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OBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 
 

LOW & BONAR GROUP 

GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE 
OF THE 

LOW & BONAR GROUP 

  

1. Obecné 1. General 

1.1. Jakákoli smlouva o koupi zboží nebo služeb uzavřená společností Low & Bonar Group 
(to znamená společnost Low & Bonar Plc. a jakékoli její přímé nebo nepřímé dceřiné 
společnosti) vydávající objednávku („L&B“) se bude řídit těmito obecnými nákupními 
podmínkami („Podmínky“), které společně s objednávkou L&B (bez ohledu na 
způsob předložení, včetně příloh a uvedených dokumentů v této objednávce) tvoří 
„Smlouvu“ mezi L&B a prodávajícím, kterému je tato objednávka určena 
(„Prodávající“, společně s L&B „Strany“) a nahrazují veškerá předchozí ujednání, 
dohody a domluvy mezi Stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy. Odchylky od 
těchto Podmínek, pokud takové odchylky nejsou výslovně uvedeny v kogentních 
ustanoveních příslušných právních předpisů, od kterých se Strany nemohou odchýlit, 
budou platné pouze v případě, že je nejdříve L&B písemně odsouhlasí. Každá 
dodávka zboží nebo zahájení poskytování služeb Prodávajícím je důkazem o jeho 
přijetí Smlouvy bez výhrad. 

1.1. Any contract for the purchase of goods or services entered into by a company of 
the Low & Bonar Group (being Low & Bonar plc. and any direct or indirect 
subsidiary thereof) issuing a purchase order (“L&B”) will be governed by these 
general conditions of purchase (the “Conditions”), which, together with L&B’s 
purchase order (howsoever submitted, including any attachments to, and 
documents referred to in, such order), form a “Contract” between L&B and the 
seller to which such purchase order is directed (“Seller”, together with L&B, the 
“Parties”) and supersede all previous arrangements, agreements and 
understandings between the Parties with respect to the subject matter of such 
Contract. Deviations from these Conditions, provided that such deviations are not 
explicitly stipulated in the mandatory provisions of applicable legal regulations 
from which Parties cannot deviate, shall only be valid if agreed upon in writing by 
L&B. Any delivery of goods or the commencement of the provision of services by 
the Seller shall be proof of its acceptance of the Contract without reservation. 

1.2. Přijetím objednávky nebo zahájením realizace objednávky Prodávající 
bezpodmínečně přijímá podmínky Smlouvy a vzdává se uplatnění svých vlastních 
obecných podmínek (prodeje) a souhlasí s tím, že ujednání, dohody a domluvy 
Prodávajícího a L&B obsažené v těchto Podmínkách platí výhradně a převažují nad 
veškerými podmínkami nabídky, přijetí, prodeje a/nebo dodávek Prodávajícího nebo 
nad veškerými podmínkami, které vyplývají z obchodu, zvyků, zvyklostí nebo 
průběhu obchodování, které jsou tímto výslovně zamítnuty a vyloučeny. 

1.2. By accepting the purchase order or by beginning to execute the purchase order, 
the Seller unconditionally accepts the terms of the Contract and waives the 
application of his own general conditions (of sale) and agrees that arrangements, 
agreements and understandings of Seller and L&B included in these Conditions 
apply exclusively and prevail over any and all of Seller’s conditions of quotation, 
acceptance, sale and/or supply or over any terms which are implied by trade, 
custom, practice or course of dealing, which are hereby expressly rejected and 
excluded. 

1.3. V rámci stálých a budoucích obchodních vztahů tyto Podmínky upravují budoucí 
objednávky nebo transakce i bez dalšího odkazu na tyto Podmínky.  

1.3. In the context of permanent and successive trade relations, these Conditions shall 
govern future purchase orders or transactions, even without further reference to 

these Conditions.  

2. Ceny a platba 2. Prices and payment 

2.1. Cena zboží nebo služeb je uvedena ve Smlouvě a nepodléhá žádným změnám s 
výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti L&B. 

2.1. The price of goods or services shall be as stated in the Contract and subject to no 
variation except with the prior written consent of L&B. 

2.2. Není-li písemně dohodnuto jinak, žádné ceny uvedené ve Smlouvě neobsahují 
uplatnitelnou daň z přidané hodnoty a v cenách jsou zahrnuty veškeré náklady a 
poplatky za balení, přepravu, dodávku, pojištění nebo jiné poplatky, které jsou 
vyžadovány pro dodržení Smlouvy a specifikaci zboží nebo služeb. 

2.2. Unless agreed otherwise in writing, all prices in the Contract shall be exclusive of 
any applicable value added tax and inclusive of all costs and charges for packing, 
carriage, delivery, insurance or other charges, which are required to comply with 
the Contract and specifications of the goods or services. 

