
PODMÍNKY NÁKUPU 

1. PŘIJETÍ; SMLOUVA. Tato nákupní objednávka („NO“), včetně Podmínek nákupu (společně jako tyto „Podmínky“), je nabídkou společnosti Edgewell Personal 
Care Brands, LLC nebo jejích dceřiných společností anebo přidružených osob uvedených na obálce („Kupující“) k nákupu zboží („Zboží“) anebo služeb („Služby“) 
(Zboží a Služby jsou někdy uváděny společně jako „Dodávky“), popsané v NO, od osoby nebo subjektu, kterému je NO adresována („Prodávající“). Tyto Podmínky 
jsou pouze podmínkami, které upravují nákup Dodávek Kupujícím a nahrazují veškeré jiné podmínky, ústní nebo písemné, a veškerou jinou komunikaci mezi 
stranami. Tyto podmínky výslovně omezují přijetí těchto ustanovení. Jakýkoli návrh dodatečných nebo jiných podmínek nebo jakýkoli pokus Prodávajícího jakákoli 
ustanovení těchto Podmínek v jakémkoli stupni změnit se tímto považuje za podstatný a odmítnutý. Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, přijetí NO Kupujícího 
ze strany Prodávajícího, dodávka Zboží nebo zahájení jakékoli práce či plnění jakýchkoli Služeb představuje souhlas Prodávajícího s těmito Podmínkami.  

2. KALKULACE CEN. Prodávající doručí Dodávky za ceny uvedené na obálce NO. Není-li na obálce NO uvedeno jinak, ceny jsou pevné a zahrnují veškeré balné 
a přepravné do určeného místa dodání; příslušné daně a jiné vládní poplatky, mimo jiné včetně veškerých daní z prodeje, užití nebo výkonu; a veškerá cla, poplatky 
nebo platby. Do rozsahu, v jakém je daň z přidané hodnoty (nebo jakékoli podobné daně) přičitatelná k jakýmkoli Dodávkám Kupujícímu, Kupující daň zaplatí vedle 
částek, které jinak Prodávajícímu podle těchto Podmínek náleží, pokud Prodávajícímu doručí fakturu s daní z přidané hodnoty (nebo odpovídající daňovou fakturu). 
Do rozsahu, v jakém Kupující od Prodávajícího neobdržel veškeré příslušné formuláře týkající se dodržování příslušných daňových předpisů, si Kupující vyhrazuje 
právo odečíst z jakékoli platby Prodávajícímu podle těchto Podmínek takové částky, které Kupující, dle svého vlastního uvážení považuje za potřebné, aby byly 
zadrženy. V případě dohody stran o snížené kalkulaci cen Dodávek se bude taková kalkulace bezodkladně vztahovat na veškeré Zboží v dodávce, zásobě nebo 
doplnění ujednání s Prodávajícím, veškeré nedodané Dodávky, veškeré otevřené a nesplněné NO a veškeré budoucí NO.  

3. FAKTURACE; PLATBA. Není-li Kupujícím požadováno jinak, veškeré faktury (a) budou vydávány samostatně ke každé dodávce; (b) nebudou se vztahovat 
k více než jedné NO; a (c) budou vystaveny s číslem objednávky na ní uvedeným. S výjimkou případů, kdy je výslovně uvedeno jinak, Kupující zaplatí 
nerozporované faktury Prodávajícího do šedesáti (60) dnů po obdržení faktury. 

