásahem vyšší moci vymezeným v článku
odstavce 10, nebo (ii) neposkytnutím dostatečných pokynů pro dodání DODAVATELI ze strany
ODBĚRATELE, nebo (iii) neposkytnutím jakýchkoli jiných pokynů důležitých pro dodání Produktů ze strany
ODBĚRATELE.
4.4. Pokud DODAVATEL Produkty nedodá, je jeho odpovědnost omezena na náklady a výdaje vynaložené
ODBĚRATELEM na pořízení náhradních výrobků podobného vzhledu a jakosti na nejlevnějším dostupném
trhu minus cena Produktů.
4.5. Bez ohledu na odstavec 4.2, doba potřebná k výrobě nezačne běžet, dokud ODBĚRATEL neposkytne
DODAVATELI všechny technické údaje potřebné ke zpracování Objednávky a/nebo nezajistí úvěrové nebo
platební prostředky stanovené v Potvrzení objednávky.
5. CENA – PLATBA
5.1. DODAVATEL dodává a fakturuje Produkty za cenu uvedenou v Potvrzení objednávky nebo, v případě změny
ceníků DODAVATELE, aniž by bylo dotčeno ustanovení odstavce 2.3 výše, podle aktuálního ceníku platného
k datu dodávky Produktů, který tímto ODBĚRATEL výslovně akceptuje. Cena neobsahuje náklady a výdaje
na balení a přepravu, DPH a další poplatky nebo daně, které se účtují navíc k ceně.
5.2. Faktury jsou splatné v eurech do třiceti (30) kalendářních dní od data faktury, bankovním převodem, bez
slevy za předčasnou platbu. Jakékoli náklady spojené s platbou hradí výhradně ODBĚRATEL. Platba se
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považuje za obdrženou až poté, co bude obdržena v zúčtovaných finančních prostředcích a příslušná částka
bude připsána na bankovní účet DODAVATELE. Lhůta splatnosti je podstatnou smluvní podmínkou.
DODAVATEL je oprávněn, i pokud nikdy předtím nedošlo ke zpoždění platby, požadovat platební záruky
(záloha apod.) v případě, že z informací o situaci ODBĚRATELE, především změně jeho finanční situace,
vyplývá riziko nezaplacení částek účtovaných za prodej Produktů.
Částečné platby se použijí na úhradu v následujícím pořadí přednosti: (i) nezaplacené faktury (od nejstarších
počínaje); (ii) úrok z opožděné platby; a (iii) úhrada nákladů vynaložených DODAVATELEM na vymáhání
opožděných plateb.
Při jakémkoli prodlení s platbou se uplatní úrok z prodlení ve výši úrokové sazby nejaktuálněji používané
Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace zvýšené o deset (10) procentních bodů. Úrok se
počítá ode dne prodlení s lhůtou splatnosti uvedené na faktuře. Tento úrok a všechny náklady vynaložené
v souvislosti s vymáháním pohledávky (zejména inkasní poplatky a poplatky za právnické služby) ponese
pouze ODBĚRATEL a jejich výše může být započtena na jakoukoli částku dlužnou ODBĚRATELI.
V případě opožděné platby nebo nezaplacení jedné nebo více faktur může DODAVATEL také, aniž by bylo
dotčeno právo na náhradu škody, stanovit pro ODBĚRATELE přiměřenou náhradní lhůtu prostřednictvím
formálního oznámení, a pokud nebude platba v plné výši uhrazena v této náhradní lhůtě, může zrušit
dodávku Produktů v příslušné Objednávce nebo pozastavit zpracování Objednávek ve výrobě a/nebo
požadovat okamžitou platbu jakékoli nezaplacené částky, kterou mu ODBĚRATEL dluží, a/nebo požadovat
platební záruky nebo platbu při každé další Objednávce.
