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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VÝROBKY A SLUŽBY
1. DEFINICE
„Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi GCE a Dodavatelem 
(dále též jako „strana“ či „strany“), která upravuje dodání Plnění pro 
GCE, včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek a dalších 
dokumentů, které GCE a Dodavatel písemně sjednali jako součást 
Smlouvy. 
„Vadné plnění“ je plnění, které má právní a/nebo  faktické vady, 
zejména nesplňující požadavky článku 8 nebo jiné požadavky sjednané 
stranami co se týče typu, kvality, množství, balení, výkonu atd. 
„Plnění“ jsou Výrobky a/nebo Služby. 
„GCE“ znamená společnost GCE, s.r.o., se sídlem Žižkova 381, 583 
01 Chotěboř, IČO: 27110991, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 20232, nebo 
jinou společnost jednající ve shodě s GCE, jež je uvedena v nákupní 
objednávce na straně kupující. 
„Výrobky“ jsou výrobky sjednané stranami, které má Dodavatel 
povinnost prodat a dodat na základě Smlouvy. 
„Služby“ jsou jakékoli služby sjednané stranami, které má Dodavatel 
povinnost poskytnout na základě Smlouvy. 
„Dodavatel“ je jakákoli osoba, která uzavřela Smlouvu s GCE. 
„Specifická zařízení“ jsou specifická zařízení, nástroje, zápustky a 
formy dodávané nebo hrazené ze strany GCE pro plnění povinností 
Dodavatele ze Smlouvy. 

2. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré dodávky 
Plnění sjednané mezi GCE a Dodavatelem v jakékoli fázi příslušného 
zakázkového procesu (např. poptávka, nákupní objednávka, Smlouva) 
a mají přednost před jinými podmínkami prodeje předloženými 
Dodavatelem, pokud se strany písemně nedohodnou výslovně jinak v 
samostatné dohodě. 
V případě rozporů mezi dokumenty, které jsou součástí smlouvy, bude 
pořadí přednosti následující: (i) obsah nákupní objednávky; (ii) hlavní 
text rámcové smlouvy o dodávkách (pokud je uzavřena); (iii) zbývající 
přílohy rámcové smlouvy o dodávkách (pokud jsou dohodnuty); (iv) 
tyto Všeobecné obchodní podmínky. 

3. NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 
Nákupní objednávka musí mít písemnou nebo elektronickou podobu. 
V případě, že GCE neobdrží jiné vyjádření Dodavatele ohledně nákupní 
objednávky do tří (3) pracovních dnů od doručení Dodavateli, bude 
nákupní objednávka považována za Dodavatelem akceptovanou a 
tudíž pro obě strany závaznou.  
GCE nebude vázána nákupní objednávkou, pokud je potvrzení 
Dodavatele odlišné od nákupní objednávky GCE, ledaže GCE takové 
změny písemně výslovně akceptuje. Výslovně je tedy vyloučeno přijetí 
s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského 
zákoníku.  
Dodavatel není oprávněn odmítnout nákupní objednávku v rámci jím 
akceptovaného odhadu nákupu (forecastu) nebo předem smluveného 
nákupního objemu. 
GCE může zcela nebo částečně změnit nebo zrušit akceptovanou 
i neakceptovanou nákupní objednávku. V takovém případě GCE 
nahradí odpovídající prokázané skutečné náklady vzniklé Dodavateli, 
které přímo souvisí se změnou nebo zrušením nákupní objednávky. 