2.3. Prodávající fakturuje L&B při nebo po dodání zboží nebo služeb. Platba faktur se 
provádí ve lhůtě uvedené ve Smlouvě. Pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak, 
všechny faktury budou uhrazeny do šedesáti (60) dnů od obdržení faktury 
společností L&B.  

2.3. Seller shall invoice L&B on or after delivery of the goods or services. Payment of 
invoices shall be made within the term mentioned in the Contract. Unless agreed 
otherwise in the Contract, all invoices shall be paid within sixty (60) days after 
receipt of the invoice by L&B.  

2.4. Společnost L&B má nárok na započtení jakékoliv pohledávky vůči Prodávajícímu vůči 

jakékoliv pohledávce splatné Prodávajícím. 

2.4. L&B is entitled to set-off any receivable due to Seller against any receivable due 

from Seller. 

3. Dodávka zboží a poskytování služeb; přijetí 3. Delivery of goods and provision of services; acceptance 

3.1. Není-li písemně schváleno společností L&B jinak, termíny nebo časy dodání uvedené 
ve Smlouvě jsou pro Prodávajícího závazné. Doba dodání zboží nebo poskytování 
služeb je podstatou Smlouvy. Prodávající je odpovědný za jakékoliv prodlení s 
výjimkou jakéhokoli zpoždění způsobeného vyšší mocí (jak je definováno v 
ustanovení 11) nebo podle požadavku ustanovení 4.8 níže.  

3.1. Unless otherwise agreed upon in writing by L&B, delivery dates or times specified 
in the Contract are binding for Seller. The time of delivery of goods or service 
provision is of the essence of the Contract. Seller shall be liable for any delay 
except for any delay caused by a force majeure (as defined in clause 11) or as 
required by clause 4.8 below.  

3.2. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, dodávka zboží se uskuteční dle doložky DDP - s 
dodáním clo placeno, sídlo podnikání L&B (Incoterms 2010). 

3.2. Unless specified otherwise in the Contract, delivery of goods shall be made DDP, 
place of business of L&B (Incoterms 2010). 

3.3. Nepovažuje se za to, že společnost L&B přijala jakékoliv zboží nebo služby, dokud 
nezíská dostatečný čas na jejich prohlídku po dodání. Společnost L&B je povinna 
kontrolovat zboží pouze kvůli odchylkám v povaze, množství a zjevným dopravním 
škodám. L&B oznámí Prodávajícímu takové odchylky a škody do 7 dnů po obdržení 
zboží nebo do 14 dnů od zjištění v případě skrytých vad. Podpis L&B jakéhokoli 
dodacího listu, dokladu o dokončení nebo dokladu o výkonu, zaplacení jakékoli 
faktury, převodu vlastnického práva nebo práva uživatele na zboží nebo použití 
služeb nepředstavuje přijetí poskytnutého zboží nebo služeb. 

3.3. L&B shall not be deemed to have accepted any goods or services until it has had 
a reasonable time to inspect them after delivery. L&B is only required to inspect 
the goods for deviations in identity, and quantity as well as obvious transport 
damages. L&B shall notify Seller of any such deviations and damages within 7 
days after receipt of the goods, or within 14 days as of detection in the case of 
latent defects. The signing by L&B of any delivery slip, document of completion 
or performance sheet, the payment of any invoice, the transfer of title or user 
right over the goods or the use of the services shall not constitute an acceptance 
of the provided goods or services. 

3.4. Částečné dodávky zboží nebo částečné poskytování služeb podléhají předchozímu 
písemnému souhlasu ze strany L&B. Pokud Prodávající dodá více nebo méně, než je 
množství objednaného zboží a společnost L&B přijme dodávku, provede se úprava 
poměrně na faktuře zboží. Pokud Prodávající: (a) dodá méně než 95 % množství 
objednaného zboží, společnost L&B může zboží odmítnout; (b) dodá více než 105 % 
množství objednaného zboží, společnost L&B může podle svého uvážení zboží nebo 
nadbytečné zboží odmítnout. 

3.4. Partial deliveries of goods or partial provision of services are subject to L&B’S prior 
written consent. If the Seller delivers more or less than the quantity of goods 
ordered, and L&B accepts the delivery, a pro rata adjustment shall be made to 
the invoice for the goods. If the Seller: (a) delivers less than 95% of the quantity 
of goods ordered, L&B may reject the goods; (b) delivers more than 105% of the 
quantity of goods ordered, L&B may at its discretion reject the goods or the 
excess goods. 

3.5. Pokud společnost L&B jakékoliv zboží odmítne, je vratné na riziko a náklady 
Prodávajícího. Pokud Prodávající nepřevezme odmítnuté zboží v přiměřené lhůtě po 
oznámení odmítnutí, L&B může Prodávajícímu účtovat náklady na skladování a 
prodat nebo zlikvidovat odmítnuté zboží. L&B bude účtovat výnos z prodeje (pokud 
nějaký existuje) ve prospěch Prodejce po odečtení kupní ceny zaplacené za zboží, 
nákladů na skladování a přiměřených nákladů a výdajů v souvislosti s prodejem. 