4. DODÁVKA. Není-li na obálce NO uvedeno jinak, použijí se následující podmínky. Termíny jsou ve vztahu k Dodávkám klíčové. Pokud nejsou Dodávky zahájeny 
k určenému datu zahájení nebo dokončeny v určeném termínu, Kupující může vedle jakýchkoli jiných práv nebo nápravných prostředků, které může mít, NO ukončit 
bez vzniku odpovědnosti, u Dodávek dosud neposkytnutých, a nakoupit náhradní dodávky a účtovat Prodávajícímu jakékoli dodatečné náklady. Pokud musí za 
účelem dodržení data dodání určeného Kupujícím Prodávající doručovat dražším způsobem, než který je v tomto dokumentu uveden, Prodávající zaplatí jakékoli 
zvýšené náklady. Veškeré Zboží, není-li výslovně vyloučeno správními orgány země určení, musí být označeno zemí původu (výroby) Zboží na zřetelném místě. 
Toto označení bude čitelné, nesmazatelné a trvalé, jak povaha výrobku nebo kontejner umožňuje. Prodávající poskytne Kupujícímu (a) číslo dle harmonizovaného 
tarifního rozpisu nebo klasifikace, jak je to vhodné, informaci o zemi původu nebo certifikáty, prohlášení výrobce, příslušné certifikáty dle dohody o volném trhu 
(„DVT“) a jakoukoli jinou dokumentaci nebo informace, které může Kupující požadovat za účelem dodržení mezinárodních obchodních předpisů nebo za účelem 
zákonného omezení povinností, daní a poplatků, a (b) certifikáty DVT pro veškeré Zboží, které spadá pod jeden nebo více DVT. Prodávající Kupujícímu poskytne 
veškeré informace potřebné k provedení kvalifikace podle DVT. Prodávající vyvine přiměřené úsilí za účelem kvalifikace Zboží podle DVT. 

5. NÁROK A NEBEZPEČÍ ZTRÁTY. Nebezpečí ztráty se řídí INCOTERMS uvedenými na obálce NO. Nárok na Zboží přechází na Kupujícího doručením do 
místa dodání určeného Kupujícím. 

6. MLČENLIVOST; DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ. Veškeré informace, mimo jiné včetně podmínek této NO, specifikací, vzorků, výkresů, materiálů, know-how, 
návrhů, procesů a ostatních technických, obchodních nebo finančních informací, které: (a) byly nebo budou Prodávajícímu dodány Kupujícím nebo jeho jménem; 
(b) Prodávající navrhne, vyvine nebo vytvoří v souvislosti s těmito Podmínkami; a to jak samostatné položky nebo spojení součástí nebo obojí, bez ohledu na to, zda 
jsou nebo nejsou úplné, a veškeré odvozené části (a) a (b) které Prodávající má nebo navrhne, vyvine nebo vytvoří, se považují za „Důvěrné informace“ Kupujícího. 
Veškeré Důvěrné informace jsou dílem vytvořeným na objednávku v průběhu poskytování služeb. Veškerá práva náleží výhradně Kupujícímu, přičemž Kupující má 
výlučné právo obdržet, držet a obnovit svým vlastním jménem nebo ve svůj vlastní prospěch patenty, autorská práva, registrace nebo jinou odpovídající ochranu. Do 
rozsahu, v jakém výhradní nároky nebo vlastnická práva k Důvěrným informacím nemohou být originálně nabyta Kupujícím, Prodávající neodvolatelně postupuje, 
převádí a předává Kupujícímu veškerá práva, nároky a podíl na nich. Důvěrné informace Kupujícího zůstanou výhradním majetkem Kupujícího. Nemohou být 
Prodávajícím použity pro jakýkoli jiný účel než pro plnění dle těchto Podmínek, nesmí být zpřístupněny jakoukoli třetí osobou a budou Kupujícímu vráceny na 
písemnou žádost Kupujícího nebo uzavření NO podle toho, co nastane dříve. Pokud s písemným souhlasem Kupujícího Prodávající poskytne Důvěrné informace 
Subdodavateli, Prodávající zaváže subdodavatele závazky mlčenlivosti, v zásadě totožnými s tímto ustanovením, a Prodávající zůstane vůči Kupujícímu zodpovědný 
za jakékoli porušení tohoto ustanovení jeho subdodavateli.  