Dodavatel poskytne dostatečné podklady pro prokázání nákladů, za 
něž požaduje náhradu.  
Forecast poskytnutý ze strany GCE nebude v žádném případě 
považován za závazný pro GCE, ani nebude vykládán jako povinnost 
GCE koupit jakékoliv Plnění. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, kupní cena: (i) je fixní 
cena a nejsou dovoleny žádné jednostranné změny, (ii) je uváděna bez 
DPH ale včetně všech dalších příslušných daní a poplatků, (iii) obsahuje 
poplatky za skladování, manipulaci, balení, označení a další poplatky 
související s fakturací. 
Pokud není písemně sjednáno nebo stanoveno jinak právními předpisy, 
bude platba provedena do šedesáti (60) dnů od úplné dodávky Plnění 
(včetně dokumentů, které musí Dodavatel poskytnout) nebo od přijetí 
nesporné a řádně vystavené faktury podle toho, která skutečnost 
nastane později. 
Pokud GCE neprovede platbu v rámci sjednané doby, má Dodavatel 
právo na úrok z prodlení v zákonné výši od data, kdy byla částka 
splatná, do data její skutečné úhrady. Pro vyloučení pochybností 
nebude předchozí věta závazná v případě, kdy je faktura v dobré víře 
rozporována ze strany GCE. 
Faktury musí být správně adresovány, nesmí být označeny konkrétním 
jménem jednotlivce a musí navíc ke skutečnostem uvedeným níže 
v článku 5 obsahovat firmu Dodavatele, případně číslo nákupní 
objednávky GCE, dobu, které se týkají, a musí splňovat další sjednané 
specifikace.  
Odeslání jakékoliv částky neznamená bez dalšího akceptaci Plnění 
nebo fakturovaného množství ze strany GCE. 

5. BALENÍ, EXPEDICE, DODACÍ PODMÍNKY 
Výrobky
Dodavatel řádně uskladní, zabalí, označí a přepraví všechny Výrobky. 
Dodavatel dále poskytne veškerou dokumentaci související s Výrobky, 
požadovanou dopravcem, obecně závaznými právními předpisy nebo 
orgány veřejné moci země původu nebo místa určení. 
Sjednané dodací podmínky pro Výrobky jsou vykládány v souladu 
s INCOTERMS 2010. Pokud není písemně stanoveno jinak, jedná se o 
dodací podmínky FCA v závodě Dodavatele nebo na místě uvedeném 
ve Smlouvě nebo v nákupní objednávce. 
Všeobecné podmínky
Všechny dokumenty, jako např. potvrzení objednávek, dodací listy 
a faktury, musí obsahovat číslo příslušné nákupní objednávky, čísla 
položek GCE a Dodavatele, popis a množství Plnění. Pokud je v jednom 
dokumentu uvedeno více nákupních objednávek, musí být čísla 
nákupních objednávek uvedena na samostatných řádcích.  
Sjednané dodací termíny jsou závazné. Pokud Dodavatel nedodrží 
sjednaný dodací termín či jiný požadavek, nebo se předpokládá, že jej 
nedodrží, musí okamžitě písemně uvědomit GCE. 
V případě prodlení s dodávkou Plnění se Dodavatel zavazuje k zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1,5 % ceny zpožděného Plnění za každý 
započatý běžný týden prodlení. GCE může započítat smluvní pokutu 
proti pohledávkám Dodavatele. GCE má dále právo na náhradu škody 
ze strany Dodavatele, pokud je škoda vzniklá v důsledku prodlení větší 
než smluvní pokuta. 
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6. ZMĚNY 
Změny sjednaných specifikací, pokynů, výrobních postupů, 
součástek nebo materiálů Plnění musí být předem písemně 
schváleny GCE. 