ODBĚRATEL zaplatí všechny dlužné částky podle Objednávky v plné výši bez jakéhokoli odpočtu nebo
srážky s výjimkou případů požadovaných zákonem a není oprávněn zcela nebo zčásti započíst jakýkoliv
nárok nebo platbu jakékoli částky vůči DODAVATELI a odůvodňovat tím pozastavení plateb. ODBĚRATEL je
oprávněn zadržet platbu ve výši jakéhokoliv protinároku vyplývajícího z téže Objednávky, který je nesporný a
byl potvrzen pravomocným rozsudkem .
VLASTNICKÉ PRÁVO – NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
VLASTNICKÉ PRÁVO K PRODUKTŮM PŘEJDE Z DODAVATELE NA ODBĚRATELE AŽ PO ÚPLNÉM
ZAPLACENÍ JEJICH CENY, ÚROKU A DODATEČNÝCH NÁKLADŮ SPOLEČNĚ SE VŠEMI OSTATNÍMI
ZÁVZAKY ODBĚRATELE VŮČI DODAVATELI, KTERÉ JSOU NEBO SE Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU
STANOU SPLATNÝMI. PLATBA SE POVAŽUJE ZA PROVEDENOU AŽ POTÉ, KDY DODAVATEL OBDRŽÍ
ZÚČTOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY. DODAVATEL JE OPRÁVNĚN PODNIKNOUT JAKÉKOLI KROKY,
KTERÉ JSOU Z PRÁVNÍHO HLEDISKA POŽADOVANÉ NEBO NEZBYTNÉ K ZAJIŠTĚNÍ NEBO
ZACHOVÁNÍ TOHOTO VLASTNICKÉHO PRÁVA, S VÝHRADOU PLATNÝCH ZVLÁŠTNÍCH
VNITROSTÁTNÍCH ZÁKONŮ.
Nebezpečí škody na věci spojené s Produkty přechází na ODBĚRATELE při dodání Produktů dle vymezení v
článku odstavce 6.1 nebo v souladu s dodací doložkou Incoterm uvedenou v Objednávce. Od okamžiku
dodání nese veškeré nebezpečí ztráty nebo poškození Produktů ODBĚRATEL. Jakákoli škoda nebo ztráta
případně způsobená na Produktech v době trvání výhrady vlastnického práva podle odstavce 6.1, je od
okamžiku jejich dodání kryta bez jakékoli spoluúčasti pojistnou smlouvou proti ztrátě, krádeži, poškození
ohněm nebo vodou a přírodním pohromám, kterou je povinen ODBĚRATEL na vlastní náklady uzavřít.
ODBĚRATEL na požádání poskytne DODAVATELI kopii této pojistné smlouvy. ODBĚRATEL postoupí své
nároky na pojistné plnění ve vztahu k Produktům DODAVATELI.
ODBĚRATEL zajistí, aby byly Produkty po dobu, než bude uhrazena cena za Produkty v plné výši, snadno
identifikovatelné. V případě nezaplacení bude DODAVATEL žádat o vrácení Produktů na náklady a
nebezpečí ODBĚRATELE, aniž by DODAVATEL přišel o jakékoli jiné své právo.
Dokud nepřejde vlastnické právo k Produktům na ODBĚRATELE, ODBĚRATEL:
6.4.1. uskladní Produkty (aniž by DODAVATELI z toho vznikly jakékoli náklady) odděleně od všech
ostatních výrobků ODBĚRATELE nebo jakékoli třetí strany tak, aby byly snadno
identifikovatelné; a
6.4.2. udržuje Produkty v uspokojivém stavu.
ODBĚRATEL je oprávněn užívat, spotřebovávat nebo dále prodávat Produkty podléhající ustanovení o
výhradě vlastnického práva (odstavec 6.1) pouze v rámci své běžné podnikatelské činnosti do doby, než na
něj přejde vlastnické právo, s tím, že je oprávněn je prodat pouze za těchto podmínek:
6.5.1. každý prodej se uskuteční za tržní hodnotu v plné výši;
6.5.2. každý prodej je prodejem ODBĚRATELOVA majetku ODBĚRATELOVÝM vlastním jménem a
ODBĚRATEL při takovémto prodeji vystupuje jako příkazce;
6.5.3. ODBĚRATEL uloží část výnosu z prodeje, jež představuje částku, kterou ODBĚRATEL dluží
DODAVATELI, v úschově pro DODAVATELE, a v souladu s tím provede pro DODAVATELE
vyúčtování; a
6.5.4. ODBĚRATEL zahrne do kupní smlouvy se svými zákazníky ustanovení o výhradě
vlastnického práva ve stejné formě jako u tohoto článku 6.