7. ZÁRUKY. Prodávající prohlašuje a zaručuje, že (a) Dodávky (i) budou v souladu se specifikacemi, výkresy, popisy anebo vzorky dodanými nebo Kupujícím 
specifikovanými, (ii) budou bez vad materiálu, zpracování a designu, (iii) budou dobré obchodovatelné kvality a vhodné a dostatečné pro zamýšlené účely, 
(iv) budou bez jakýchkoli břemen, Nároků (jak je uvedeno níže), zajištění zájmů nebo jiných zatížení, (v) budou bez domnělého nebo skutečného porušení či zneužití 
práv duševního vlastnictví a majetkových práv třetích osob; a (vi) budou vytvořeny nebo poskytnuty v souladu s jakýmikoli příslušnými zahraničními, federálními 
státními a místními právními předpisy a nařízeními a budou splňovat veškeré jejich požadavky a normy. Pokud jde o Služby, Prodávající zaručuje, že (b) disponuje 
potřebnou odborností, vybavením a zařízením, které jsou potřebné a vhodné pro plnění Služeb, (c) Služby budou plněny způsobem bezpečným a v obchodních 
vztazích obvyklým, a (d) Služby budou poskytovány v souladu s nejvyššími normami v odvětví. Veškeré záruky přetrvají tyto Podmínky, jakož i jakékoli kontroly, 
testování, dodání, akceptace a platby nebo nedostatečné kontroly, testování či odhalení jakékoli vady nebo jiné neshody. Jakékoli příslušné zákonné promlčecí lhůty 
běží od data zjištění nedodržení právních předpisů na straně Kupujícího u Dodávek týkajících se výše uvedených záruk. Vedle nároků Kupujícího z této záruční nebo 
zákonné odpovědnosti za vady a jakýchkoli jiných nápravných opatření, která má Kupující k dispozici dle práva nebo ekvity, se Prodávající zavazuje zaplatit 
Kupujícímu za každý den porušení smluvní pokuty ve výši 0,1 % kupní ceny vadných Dodávek v případě porušení jeho závazků podle záruky nebo zákonné 
odpovědnosti za vady (vedle jakýchkoli možných slev z kupní ceny). ŽÁDNÉ POKUSY O ZŘEKNUTÍ SE, VYLOUČENÍ, OMEZENÍ NEBO ZMĚNU 
JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLICITNÍCH ZÁRUK ČI ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ 
ŠKODY NEBUDOU NIJAK ÚČINNÉ NEBO PLATNÉ.  

8. KVALITA. Prodejce Kupujícímu oznámí do tří (3) dnů od chvíle, kdy se dozví o problému nebo potenciálním problému s výrobou, kvalitou nebo celkovou 
vhodností Zboží, mimo jiné včetně jakýchkoli regulatorních změn, které mohou ovlivnit Zboží anebo jeho specifikace. Prodejce bude zachovávat kontrolu kvality 
výroby jakéhokoli Zboží v souladu s veškerými regulatorními požadavky, specifikacemi Kupujícího a převažujícími normami v odvětví. Kromě toho pokud Prodejce 
uzavřel Dodavatelskou smlouvu o kvalitě, stane se odkazem součástí tohoto dokumentu. Prodejce bude Kupujícímu bezodkladně poskytovat jakékoli certifikace 
a údaje o testování kvality (za použití testovacího protokolu Kupujícím přijatelného), jak je to vyžadováno specifikacemi nebo Nabídkou Kupujícího nebo na žádost, 
jak to bude relevantní. V případě, že Kupující určí, že jakékoli Zboží dodané podle tohoto dokumentu je vadné, takže to povede ke stažení z trhu nebo jinému tržnímu 
opatření u jakéhokoli výrobku Kupujícího, který obsahuje takové Zboží („Stažení“), Prodejce poskytne plnou asistenci a spolupráci Kupujícímu ve všech aspektech 
Stažení, zejména včetně přípravy a zajištění vyšetřování, zpráv, záznamů a jiných informací a zohledňující taková další opatření, která Kupující nebo jakýkoli 
regulatorní orgán bude vyžadovat.  

9. DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A INTEGRITY. Prodávající bude při plnění podle těchto Podmínek dodržovat veškeré právní předpisy, nařízení 
a vyhlášky a Etický kodex Kupujícího pro dodavatele („EKD“), přičemž EKD se tímto odkazem stávají součástí tohoto dokumentu. Prodávající souhlasí, že bude 
dodržovat a zachovávat integritu a program dodržování právních předpisů, které představují minimálně normy obchodního chování stanovené v EKD a které efektivně 
předcházejí a napravují etická porušení a zachovávají dodržování právních předpisů. EKD Kupujícího lze nalézt na stránce http://edgewell.com/supplier-relations/.  
Prodávající bude implementovat kritéria Kupujícího ohledně programu zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce pro zemi dovozu Zboží, jako jsou Celně právní 
partnerství USA proti terorismu (C-TPAT), Kanadské program partnerství pro ochranu (PIP) nebo jiný vzájemně schválený ekonomický provozní program. 