7. NÁHRADNÍ DÍLY
Dodavatel se zavazuje dodávat GCE náhradní díly po dobu deseti 
(10) let od ukončení sériové výroby příslušného Výrobku, a to v 
množství objednaném GCE. 
Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce, pokud se 
Dodavatel rozhodne ukončit výrobu nebo převést jakékoliv právo k 
Výrobku nebo náhradnímu dílu Výrobku, musí písemně informovat 
GCE alespoň šest (6) měsíců předem. Okamžikem uvedeného 
ukončení výroby či převedení práva k Výrobku nebo náhradnímu 
dílu Výrobku je současně pro GCE udělena ze strany Dodavatele 
nezrušitelná bezúplatná celosvětová licence výkonu všech 
majetkových práv k duševnímu vlastnictví, týkajícího se Výrobku 
nebo náhradního dílu Výrobku, známých ke dni udělení licence, 
a to včetně práva udělení podlicence, nezbytných pro výrobu 
(interně nebo prostřednictvím třetí strany) a prodej takového 
Výrobku a náhradních dílů; licence je udělena na celou dobu trvání 
majetkových práv. Nejpozději do uvedeného ukončení výroby 
či převedení práva Dodavatel dále předá GCE veškeré know-how 
(nespadající po udělenou licenci), vztahující se k Výrobku a jeho 
výrobě. Je výslovně dohodnuto, že udělená licence a poskytnutí 
know-how je bezúplatné a že GCE uhradí pouze hotové náklady 
vzniklé v souvislosti s registrací licence ve veřejných rejstřících a v 
souvislosti s přípravou nezbytné právní dokumentace.
Nad rámec oprávnění dle předchozího odstavce je GCE oprávněna 
provést konečnou objednávku a Dodavatel je povinen dodat takto 
objednané Plnění předtím, než Dodavatel ukončí výrobu nebo 
převede právo na Výrobek nebo související náhradní díly.

8. ZÁRUKA A KVALITA 
Dodavatel zaručuje, že Plnění budou odpovídat podmínkám 
Smlouvy a sjednaným specifikacím, budou vhodná pro účely 
zamýšlené ze strany GCE, budou prosty vad, nedostatků a nesouladů 
ve výrobě, provedení, materiálech a zpracování, a že Služby budou 
poskytovány na úrovni odborných znalostí, školení a dovedností 
požadovaných v rámci předmětného zadání a podle osvědčených 
technických metod a obchodních zvyklostí.
Záruky Dodavatele uvedené výše budou platné po dobu dvaceti 
čtyř (24) měsíců od data, kdy GCE přeprodá či jinak dále poskytne 
Plnění svým zákazníkům, maximálně však po dobu třiceti šesti (36) 
měsíců od data dodání GCE Dodavatelem.  
Všechna Plnění budou splňovat ve všech ohledech všechny 
platné zákony, další právní předpisy a technické standardy platné 
v okamžiku dodání a budou mít takovou kvalitu, která může 
být rozumně očekávatelná ze strany GCE nebo je jinak sjednaná 
stranami. Dodavatel zajistí, aby byly před dodáním provedeny 
všechny nezbytné kontroly kvality.  
Dodavatel nese úplnou odpovědnost za zachování a neustálé 
zlepšování procesů ovlivňujících kvalitu výrobků. Dodavatel se 
zavazuje zachovat procesy v souladu s požadavky normy EN ISO 
9001: 2015 a příslušnými požadavky normy EN ISO 13485: 2016, v 
platném znění.
Dodavatel je odpovědný za testování, označení a balení Výrobků v 
souladu s platnými zákony, právními předpisy a dohodou stran. 

9. REKLAMACE A VADY 
V případě Vadného plnění uvědomí GCE písemně Dodavatele do 
třiceti (30) pracovních dnů od okamžiku zjištění takového Vadného 
plnění a uvede popis závady. Případné opožděné oznámení vad 
Plnění nezpůsobí zánik práv GCE z Vadného plnění, nicméně GCE 