DODAVATEL je oprávněn k vymáhání plateb za Produkty (včetně žaloby k příslušnému soudu) bez ohledu
na to, zda vlastnické právo k jakémukoli Produktu již přešlo na ODBĚRATELE či nikoli.
Jakékoli zálohy obdržené již dříve od ODBĚRATELE zůstávají vlastnictvím DODAVATELE.
Byla-li ve vztahu k Produktům uplatněna pohledávka a tyto Produkty nejsou identifikovatelné a/nebo nejsou k
dispozici či je není možné získat zpět, má se za to, že Produkty na skladě odpovídají nevyrovnaným
pohledávkám.
Právo ODBĚRATELE k držbě, užití a dalšímu prodeji Produktů okamžitě zanikne, pokud:
6.9.1. ODBĚRATEL přestane obchodovat nebo je podle důvodného mínění DODAVATELE
pravděpodobné, že přestane obchodovat, nebo je proti němu vedeno insolvenční řízení ve
smyslu nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o insolvenčním řízení a
podle platných vnitrostátních předpisů;
6.9.2. ODBĚRATEL nezaplatí DODAVATELI jakoukoli částku splatnou v souvislosti s Objednávkou
nebo jakoukoli jinou smlouvou uzavřenou mezi ODBĚRATELEM a DODAVATELEM;
6.9.3. ODBĚRATEL zřídí zástavní právo k jakémukoli Produktu nebo jakkoli zatíží kterýkoli z
Produktů; nebo
6.9.4. Objednávka byla z jakéhokoli důvodu zrušena.
V kterémkoli z těchto případů je DODAVATEL oprávněn vystavit dobropis na jméno ODBĚRATELE na plnou
cenu Produktů nebo její část, spolu s příslušnou daní z přidané hodnoty.
ODBĚRATEL tímto poskytuje DODAVATELI, jeho zástupcům, zaměstnancům a subdodavatelům
neodvolatelné oprávnění kdykoli vstoupit do jakýchkoli prostor, kde Produkty jsou nebo mohou být
skladovány, za účelem jejich kontroly nebo jejich odebrání v případě, že zaniklo právo ODBĚRATELE
k držbě, užití a dalšímu prodeji.
Práva DODAVATELE obsažená v tomto článku 6 trvají i po ukončení Objednávky, bez ohledu na způsob
vzniku.
ZÁRUKA
DODAVATEL poskytuje ODBĚRATELI záruku, že při dodání a po dobu dvanácti (12) měsíců od data
dodávky (záruční lhůta) Produkty:
7.1.1. věcně odpovídají technickým specifikacím (ať už jde o standardní specifikace nebo případně o
zakázkové specifikace stanovené ODBĚRATELEM a potvrzené DODAVATELEM)
stanoveným v dohodě o požadavcích na kvalitu;
7.1.2. nemají podstatné vady konstrukce, materiálu a provedení; a
7.1.3. mají uspokojivou kvalitu.
DODAVATEL neposkytuje záruku za vhodnost, přizpůsobivost nebo slučitelnost Produktů s potřebami
ODBĚRATELE pro účely výroby hotových výrobků, polotovarů nebo meziproduktů, pro účely začlenění
Produktů do jiných výrobků a pro použití Produktů pro dávkování nebo rozprašování jakéhokoli obsahu.