http://edgewell.com/supplier-relations/


Na žádost a ve formě a obsahu dostatečných k tomu, aby Kupující plnil své závazky dodržování právních předpisů, pokud jde o nařízení (ES) č. 1907/2006 
(„REACH“), Prodávající poskytne Kupujícímu úplné informace týkající se chemického složení jakéhokoli Zboží dodaného podle těchto Podmínek, včetně veškerých 
bezpečnostních informací požadovaných podle nařízení REACH a informací týkající se stavu registrace nebo předběžné registrace u jakéhokoli Zboží podle nařízení 
REACH, a to bezodkladně, nejpozději však do třiceti (30) dnů od obdržení takového požadavku. 
Bez předchozího souhlasu Kupujícího nebude žádné Zboží obsahovat žádnou z látek uvedených v (a) článku 4 odst. 1 směrnice 2015/863/EU Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „Směrnice RoHS“), 
a to ve znění případných pozdějších novelizací Směrnice RoHS, a tak, jak může být tato Směrnice implementována v jakékoli zemi, avšak pouze do rozsahu, v jakém 
se Směrnice vztahuje na komercializaci, prodej nebo použití takového Zboží, nebo (b) podobné příslušné právní předpisy či nařízení (mimo jiné včetně Kalifornské 
propozice 65 amerického ministerstva dopravy), které omezují používání nebezpečných materiálů v takových jiných právních řádech, a to do rozsahu, v jakém se 
jakékoli takové právní předpisy nebo nařízení vztahují na komercializaci, prodej nebo používání takového Zboží. Pokud je takový předchozí písemný souhlas 
poskytnut, bude o tom Prodávající poté Kupujícího písemně informovat a řádně jej upozorní, označí, zabalí a bude přepravovat takové nebezpečné materiály 
v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a nařízeními. Dále před dodáním a na žádost Prodávající označí a poskytne Kupujícímu pro dané Zboží 
informace o přehledu údajů o bezpečnosti schváleného materiálu a informace podle Směrnice RoHS. 
Zboží bude dodržovat omezení stanovená v Montrealském protokolu o látkách ničících ozonovou vrstvu. 
Prodávající bude odpovídat za veškeré náklady a odpovědnost za recyklaci Zboží a související záležitosti podle nejaktuálnější verze Směrnice 2012/19/EU 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních („Směrnice OEEZ“), a to ve znění případných 
pozdějších novelizací Směrnice OEEZ, a tak, jak může být tato Směrnice implementována v jakékoli zemi.  
Nařízení USA o rovných pracovních příležitostech. Do rozsahu, v jakém se pracovně právní činnosti Prodávajícího uskutečňují ve Spojených státech, a pokud je to 
jinak relevantní, Prodávající a jeho subdodavatelé budou dodržovat požadavky článku 41 CFR, §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) a 60-741.5(a), které zakazují diskriminaci 
odborníků na základě jejich postavení jako chráněných veteránů nebo jednotlivců s hendikepem, a zakazují diskriminaci veškerých jednotlivců na základě jejich rasy, 
barvy pleti, náboženského smýšlení, pohlaví nebo národnostního původu.  
Prodávající prohlašuje a zaručuje, že nepodnikne žádná opatření, přímo nebo nepřímo, která by mohla představovat porušení zákona USA o zahraničních korupčních 
praktikách z roku 1977 ze strany Kupujícího nebo Prodávajícího, ve znění případných novel, zákona Spojeného království o zákazu uplácení z roku 2010, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo jakýchkoli jiných právních předpisů nebo nařízení o zákazu uplácení nebo korupce. 