vznikne povinnost k náhradě přiměřených nákladů vzniklých 
Dodavateli v důsledku pozdního oznámení ze strany GCE.    
GCE může Vadné plnění odmítnout a vrátit Dodavateli na riziko 
a náklady Dodavatele. V případě Vadných plnění může GCE dle 
vlastního uvážení a na náklady Dodavatele požadovat okamžité 
odstranění vad jejich opravou (včetně práva provést vlastní opravu), 
opětovným dodáním, dodáním náhradního nebo doplňkového 
plnění, nechat si Vadné plnění opravit jinou osobou na náklady 
Dodavatele nebo požadovat snížení kupní ceny. Pokud byly vady 
Plnění odstraněny, bude Dodavatel odpovědný za vady Plnění za 
podmínek uvedených v článku 8 – tj. jako v případě původního 
Plnění.  
Dodavatel má právo zkontrolovat Vadné plnění na vlastní náklady v 
místě jeho aktuálního umístění. 
Dodavatel si je vědom skutečnosti, že Výrobky mohou být umístěny 
u zákazníků GCE a že následná oprava vadných plnění může 
probíhat u těchto zákazníků. Dodavatel ponese všechny další s tím 
související náklady.   
Dodavatel poskytne GCE ke schválení plán odstranění vad do pěti 
(5) pracovních dnů od přijetí oznámení od GCE. Plán musí uvést, jak 
a kdy Dodavatel odstraní vady Plnění. Pokud Dodavatel nesplní své 
povinnosti uvedené v plánu, neposkytne plán v rámci stanovené 
doby, nebo pokud je vada podstatná, nebo pokud se Vadné 
plnění opakuje, může GCE odstoupit od jakékoli Smlouvy nebo 
zrušit nákupní objednávku bez jakékoliv náhrady Dodavateli, a to 
písemným oznámením doručeným Dodavateli. Toto ustanovení 
nevylučuje jiná práva GCE z vadného plnění stanovená zákonem.
V případě Dodavatelem neodstraněné vady Plnění v dohodnuté 
lhůtě, má GCE právo započíst nebo zadržet částku ve výši ceny za 
Plnění jinak dlužnou Dodavateli. 
V případě sporu mezi stranami ohledně plateb nebo jiných 
záležitostí vyplývajících ze Smlouvy nemá Dodavatel právo přerušit 
nebo odložit plnění svých povinností a naopak musí splnit všechny 
své závazky dané Smlouvou. 

10.  SLEDOVATELNOST
Dodavatel na vlastní náklady zajistí sledovatelnost všech 
Výrobků a materiálů používaných ve Výrobcích a předloží, na 
žádost GCE, související dokumentaci. Dodavatel se zavazuje, že 
bude sledovatelnost ve stejném rozsahu zabezpečena i u jeho 
subdodavatelů a zavazuje se zajistit jejich součinnost. 
Dodavatel musí být schopen vysledovat přijetí příslušného 
materiálu/součástky až po Výrobek dodaný GCE. 
Pokud GCE požaduje sledovatelnost výrobního procesu, musí 
Dodavatel sledovat každý pokyn ve výrobním procesu, použité 
speciální nástroje nebo prostředky, uchovávané dokumenty o 
shodě a Výrobky dodané GCE s ohledem na předmětnou šarži.  
Pokud mají dodané Výrobky sériová čísla nebo čísla šarží, zajistí 
Dodavatel, aby byla tato čísla vysledovatelná. Pokud nejsou uváděna 
sériová čísla nebo čísla šarží, bude sledovatelnost zabezpečena 
pomocí čísla nákupní objednávky a datumů jednotlivých dodávek. 

11.  ARCHIVACE DOKUMENTACE 
Regulatorní dokumentaci a informace související s Výrobky (včetně 
především certifikátů, technických souborů a kontrolních záznamů) 
musí Dodavatel archivovat s řádnou péčí a v souladu s platnými 
zákony a jinými právními předpisy. 
Na žádost GCE musí Dodavatel bez zbytečného odkladu předat GCE 
kopie archivovaných dokumentů. GCE poskytne odkazy na sériové 
číslo/číslo šarže nebo nákupní objednávku GCE. 

12.  SUBDODAVATELÉ  
Dodavatel nemůže bez předchozího písemného souhlasu GCE 
zadat výrobu subdodavateli nebo změnit sjednané subdodavatele 
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ve vztahu k plnění svých povinností dle Smlouvy. Dodavatel zajistí, 
aby jeho subdodavatelé jednali ve všech ohledech v souladu 
se Smlouvou, a bude zcela odpovědný za povinnosti všech 
subdodavatelů, jako by se jednalo o jeho vlastní povinnosti. 