DODAVATEL rovněž neposkytuje záruku, že Produkty vyrobené na základě zakázkových specifikací a/nebo
pokynů ODBĚRATELE (zejména tvar Produktu nebo jeho vizuální specifikace) neporušují práva třetích stran
(zejména práva duševního vlastnictví)
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7.3. Výlučnou odpovědností ODBĚRATELE je:
7.3.1. vybrat Produkty a vymezit zvláštní nebo zakázkové technické nebo obalové specifikace
Produktů;
7.3.2. ujistit se, že Produkty, které objednává od DODAVATELE, jsou vhodné pro zamýšlené použití;
7.3.3. ujistit se, že Produkty jsou slučitelné s obsahem, který má ODBĚRATEL vložit do hotového
balení výrobku, a s výrobky, které ODBĚRATEL prodává; a
7.3.4. zajistit soulad se všemi platnými předpisy pro hotové výrobky, které uvádí na trh.
7.4. ODBĚRATEL zaručuje, že zakázkové specifikace oznámené DODAVATELI neporušují a nebudou porušovat
práva třetích stran (zejména jde o porušení práv k duševnímu vlastnictví).
7.5. Jakákoli technická rada, kterou DODAVATEL poskytne ústně nebo písemně, a jakékoli testy (především
technické zkoušky pro schválení typu) provedené DODAVATELEM na žádost ODBĚRATELE za žádných
okolností nezbavují ODBĚRATELE jeho výlučné odpovědnosti ve vztahu k volbě Produktů vhodných pro
zamýšlené užití, přičemž tuto vhodnost a slučitelnost prověří přiměřenými prostředky (především
prostřednictvím testů, které určí a provede ODBĚRATEL sám nebo je zadá jiným smluvním stranám), a ve
vztahu k případnému stanovení zakázkových technických specifikací pro tyto Produkty.
7.6. DODAVATEL neposkytuje žádnou záruku ani garanci na své Produkty v případě:
7.6.1. změn nebo úprav provedených na Produktech ODBĚRATELEM;
7.6.2. nesprávného užití, skladování Produktů (především datum jejich trvanlivosti) a/nebo
nedodržení pokynů udělených DODAVATELEM;
7.6.3. nedbalosti a/nebo zanedbání údržby Produktů ze strany ODBĚRATELE; nebo
7.6.4. běžného opotřebení Produktů.
7.7. ODBĚRATEL se zavazuje informovat jakýmikoli vhodnými prostředky své zákazníky, dodavatele nebo
smluvní strany o podmínkách a omezeních ve vztahu k užití a skladování Produktů.
7.8. DODAVATEL neposkytuje žádnou záruku ani garanci na součásti nebo materiály dodané ODBĚRATELEM,
které před jejich použitím ve výrobě Produktů nijak nekontroluje. Má se za to, že tyto součásti a materiály
dodané ODBĚRATELEM odpovídají ODBĚRATELOVÝM požadavkům a všem platným zákonům a
předpisům. ODBĚRATEL má povinnost tento soulad ověřit.
7.9. Kromě ustanovení obsažených v těchto VOP neplatí žádná ustanovení o zárukách, podmínkách a jiných
ujednáních vyplývající ze zákona nebo právních zvyklostí, a to v nejvyšší míře povolené zákonem.
8. PŘEJÍMKA – REKLAMACE
8.1. ODBĚRATEL při dodání prohlédne a zkontroluje všechny Produkty, aby ověřil, zda odpovídají Objednávce,
dohodě o požadavcích na kvalitu, technickým specifikacím (ať standardním nebo případně zakázkovým
specifikacím určeným ODBĚRATELEM a uznaným DODAVATELEM) a logistickým požadavkům
DODAVATELE, kromě případu, kdy byly s ODBĚRATELEM uzavřeny smlouvy o řízení jakosti. U Produktů
dodaných DODAVATELEM v rámci smlouvy o řízení jakosti ODBĚRATEL provede kontrolu online v souladu
s ustanoveními příslušných smluv o řízení jakosti.
8.2. Okamžitě po dodání avšak nejpozději do patnácti (15) pracovních dní od data dodávky Produktů ODBĚRATE
l písemně oznámí DODAVATELI všechny případy nesouladu s požadavky nebo vad Produktů, které mohou
být zjištěny při přiměřené kontrole, aniž by byl dotčen jakýkoli nárok vůči přepravcům v souladu s odstavcem
8.5 níže. Pokud ODBĚRATEL v souvislosti s těmito vadami v této lhůtě reklamaci nepodá, má se za to, že
ODBĚRATEL dodávku přijal, a DODAVATEL již nemá právní odpovědnost pro případ, že dodané Produkty
požadavkům nevyhovují.