10. KONTROLA. Jakékoli Dodávky podléhají kontrole oprávněným zástupcem (zástupci) Kupujícího anebo zákazníků Kupujícího, a to ve všech přiměřených lhůtách 
a místech, včetně období během výroby. Žádné Dodávky nebudou považovány za přijaté před kontrolou Kupujícím v místě podnikání Kupujícího. Kupující si 
vyhrazuje právo odmítnout nebo odvolat akceptaci Dodávek, které nebudou splňovat jakýkoli požadavek NO Kupujícího bez ohledu na zaplacení nebo jakoukoli 
předchozí kontrolu nebo test. 

11. NÁHRADA ŠKODY. Prodávající poskytne náhradu škody, bude zajišťovat, aby škoda nevznikla, a bude bránit Kupujícího, jeho přidružené osoby a jejich příslušné 
nástupce a jeho zákazníky („Odškodňované osoby“) ve vztahu ke všem soudním sporům, náhradám škody, ztrátám, nákladům, výdajům, nárokům, závazkům, 
soudním rozsudkům, pokutám, vypořádáním, sankcím, bez ohledu na to, zda jsou přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo jiné, včetně všech poplatků za právní 
zastoupení a nákladů na soudní spory, které vznikly nebo souvisejí s Dodávkami (společně jako „Nároky“), zejména včetně Nároků, které se týkají následujícího: 
(a) osobní zranění, majetková škoda a další škody vzniklé v souvislosti s Dodávkami nebo ve vztahu k nim; (b) skutečná nebo údajná nedbalost, jednání nebo 
opomenutí na straně Prodávajícího; (c) porušování patentů, autorských práv, ochranných známek nebo obchodních značek na straně Prodávajícího; (d) zneužití 
obchodního tajemství na straně Prodávajícího; (e) nedodržení všech těchto Podmínek nebo jakékoli jiné smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím nebo (f) jakékoli 
Stažení. Prodávající nesmí bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího, který nebude bezdůvodně odepřen, uzavřít žádnou dohodu o narovnání. Nárok na tuto 
náhradu škody vzniká vedle záručních závazků Prodávajícího. Odškodňovaná osoba se může účastnit obhajoby nebo jednání za účelem ochrany svých zájmů. 
V případě porušení nebo zneužití obchodního tajemství Prodávající na základě volby Kupujícího a na náklady Prodávajícího získá pro Kupujícího buď právo 
pokračovat v používání anebo prodeji Dodávek, nebo vymění či změní Dodávky tak, aby neporušovaly výše uvedené, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti. 

12. BEZPEČNOST ÚDAJŮ. Prodávající zřídí program zabezpečení informací, pokud jde o údaje o Kupujícím, který: a) zajišťuje bezpečnost a důvěrnost údajů 
Kupujícího; (b) chrání před jakýmikoli očekávanými hrozbami nebo nebezpečím pro bezpečnost či integritu údajů Kupujícího; a (c) chrání před jakýmkoli 
neoprávněným použitím nebo získáním údajů Kupujícího. Prodávající bude rovněž vytvářet a udržovat bezpečnostní postupy, protokoly, bezpečnostní brány 
a firewally pro síť a internetovou bezpečnost, pokud jde o údaje Kupujícího, přičemž zajistí, aby vše výše uvedené nebylo méně přísné než bezpečnostní záruky 
a postupy, které Prodávající udržuje pro své vlastní údaje a informace podobné povahy. Pokud se Prodávající dozví o skutečné, hrozící nebo rozumně předvídatelné 
okolnosti, která umožňuje (nebo je odůvodněně očekáváno, že umožní) neoprávněný přístup k údajům Kupujícího či jejich zveřejnění nebo použití, Prodávající na 
vlastní náklady Kupujícímu takové porušení bezpečnosti okamžitě oznámí, provede analýzu jeho základních příčin a takové narušení bezpečnosti odstraní. 