13.  ODPOVĚDNOST 
Odpovědnost za vadné Výrobky
Dodavatel souhlasí, že odškodní GCE v souvislosti se všemi následky 
jakýchkoli nároků, žalob, sporů či požadavků způsobených smrtí 
nebo zraněním či škodou na majetku nebo jinými ztrátami v 
důsledku vady Výrobku (která není přímým výsledkem splnění 
požadavků ze strany GCE, přičemž i za takovou vadu však Dodavatel 
GCE odškodní v případě, že vadu Výrobku zjistil nebo při vynaložení 
odborné péče zjistit měl a na vadu GCE neupozornil), uplatňovanými 
vůči GCE nebo jejím zákazníkům přímo nebo nepřímo třetí stranou. 
Stažení Výrobku z trhu a oběhu
Dodavatel se zavazuje vytvořit a udržovat vhodné postupy v rámci 
organizace Dodavatele, které umožňují sledovatelnost Výrobků v 
souladu s příslušnými zákony. 
Pokud se vyskytne (i) problém, který může zákazníkům způsobit 
potenciální bezpečnostní riziko vyplývající z Výrobků (bez ohledu 
na to, zda riziko vznikne v důsledku Výrobku nesplňujícího 
požadavky či jinak), nebo (ii) požadavek na dobrovolné či povinné 
stažení Výrobku z trhu či oběhu nebo jiné podobné opatření (dále 
pouze jako „stažení“) u některého z Výrobků, poskytne Dodavatel 
GCE potřebnou součinnost při vytvoření a implementaci opatření, 
včetně přípravy zpráv pro komunikaci s příslušnými orgány 
veřejné moci, s médii, spotřebiteli a dodavatelským řetězcem a pro 
sledování přijatých opatření souvisejících s daným problémem. 
Dodavatel ponese odpovědnost a odškodní, zajistí a ochrání GCE 
před všemi nároky, náklady, poplatky, pokutami, škodami, ztrátami 
(včetně ušlého zisku) a dalšími závazky a povinnostmi, které GCE 
utrpí v důsledku stažení Výrobku v rozsahu, v jakém za vady, které 
byly důvodem pro stažení Výrobku z trhu, odpovídá Dodavatel.   
Obecná odpovědnost 
Kromě jiných opatření sjednaných stranami Dodavatel souhlasí, že 
odškodní GCE za všechny nároky, náklady, poplatky, pokuty, škody 
(včetně ušlého zisku) a další povinnosti vyplývající nebo související 
s (i) nedodržením záruk nebo povinností Dodavatele dle Smlouvy; 
nebo (ii) porušení povinnosti Dodavatele v souvislosti s provedením 
nebo výrobou či dodáním Plnění.   
Omezení odpovědnosti 
V rámci plnění Smlouvy nebudou strany v žádném případě, ať už v 
důsledku porušení Smlouvy nebo záruky nebo v souladu s právní 
teorií, odpovědné za následné nebo nepřímé škody či ztráty, včetně 
především ušlého zisku. Bez ohledu na předchozí ustanovení se 
omezení odpovědnosti netýká prvního, druhého a třetího odstavce 
tohoto článku 13 (Odpovědnost za vadné Výrobky, Stažení Výrobku 
z trhu a oběhu a Obecná odpovědnost), článku 16 (Mlčenlivost) a 
pátého odstavce článku 17 (Porušení práv z duševního vlastnictví) 
nebo případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení. 