8.3. V případě, že se prokáže, že dodané Produkty nevyhovují požadavkům nebo jsou vadné z důvodů, které
nelze přičíst ODBĚRATELI, a tyto případy nesouladu s požadavky nebo vady nebyly zřejmé při přiměřené
kontrole provedené v souladu s odstavcem 8.1 („skryté vady“), ODBĚRATEL okamžitě podá u
DODAVATELE reklamaci v této souvislosti, a to nejpozději do tří (3) pracovních dní po zjištění tohoto případu
nesouladu s požadavky nebo vad. Pokud nebude reklamace v této lhůtě podána, DODAVATEL již
neodpovídá za tyto případy nesouladu s požadavky nebo vad dodaných Produktů, které nemohly být zjištěny
při dodání v souladu s ustanoveními odstavce 8.1 výše.
8.4. DODAVATEL v žádném případě nepřijme žádné reklamace ani neodpovídá za žádné případy nesouladu
s požadavkům nebo vady svých Produktů, které se objeví nebo budou zjištěny více než dvanáct (12) měsíců
po datu dodávky.
8.5. Jakmile ODBĚRATEL zjistí vadu nebo případ nesouladu s požadavky, podnikne všechna nezbytná opatření,
včetně případného okamžitého zastavení výroby, aby omezil případné nežádoucí následky, které by tato
vada nebo nesoulad s požadavky mohly mít.
8.6. Reklamaci ze strany ODBĚRATELE v souvislosti s jakýmkoli případem nesouladu s požadavky nebo vady
Produktů podá ODBĚRATEL písemně buď oddělení řízení jakosti, nebo oddělení odbytu DODAVATELE a
tato reklamace bude obsahovat řádné odůvodnění, popis vady, která mohla případně nastat v rozporu
s ustanoveními dohody o požadavcích na kvalitu, a všechny nezbytné údaje požadované DODAVATELEM,
včetně prvků pro zpětnou sledovatelnost pro účely analýzy původu vady nebo nesouladu s požadavky a
vzorků těchto vadných nebo nevyhovujících Produktů v případě, že jde o reklamaci v souvislosti
s nevyhověním Objednávce, včetně dodaného množství. DODAVATEL neprodleně určí, zda jsou vzorky
vadné nebo zda nevyhovují požadavkům. ODBĚRATEL v žádném případě nesmí vrátit DODAVATELI žádné
Produkty, pokud DODAVATEL nepotvrdí případ vady nebo nesouladu s požadavky a pokud ODBĚRATEL
nezdůvodní údajnou vadu nebo nesoulad s požadavky tak, jak je uvedeno v odstavci 8.5 výše. V opačném
případě budou vrácené Produkty zaslány zpět ODBĚRATELI a ODBĚRATEL nahradí DODAVATELI náklady
vynaložené na přezkoumání údajně vadných Produktů a na jejich vrácení. Pokud se ODBĚRATEL
s DODAVATELEM nedohodne předem v písemné formě jinak, ODBĚRATEL neprovede sám ani
prostřednictvím třetí strany žádné opravy na Produktech, které se zdají být nevyhovujícími nebo vadnými.
8.7. V případě, že se ODBĚRATEL s DODAVATELEM neshodnou na existenci, povaze, rozsahu nebo původu
nevyhovění požadavkům nebo vady Produktů, může být k provedení analýzy přizvána nezávislá laboratoř,
kterou smluvní strany společně vyberou. Zjištění této laboratoře se považují za konečná a závazná pro obě
smluvní strany. Náklady na analýzu ponese DODAVATEL, pokud laboratoř učiní závěr, že jde o vady nebo
nesoulad s požadavky způsobené DODAVATELEM, v opačném případě nese náklady ODBĚRATEL.