13. POJIŠTĚNÍ. Prodávající získá a po celou dobu, po kterou jsou tyto Podmínky účinné, bude na své náklady udržovat následující pojištění u pojistitelů, kteří mají 
aktuálně u společnosti A. M. Best hodnocení „A-VIII“ nebo lepší: primární komplexní nebo obchodní pojištění obecné odpovědnosti s limity nejméně 1 milion 
amerických dolarů za každou událost a 2 miliony amerických dolarů ročně v úhrnu kombinovaného jednotného limitu pro újmu na zdraví a škody na majetku, včetně 
krytí následujících: (a) odpovědnost za Výrobky a za Dokončené operace; (b) obecná smluvní odpovědnost; a (c) doložka o podmíněné odpovědnosti nebo doložka 
o oddělitelnosti zájmů, která označuje Kupujícího jako dalšího pojištěného. Kromě toho Prodávající odpovídá za udržování odpovídající úrovně pojistného krytí 
jakékoli případné ztráty způsobené na majetku Kupujícího z důvodu škody podle oddílu 19. Veškeré pojištění požadované tímto oddílem musí zahrnovat krytí 
Kupujícího, jeho dceřiných společností a přidružených společností a jejich příslušných představitelů, ředitelů, akcionářů, členů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců 
a agentů jako další pojištěných. Před poskytnutím jakýchkoli Dodávek Prodávající poskytne Kupujícímu doklad, že Prodávající udržuje popsané pojištění a že krytí 
nebude změněno, aniž by to bylo Kupujícímu písemně oznámeno třicet (30) dní předem. S výjimkou případů, kdy je to právními předpisy zakázáno, bude 
Prodávající požadovat od svých pojistitelů, aby se vzdali veškerých práv na vymáhání nebo subrogace vůči Kupujícímu, jeho dceřiným společnostem a přidruženým 
společnostem a jeho příslušným představitelům, ředitelům, akcionářům, členům, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům a agentům. Výše pojištění zajištěného 
v souladu s výše uvedenými požadavky nesmí být vykládána jako omezení nebo splnění závazku náhrady škody. 

14. ZATÍŽENÍ. Prodávající se tímto vzdává jakýchkoli a veškerých zástavních práv, Nároků a práv (a) k mechanické konstrukci a podobným zatížením podle 
příslušných právních předpisů a (b) na peněžní prostředky nebo jiné protiplnění splatné nebo vzniklé Kupujícímu z důvodu poskytnutých Dodávek nebo které bude 
poskytnuto Prodávajícím. Prodávající je povinen na žádost Kupujícího poskytnout vzdání se práv ze strany Prodávajícího a všech ostatních osob oprávněných 
uplatnit jakákoli práva zatížení v souvislosti s plněním podle těchto Podmínek a poskytnout Kupujícímu náhradu škody ohledně veškerých nákladů, ztráty nebo 
odpovědnosti, které vzniknou Kupujícímu v důsledku porušení těchto ustanovení Prodávajícím nebo jinou osobou. 

15. ZMĚNY. Kupující má právo kdykoli provést změny výkresů, specifikací, materiálů, balení, termínu a místa dodání a způsobu přepravy. Pokud takové změny 
způsobí zvýšení nebo snížení nákladů nebo doby potřebné pro plnění, bude ve vztahu k nim vzájemně dohodnuta spravedlivá úprava. Prodávající se zavazuje, že 
takové změny za podmínek podle tohoto oddílu přijme. 

16. ZAPOČTENÍ. Kupující má právo započíst jakékoli částky splatné Prodávajícímu proti jakýmkoli částkám, které Prodávající v důsledku této nebo jakékoli jiné 
transakce dluží Kupujícímu. 

17. STAŽENÍ. V případě, že Kupující na základě vlastního uvážení rozhodne, že jakákoli vada, neshoda nebo nedostatek v jakékoli Dodávce vyžaduje plošnou kampaň, 
stažení z trhu nebo podobnou akci („Stažení“), opravu, výměnu nebo nápravu u jakékoli Zboží nebo u jakýchkoli produktů Kupujícího, v nichž je Zboží obsaženo, 
nebo opětovné provedení jakékoli Služby, odpovídá Prodávající Kupujícímu a jeho zákazníkům za veškeré Nároky.  