14.  POJIŠTĚNÍ
Dodavatel si sjedná odpovídající pojištění pokrývající veškerou jeho 
(zákonnou, smluvní a profesní) odpovědnost. Dodavatel na první 
žádost umožní GCE kontrolu příslušné pojistné smlouvy či smluv i 
dokladu o úhradě pojistného. Pokud si Dodavatel nárokuje částku z 
pojištění odpovědnosti u pojistitele, je o vznesení takového nároku 
povinen bezodkladně GCE písemně informovat. Na žádost GCE je 
pak Dodavatel povinen bezúplatně postoupit nárok na pojistné 
plnění na GCE. Pojištění Dodavatele musí být platné a účinné 
po dobu platnosti Smlouvy a po celou dobu, kdy má Dodavatel 
povinnosti vůči GCE a/nebo kdy může GCE vůči Dodavateli uplatnit 
své nároky. 

15.  AUDITY A KONTROLY
GCE (a jakákoli třetí strana určená GCE) může provést kontrolu, 
audit, sledování a hodnocení Plnění, výroby a balení, včetně 
příslušného systému zajištění kvality a vývoje Výrobku, výkonu 
Dodavatele, efektivity a výsledků souvisejících s výkonem 
Dodavatele, a to v prostorách Dodavatele a/nebo subdodavatele. 
Dodavatel je zavázán, na žádost GCE, zajistit souhlas subdodavatele 
s provedením kontroly a poskytne všechny příslušné informace a 
potřebnou součinnost. GCE předem Dodavateli oznámí provedení 
auditu.  

16.  MLČENLIVOST 
Dodavatel nesmí prozradit třetí straně žádné obchodní, finanční 
nebo technické informace, know-how a zkušenosti náležející GCE a 
nesmí použít takové informace jinak než pro sjednaný účel. 
Tato povinnost se netýká informací, které (i) jsou nebo se stanou 
veřejně známými jinak než porušením povinností Dodavatele, nebo 
(ii) byly prozrazeny Dodavateli k tomu oprávněnou třetí stranou, 
která není omezena v použití nebo vyzrazení těchto informací. 
Bez ohledu na předchozí ustanovení může Dodavatel prozradit 
informace, pokud tak požaduje zákon nebo pravomocné rozhodnutí 
orgánu veřejné moci. Dodavatel však předem upozorní GCE, pokud 
to není zákonem zakázáno, na takový požadavek a prodiskutuje 
způsob poskytnutí informací a poskytne GCE součinnost k zákonné 
obraně proti takovému poskytnutí. Dodavatel dále zaváže příjemce 
informací, aby s informacemi zacházel jako s důvěrnými v souladu s 
tímto článkem 16, pokud je to podle práva možné. 
Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu GCE 
zveřejnit obchodní vztah stran prostřednictvím reklamy nebo jiným 
způsobem.

17. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
Všechny výkresy, vzorky, technické informace a další položky 
poskytnuté ze strany GCE nebo třetí stranou určenou GCE a 
veškerá práva z duševního vlastnictví zůstanou vlastnictvím GCE 
a Dodavatel je musí na základě žádosti vrátit resp. zdržet se jejich 
dalšího využívání. 
Dodáním Plnění jsou na GCE postoupena veškerá majetková práva 
k autorským dílům, k předmětům průmyslových práv či jiným 
předmětům práva duševního vlastnictví a to ve vztahu k Plnění 
vyvinutému na objednávku GCE. V případě, že není postoupení 
majetkových práv právně možné, je dodáním Plnění poskytnuta 
GCE nezrušitelná celosvětová licence ke všem, v době udělení, 
známým způsobům užití, včetně udělení podlicence, a to na celou 
dobu trvání majetkových práv. Postoupení práv a udělení licence 
jsou bezúplatné. 
Dodavatel dále bere na vědomí a souhlasí, že jakákoli jiná práva 
z duševního vlastnictví vyplývající z nebo související s Plněním 
převede na GCE k využití dle libosti GCE. 
Bez ohledu na jakákoliv ustanovení těchto podmínek Dodavateli 
není uděleno žádné právo užívat jakákoli práva z duševního 
vlastnictví náležející GCE jinak než v rámci plnění povinností dle 
Smlouvy. 
Vyjma porušení způsobeného výrobou Výrobků v souladu se 
specifikacemi provedení poskytnutými ze strany GCE, bude 
Dodavatel odpovědný za jakékoli porušení práv z duševního 
vlastnictví třetí osoby, způsobené Plněním a zavazuje se odškodnit 
a zprostit GCE všech povinností ve vztahu k nárokům vzneseným 
pro taková porušení. 
Pokud GCE neposkytne písemný souhlas, nesmí Dodavatel 
prodávat výrobky vyvinuté pro GCE jiným osobám než GCE nebo ze 
strany GCE výslovně určeným. 
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18.  SPECIFICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Specifická zařízení budou vždy majetkem GCE a budou GCE 
bezodkladně vrácena, pokud o to GCE požádá. 
Ve vztahu ke Specifickým zařízením se Dodavatel dále zavazuje:  
(a) neposkytnout ani nezpřístupnit Specifická zařízení třetí straně, 
pokud nezíská předchozí písemný souhlas GCE;
(b) označit Specifická zařízení takovým způsobem, aby bylo zřejmé 
vlastnické právo GCE;
(c) nepoužít Specifická zařízení pro jiné účely než plnění povinností 
ze Smlouvy;
(d) provádět řádnou údržbu Specifických zařízení a bezodkladně 
informovat GCE, pokud je nezbytné Specifické zařízení nahradit; a 
(e) pojistit a řádně uchovávat či skladovat Specifická zařízení po 
celou dobu jejich držení. 