8.8. Platí, že jakékoli zjištěné odchylky nebo rozdíly, kterými se Produkty liší od modelů, prototypů nebo modelů
určených k testování, výkresů, brožur, internetových stran a reklam, které slouží jen jako vodítko, nelze
považovat za vady nebo nevyhovění požadavkům.
8.9. V případě dodávky Produktů uznaných za nevyhovující nebo vadné DODAVATEL Produkty přepracuje nebo
nahradí, přičemž toto nahrazení proběhne v rámci obvyklých lhůt pro výrobu a dodání Produktů. Pokud není
DODAVATEL ochoten nebo schopen přepracovat nebo nahradit Produkty, především v případě
nepřiměřeného prodlení ze strany DODAVATELE nebo v případě, že se z jakéhokoli důvodu přepracování
nebo nahrazení nepodařilo, je ODBĚRATEL oprávněn od smlouvy nebo Objednávky odstoupit. Za
nepřepracování nebo nenahrazení Produktu se považuje situace, kdy je přepracování nebo nahrazení po
dvou pokusech stále neúspěšné. Právo ODBĚRATELE na náhradu škody podléhá ustanovení v článku 9.
8.10. ODBĚRATEL zajistí, aby DODAVATEL mohl vadné Produkty, které byly nahrazeny, odebrat, nebo je vrátí na
základě předešlého souhlasu DODAVATELE, a to pokud možno v dobrém stavu a v původním obalu. V této
souvislosti DODAVATEL ponese všechny přepravní náklady, jakož i náklady na přepravu náhradních nebo
opravených Produktů.
8.11. Pokud DODAVATEL poskytne předem písemný souhlas, ODBĚRATEL zničí vadné produkty na náklady
DODAVATELE a v souladu se všemi platnými zákonnými a regulačními požadavky. Zničení Produktů v
provozovně ODBĚRATELE bude prokázáno potvrzením o fyzické likvidaci.
8.12. Právní prostředky uvedené v tomto článku 8 a v odstavci 9.2 ve vztahu k případu, kdy Produkt nevyhovuje
záruce uvedené v odstavci 7.2, jsou jedinými a výlučnými právními prostředky, které má ODBĚRATEL
k dispozici, a jedinou a výlučnou odpovědností za škodu DODAVATELE.
9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
9.1. Dodavatel nevylučuje svou odpovědnost za škodu (pokud nastane) vůči ODBĚRATELI za:
9.1.1. úmyslné pochybení nebo hrubou nedbalost;
9.1.2. náhradu škody vyplývající z úmrtí nebo zranění způsobených DODAVATELEM;
9.1.3. jakoukoli skutečnost, ve vztahu k níž se DODAVATEL ze zákona nemůže zprostit nebo
usilovat o zproštění právní odpovědnosti.
9.2. S výhradou odstavců 9.1 a 9.3 a v rozsahu povoleném zákonem ve vztahu k odstavci 9.3 je maximální
celková odpovědnost za škodu DODAVATELE vyplývající z těchto VOP a jakékoli Objednávky nebo
v souvislosti s nimi, ať jde o odpovědnost ze smlouvy, z občanskoprávních deliktů, z nepravdivého
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prohlášení, ze zákona nebo jiné, ať jsou způsobeny jakkoli, včetně nedbalosti (nebo nedbalosti osoby, za
kterou DODAVATEL odpovídá) a také včetně (zejména) jakékoli odpovědnosti za škodu podle těchto VOP
a/nebo vyplývající z porušení, neplnění nebo z vadného nebo pozdního plnění jakéhokoli závazku
DODAVATELE podle těchto VOP nebo Objednávky a/nebo jakékoli vady na jakémkoli Produktu („Neplnění“),
omezena na cenu Produktů, s nimiž je porušení povinností spojeno.