18. VYŠŠÍ MOC. Kupující neodpovídá za nezaplacení. 



19. ODŮVODNĚNÉ UKONČENÍ. Kupující může své NO kdykoli ukončit bez vzniku odpovědnosti na jeho straně, a to zcela nebo z části, pokud (a) Prodávající 
neposkytne Dodávky ve stanovené lhůtě nebo v jakémkoli jejím prodloužení, které Kupující písemně schválil; (b) je proti Prodávajícímu podána žaloba, která 
zahajuje řízení podle příslušných právních předpisů týkajících se úpadku, platební neschopnosti nebo reorganizace; (c) Prodávající provádí úhrady ve prospěch 
věřitelů; d) pro Prodávajícího nebo podstatnou část jeho majetku je ustanoven správce; (e) Kupující má oprávněné důvody k nejistotě, pokud jde o schopnost 
Prodávajícího plnit a Prodávající není schopen poskytnout Kupujícímu dostatečnou záruku své schopnosti plnit do deseti (10) dnů po písemné žádosti Kupujícího; 
nebo (f) Prodávající nesplňuje specifikace Kupujícího, kritéria kvality nebo Dodávky jsou dle vlastního uvážení Kupujícího nepřijatelné. Právo Kupujícího podle 
tohoto oddílu ukončit své NO není jediným nápravným prostředkem. Žádné ukončení nebude mít vliv na jakákoli již vzniklá práva nebo závazky kterékoli strany 
k okamžiku účinnosti takového ukončení.  

20. UKONČENÍ Z DŮVODU VHODNOSTI. Kupující může tuto NO kdykoli ukončit písemným oznámením Prodávajícímu.  
21. NÁSTROJE. Jakékoli nástroje, formy nebo pláty, které jsou poskytnuty nebo přímo placeny Kupujícím, se považují za Důvěrné informace a zůstávají výlučným 

vlastnictvím Kupujícího. Prodávající je zodpovědný za údržbu nástrojů, které má k dispozici, a na požádání nástroje okamžitě vrátí Kupujícímu. Prodávající se 
vzdává veškerých zástavních práv nebo jiných práv k zadržení nástrojů a bere na vědomí, že jeho povinnost vrátit nástroje na požádání je bezpodmínečná. Prodávající 
uděluje Kupujícímu právo zřídit zástavní právo a podobné úkony v jakékoli jurisdikci, kterou Prodávající považuje za vhodnou. 

22. AUDIT. Kupující a jeho určené osoby mají právo provést audit a prověřit Prodávajícího a dodavatele Prodávajícího za účelem zjištění, zda Prodávající a jeho 
dodavatel dodržují NO, kvalitu Dodávek, dodržují právní předpisy a tyto podmínky. 

23. OZNÁMENÍ. Veškerá oznámení nebo jiná sdělení, která jsou nebo budou požadována v souvislosti s touto NO, budou poskytnuta písemně a budou považována za 
doručená k okamžiku elektronického doručení na platnou e-mailovou adresu; doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovným a vyžádaným 
potvrzením o doručení, přičemž pak budou třetím dnem po odeslání považována za doručená; nebo jeden pracovní den po uložení, pokud je zaslána vnitrostátně 
uznávanou kurýrní službou, která vede doklad o čase, místě a doručení zásilky, a v každém případě na adresu, která je uvedena v NO (nebo na takové jiné adresy, 
které strana může případně písemně určit). 

24. INFORMACE KUPUJÍCÍHO. KUPUJÍCÍ NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU S OHLEDEM NA INFORMACE POSKYTNUTÉ KUPUJÍCÍM 
PRODÁVAJÍCÍMU. JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, KTERÉ MOHOU BÝT VE VZTAHU K JAKÝMKOLI INFORMACÍM POSKYTNUTÝM 
KUPUJÍCÍM, VČETNĚ JAKÉKOLI ZÁRUKY PRODEJNOSTI A ZÁRUKY VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU VYLOUČENY. Prodávající bere na 
vědomí a souhlasí s tím, že případné prodejní prognózy, odhady množství nákupu nebo podobné modelace obdržené od Kupujícího nejsou kupními závazky 
Kupujícího, ale představují pouze odhady pro účely plánování.  

25. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V ROZSAHU, V JAKÉM TO NENÍ ZÁKONEM ZAKÁZÁNO, KUPUJÍCÍ NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, 
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY (VČETNĚ JAKÝCHKOLI ŠKOD Z PŘERUŠENÍ 
PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, ZTRÁTY ZISKŮ NEBO PŘÍJMŮ, NÁKLADŮ KAPITÁLU NEBO ZTRÁTY Z UŽITÍ JAKÉHOKOLI MAJETKU NEBO 
KAPITÁLU), I KDYŽ TO BYLO PŘEDVÍDÁNO NEBO BYLO JINAK ZNÁMÉ, ŽE TAKOVÁ MOŽNOST MŮŽE NASTAT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 
ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍHO VŮČI PRODÁVAJÍCÍMU VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO NO NEPŘESÁHNE CENU DODÁVEK DLE TOHOTO DOKUMENTU 
ZAKOUPENÝCH. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ TAKOVÝCH ŠKOD JE SAMOSTATNÉ A PŘETRVÁVÁ JAKÉKOLI NESPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO 
ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ PODLE TĚCHTO PODMÍNEK. 

26. ZŘEKNUTÍ SE PRÁV. Jakákoli zřeknutí se práv musí Kupující učinit písemně. Skutečnost, že Kupující nebude po Prodávajícím kdykoli požadovat plnění 
jakéhokoli závazku dle tohoto dokumentu, nemá vliv na právo Kupujícího požadovat plnění daného závazku. Žádné prodlení nebo opomenutí při výkonu jakéhokoli 
práva, oprávnění nebo nápravného opatření podle tohoto dokumentu takové právo, oprávnění nebo nápravné opatření neoslabuje, ani nebude považováno za zřeknutí 
se jakéhokoli jeho porušení nebo povolení. 

27. ROZHODNÉ PRÁVO. Tyto Podmínky se budou řídit a budou vykládány podle místních právních předpisů domicilu konkrétní propojené osoby Kupujícího, která 
tyto Podmínky vydala, bez ohledu na principy nebo pravidla mezinárodního práva soukromého. Dle názoru Kupujícího mohou být jakákoli sporná záležitost nebo 
Nárok vzniklý nebo se vztahující k těmto Podmínkám rozhodnuty v rozhodčím řízení Mezinárodním centrem pro rozhodování sporů v souladu s Pravidly 
mezinárodního rozhodčího řízení („Pravidla“), přičemž tato Pravidla se odkazem stávají součástí tohoto oddílu, přičemž se použije právní řád dle domicilu přidružené 
osoby Kupujícího, bez ohledu na principy mezinárodního práva soukromého. Místo rozhodčího řízení bude v sídle přidružené osoby Kupujícího. Rozsudek a nález 
rozhodčího soudu budou konečné, závazné a vymahatelné u každého soudu příslušné jurisdikce. 

28. RŮZNÉ. Žádné ustanovení těchto Podmínek nebude vykládáno tak, aby vytvářelo mezi Prodávajícím a Kupujícím vztah zastoupení, zaměstnání, franšízy, 
společného podniku nebo partnerství. Žádná ze smluvních stran nemá pravomoc zavázat nebo vázat jakýmkoli způsobem druhou stranu a žádné ustanovení těchto 
Podmínek nesmí vyvolávat nebo nemá vést ke vzniku práv vůči jakýmkoli třetím osobám. Žádná strana nebude činit žádná prohlášení v rozporu s tím. Prodávající 
nesmí postoupit NO Kupujícího ani žádné peněžní prostředky splatné nebo v budoucnu splatné Kupujícím podle tohoto dokumentu bez předchozího písemného 
souhlasu Kupujícího. Práva Kupujícího a nápravné prostředky jsou kumulativní, nikoli výlučné, a doplňují práva a nápravné prostředky, které mohou mít podle 
těchto Podmínek, jakékoli smlouvy a právních předpisů anebo ekvity. Ustanovení, která by podle své povahy měla přetrvat, zůstanou v platnosti i po ukončení nebo 
vypršení platnosti. Názvy oddílů, které jsou zde obsaženy, nejsou součástí těchto Podmínek a jsou obsaženy výhradně pro lepší orientaci stran. Podmínky nákupu 
v tomto dokumentu mají přednost při určování právního vztahu stran. Pokud je jakákoli podmínka této NO považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, nebude 
tím dotčena zbývající část NO, a každá podmínka této NO je platná a vymahatelná v nejširším rozsahu povoleném právními předpisy. 
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