19.  VYŠŠÍ MOC
Strana je zproštěna povinnosti, pokud jí v plnění povinnosti 
brání okolnosti mimo její kontrolu, které nemohly být rozumně 
předvídány nebo předpokládány v okamžiku vzniku příslušného 
závazku a jejímž následkům se strana nemohla vyhnout a ani je 
nemohla překonat (okolnosti vylučující odpovědnost). 
Strana, která chce uplatnit okolnost uvedenou v tomto článku 19, 
neprodleně písemně informuje druhou stranu.  
Každá ze stran je oprávněna zrušit nákupní objednávku písemným 
oznámením doručeným druhé straně, pokud je druhá strana 
v prodlení s plněním svých povinností více než tři (3) měsíce v 
důsledku okolností uvedených v tomto článku 19.  

20.  DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
  PROSTŘEDÍ 

Dodavatel zaručuje GCE, že Dodavatel i Výrobky vždy zcela splňují 
příslušné předpisy a standardy na ochranu životního prostředí 
upravující používání chemikálií ve Výrobcích a při výrobě, včetně 
především omezení používání, požadavků na registraci nebo 
oprávnění, poskytnutí bezpečnostních informací či dalších 
informací souvisejících s manipulací nebo používáním Výrobků. 
Dodavatel má zaveden postup pro kontinuální sledování seznamu 
látek vzbuzujících mimořádné obavy zveřejňovaného Evropskou 
agenturou pro chemické látky. Dodavatel bude bezodkladně 
informovat GCE, pokud zjistí ve Výrobku látku vzbuzující 
mimořádné obavy (ze seznamu Evropské agentury pro chemické 
látky) v koncentraci větší než nebo rovné 0,1 % hmotnosti Výrobku. 
Dodavatel zaručuje GCE, že všechny Výrobky a/nebo součásti 
Výrobku, splňují v rámci každé dodávky omezení uvedená v příloze 
XVII Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH). 

21.  KONTROLA VÝVOZU A PŮVOD
Dodavatel musí striktně dodržovat všechny příslušné zákony a jiné 
obecně závazné právní akty, týkající se kontroly dovozu a vývozu 
nebo ekonomických sankcí, včetně především příslušných sankčních 
a omezujících opatření nařízených, spravovaných, uložených či 
uplatňovaných Radou bezpečnosti Organizace spojených národů, 
Evropskou unií nebo vládou USA (včetně opatření prováděných 
Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva zahraničí 
USA a Ministerstvem vnitra USA) (dále společně jako „regulace 
obchodních sankcí“).
Dodavatel potvrzuje, že získal všechna nezbytná oprávnění, 
licence, povolení a další podobná schválení ze strany příslušných 