S výhradou odstavce 9.1 nenese DODAVATEL žádnou odpovědnost za škodu jakéhokoli druhu vůči
ODBĚRATELI (ať jde o odpovědnost ze smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), porušení
zákonné povinnosti, odškodnění nebo jiné) ve vztahu k náhradě škody, zejména za:
9.3.1. ztrátu součástí a za výrobní náklady na hotové výrobky, polotovary nebo meziprodukty
ODBĚRATELE; nebo
9.3.2. náklady vynaložené ODBĚRATELEM na obstarání náhradních výrobků; nebo
9.3.3. ztrátu příjmu; ušlý zisk (ať přímý nebo nepřímý); nebo
9.3.4. ztrátu podnikatelských příležitostí; snížení hodnoty goodwillu; ztrátu dobré pověsti; nebo
9.3.5. jakékoli nároky třetích stran vůči ODBĚRATELI nebo jakoukoli náhradu škody nebo jiné platby
poskytnuté ODBĚRATELEM svým zákazníkům; nebo
9.3.6. nepřímé nebo následné škody,
ať byly způsobeny z jakéhokoli důvodu a vyplývají z porušení povinností.
Každý zaměstnanec, zástupce a subdodavatel DODAVATELE může uplatnit a vymáhat vyloučení a omezení
právní odpovědnosti uvedené v těchto VOP vlastním jménem a ve svůj vlastní prospěch, jako by kdekoli
v těchto ustanoveních byla ke každému slovu „DODAVATEL“ připojena slova „jeho zaměstnanci, zástupci a
subdodavatelé“.
ODBĚRATEL se zavazuje odškodnit DODAVATELE za všechny náklady (včetně nákladů na vymáhání),
výdajům, závazkům, újmám, přímým, nepřímým a následným škodám (všechny tři tyto termíny zahrnují
čistou hospodářskou ztrátu, ušlý zisk, ztrátu podnikatelských příležitostí, snížení hodnoty goodwillu a
podobné ztráty), náhradám škody, nárokům, požadavkům, řízením a právním nákladům (v plné výši náhrady
škody) a rozsudkům, které DODAVATEL vynaloží nebo utrpí následkem jakéhokoli přímého nebo nepřímého
porušení nebo nedbalého plnění nebo neplnění podmínek těchto VOP ODBĚRATELEM.
VYŠŠÍ MOC
V případě vyšší moci může DODAVATEL, v závislosti na okolnostech, zrušit Objednávku, pozastavit její
plnění nebo odložit datum dodávky, aniž by byl ODBĚRATEL oprávněn požadovat jakoukoli náhradu škody
z těchto důvodů, zrušit svou Objednávku nebo postoupit Objednávku jinému dodavateli.
DODAVATEL neprodleně oznámí případ vyšší moci ODBĚRATELI a projedná s ním řešení situace.
V případě pozastavení Objednávky ODBĚRATEL přijme na vlastní náklady všechna nezbytná opatření
k prodloužení platnosti úvěrových a/nebo platebních prostředků po dobu pozastavení objednávky až do doby,
kdy bude moci být uskutečněno dodání. DODAVATEL bude v každém případě zproštěn závazků, aniž by byl
povinen uhradit ODBĚRATELI jakoukoli náhradu škody. Pokud případ vyšší moci znemožňuje plnění
Objednávky nebo její splnění činí z obchodního hlediska nehospodárným po období přesahující šest (6)
měsíců, DODAVATEL tuto skutečnost ODBĚRATELI okamžitě oznámí.
DŮVĚRNOST
Pokud není uzavřena samostatná smlouva o závazku mlčenlivosti, ODBĚRATEL se zavazuje po dobu trvání
spolupráce s DODAVATELEM a deseti (10) let po ukončení této spolupráce, ať byla ukončena z jakéhokoli
důvodu, zachovávat naprostou důvěrnost informací jakéhokoli druhu předaných ústně, písemně nebo
v jakékoli jiné formě, které se případně dozvěděl při sjednávání nebo plnění Objednávek Produktů.
Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou veřejně známé, byly zveřejněny jiným
způsobem než porušením mlčenlivosti ODBĚRATELEM, byly zákonným způsobem získány od třetích stran
nebo spadají mezi informace, jež je ODBĚRATEL povinen zveřejňovat podle zákona nebo na základě
nařízení veřejnoprávní moci nebo soudního příkazu.
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
DODAVATEL nepřevádí na ODBĚRATELE know-how ani práva k duševnímu vlastnictví, která souvisejí
s Produkty nebo jsou k těmto Produktům připojena a vyplývají z designu a/nebo výroby Produktů a/nebo
studií a analýz provedených DODAVATELEM v souvislosti s designem a výrobou produktů pro
ODBĚRATELE, především pro účely vypracování zakázkových technických specifikací, pro účely vývoje
nového Produktu s ohledem na smlouvu o výzkumu a vývoji, nebo pro účely zlepšení kvality a výrobní ceny
Produktů.
ODBĚRATEL odškodní DODAVATELE za všechny ztráty, náklady, požadavky, přiměřené výdaje (včetně
právních nákladů) vyplývající z jakýchkoli nároků, řízení nebo tvrzení, které případně podají nebo zahájí třetí
strany na základě údajného porušení jejich práv (především z důvodu práv k duševnímu vlastnictví nebo
nekalé soutěže), které se týkají (i) Produktů vyrobených DODAVATELEM v souladu se specifikacemi nebo
pokyny poskytnutými ODBĚRATELEM pro plnění Objednávky nebo (ii) hotových výrobků, polotovarů a
meziproduktů ODBĚRATELE.
DODAVATEL odškodní a v budoucnu bude odškodňovat ODBĚRATELE za všechny ztráty, náklady,
požadavky, přiměřené výdaje (včetně právních nákladů) s výjimkou omezení odpovědnosti za škodu
způsobenou DODAVATELEM dle článku 9 výše, vyplývajícím z jakýchkoli nároků, řízení nebo tvrzení, které
mohou předložit nebo zahájit třetí strany tvrzením o porušení jejich práv (především z důvodu práv
k duševnímu vlastnictví nebo nekalé soutěže), které se týkají Produktů vyrobených DODAVATELEM
v souladu se standardními specifikacemi DODAVATELE.
DODAVATEL je oprávněn prezentovat při jakékoli veřejné události, jako jsou např. veletrhy, výstavy nebo
předváděcí akce, a/nebo v jakýchkoli reklamních a obchodních dokumentech hotové výrobky ODBĚRATELE,
které obsahují Produkty a/nebo Produkty vyrobené pro ODBĚRATELE, pokud to ODBĚRATEL předem
písemně nezakáže, bez ohledu na jakákoli práva k duševnímu vlastnictví, která podle tvrzení ODBĚRATELE
přísluší k hotovým výrobkům obsahujícím Produkty a/nebo ke všem nebo některým součástem těchto
hotových výrobků, nebo bez ohledu na specifickou povahu Produktů vyrobených pro ODBĚRATELE.
Prezentace hotových výrobků ODBĚRATELE bude přísně omezená a provedená tak, aby propagovala
výhradně Produkty DODAVATELE.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při záznamu a zpracování Objednávek od ODBĚRATELE a/nebo pro vyřizování žádostí o informace může
DODAVATEL potřebovat shromažďovat údaje osobní povahy.
Zpracování osobních údajů příslušných fyzických osob se řídí směrnicí 95/46/ ES a platnými vnitrostátními
právními předpisy.
ODBĚRATEL může kdykoli uplatnit právo na informace, přístup, opravy, námitky a výmaz ve vztahu k těmto
údajům, a to v souladu s ustanoveními platných lokálních zákonů. Jakákoli taková žádost může být zaslána
email nebo poštou na adresu sídla společnosti DODAVATELE.
ROZHODNÉ PRÁVO – PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ
VOP a veškeré smlouvy podle nich uzavřené se řídí podle českého práva, s vyloučením kolizních norem.
Nepoužije se Vídeňská úmluva ze dne 11. dubna 1980 o mezinárodní koupi zboží.
Smluvní strany se dohodly, že výlučnou příslušnost k rozhodování o jakémkoli sporu, který vznikl ze smlouvy
uzavřené mezi smluvními stranami podle těchto VOP (zejména ve vztahu k jakýmkoli mimosmluvním
závazkům) nebo v souvislosti s touto smlouvou, mají soudy státu, kde má sídlo společnost DODAVATELE
v době Potvrzení objednávky DODAVATELEM.
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