orgánů (dále společně jako „oprávnění“) pro dodávky Plnění GCE. 
Dodavatel na žádost GCE poskytne GCE kopie oprávnění nebo jiné 
důkazy prokazující, že oprávnění získal ještě před realizací dodávek. 
Dodavatel, přímo nebo nepřímo prostřednictvím pobočky, třetí 
strany nebo jiným způsobem, neuzavře smlouvu nebo dohodu, 
neposkytne finanční pomoc ani nebude jinak jednat s osobou 
nebo subjektem (včetně především dodavatelů, subdodavatelů, 
zprostředkovatelů a dealerů), který je či který je vlastněn nebo řízen 
osobou, která je cílem regulace obchodních sankcí.  
V případě, že Dodavatel poruší nebo nedodrží tento článek 21, má 
GCE právo odstoupit od Smlouvy nebo nákupní objednávky. 

22.  RŮZNÁ USTANOVENÍ 
Pokud některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane 
neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost a 
vymahatelnost ustanovení ostatních. 
Dodavatel není oprávněn postoupit nebo převést své povinnosti 
vůči GCE na třetí stranu, včetně především povinnosti zajišťovat a 
dodávat Plnění. 
V případě, že je Smlouva uzavřena v anglickém a současně jiném 
jazyce, je rozhodující verze anglická. 
Na Smlouvu se nepoužijí následující ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění: § 557 (výklad 
k tíži strany, která výraz použila poprvé), § 558 odst. 2 druhá věta 
(přednost obchodních zvyklostí), § 1728 odst. 2 (výměna informací 
před uzavřením smlouvy), § 1729 (předsmluvní odpovědnost), 
§ 1740 odst. 3 (přijetí návrhu s dodatkem či odchylkou), § 1793 
(neúměrné zkrácení), § 1798 – § 1800 (smlouvy uzavírané adhezním 
způsobem), § 1809 (závdavek), § 1930 odst. 2 (povinnost k přijetí 
částečného plnění), § 1936 (povinnost k přijetí plnění od třetí osoby), 
§ 1949 - § 1951 (kvitance), § 1978 odst. 2 (dodatečná lhůta k plnění 
bez možnosti prodloužení), § 1980 (fixní závazek), § 1995 odst. 2 
(prominutí dluhu při vydání kvitance).

23.  DORUČOVÁNÍ
Jakákoliv písemná sdělení relevantní pro práva a povinnosti 
ze Smlouvy si budou strany zasílat na adresy předem písemně 
sdělené. Pro vyloučení pochybností se za den doručení považuje: (i) 
den osobního doručení nebo den doručení kurýrní službou, anebo 
(ii) třetí pracovní den od předání zásilky držiteli poštovní licence 
k doporučenému doručení adresátu v případě vnitrostátního 
styku nebo desátý den od předání zásilky držiteli poštovní licence 
k doporučenému doručení adresátu v případě mezinárodního 
styku. Pro urychlení přenosu informací mohou smluvní strany 
zasílat sdělení e-mailem. V případě komunikace e-mailem, je dnem 
doručení den, kdy byla emailová zpráva prokazatelně doručena na 
server adresáta.
Kontaktní adresy může strana změnit písemným sdělením, 
zaslaným druhé straně.

24.  ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY 
Tyto podmínky se řídí se ve všech aspektech právem České 
republiky bez ohledu na pravidla o kolizi právních norem. 
Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z těchto podmínek nebo s 
nimi související, včetně sporů o jejich platnost bude rozhodován s 
konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 
České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu 
jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 
Strany se zavazují a souhlasí, že veškeré rozhodčí řízení vedené dle 
této rozhodčí doložky bude důvěrné. Tato skutečnost však nebrání 
stranám vymáhat svá práva dle Smlouvy nebo rozhodčího nálezu.
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