3.5. If L&B rejects any goods they are returnable at the Seller's risk and expense. If the 
Seller fails to collect rejected goods within a reasonable period after notification 
of the rejection, L&B may charge the Seller storage costs and sell or dispose of 
the rejected goods. L&B will account to the Seller for the proceeds of sale (if any) 
after deducting the purchase price paid for the goods, storage costs and its 
reasonable costs and expenses in connection with the sale. 

3.6. Není-li Prodávajícím splněn určitý termín dodání nebo termín pro poskytování 
služeb, Prodávající neprodleně oznámí společnosti L&B nejbližší možný termín 
dodání nebo poskytnutí služby. Bez ohledu na toto oznámení a pokud L&B písemně 

3.6. If a specified delivery date or date for the provision of services cannot be met by 
the Seller, the Seller shall immediately notify L&B of the earliest possible date for 
delivery or provision of service.  Notwithstanding such notices and unless a 
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neodsouhlasí náhradní datum pro dodání zboží nebo poskytnutí služeb, neschopnost 
Prodávajícího realizovat dodávku zboží nebo poskytnout služby ke stanovenému 
datu opravňuje L&B, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné dostupné právní prostředky: (i) 
odečíst z ceny nebo požadovat od Prodávajícího náhradu škody za zpoždění 0,5 % z 
celkové Smluvní ceny za každý den prodlení do výše maximálně pět (5) procent z 
celkové Smluvní ceny a/nebo (ii) zrušit Smlouvu, načež Prodávající vrátí jakoukoli 
část Smluvní ceny, která byla zaplacena za takové zboží nebo služby, a společnost 
L&B může na výhradní náklady Prodejce vrátit veškeré zboží již dodané podle 
Smlouvy; a/nebo (iii) zrušit Smlouvu a (na základě volby L&B) koupit náhradní 
výrobky nebo služby od třetích stran; a (iv) v každém případě, podle bodů (i), (ii) a 
(iii) může L&B od Prodávajícího požadovat náhradu za jakékoli vzniklé přímé, 
nepřímé a/nebo Následné Ztráty, náklady a závazky, a to i v případě (ii) a (iii) bez 
omezení, nákladů na náhradu, vrácení nebo náhradu zboží nebo služeb. „NÁSLEDNÉ 

ZTRÁTY“ označují v souvislosti s jakýmkoli porušením nebo nárokem podle Smlouvy 
nebo jiným způsobem (i) nepřímou nebo následnou ztrátu, (ii) ztrátu ve výrobě, (iii) 
ztrátu zisku, (iv) ztrátu příjmů, (v) ztrátu smlouvy, (vi) ztrátu goodwillu, (vii) 
odpovědnost podle jiných smluv nebo (viii) odpovědnost vůči třetím stranám 
vyplývající z takového porušení nebo věci, z níž vzniká nárok, bez ohledu na to, zda 
Strana, která se dopustila porušení, věděla (nebo měla vědět), že jakákoli taková 
ztráta nebo odpovědnost by pravděpodobně vznikla v důsledku tohoto porušení 
nebo okolnosti, která vedla ke vzniku nároku. 

substitute date for the goods or services has been agreed upon by L&B in writing, 
the Seller’s failure to effect delivery of the goods or provision of services on the 
specified date shall entitle L&B, without prejudice to any other remedy it may 
have: (i) to deduct from the price or to claim from the Seller by way of liquidated 
damages for delay 0.5 percent of the total Contract price for every day of delay, 
up to a maximum of five (5) percent of the total Contract price and/or (ii) to 
cancel the Contract, whereupon the Seller shall refund any part of the Contract 
price which has been paid in respect of such goods or services and L&B may, at 
the Seller’s sole expense, return any goods already supplied under the Contract; 
and/or  (iii) to cancel the Contract and (at L&B’s option) purchase substitute 
goods or services from third parties; and (iv) in each case pursuant to (i), (ii) and 
(iii) L&B may claim from the Seller compensation for any incurred direct, indirect 
and/or Consequential Losses, costs and liabilities whatsoever, including in the 
case of (ii) and (iii) without limitation, the cost of any replacement, return or 
substitution of goods or services. “CONSEQUENTIAL LOSSES” means, in relation to any 
breach of or a claim under a Contract or otherwise, any (i) indirect or 
consequential loss, (ii) loss of production, (iii) loss of profit, (iv) loss of revenue, 
(v) loss of contract, (vi) loss of goodwill, (vii) liability under other agreements or 
(viii) liability to third parties, resulting from such breach or the matter giving rise 
to a claim, whether or not the Party committing the breach knew (or ought to 
have known) that any such loss or liability would be likely to be suffered as a 

result of such breach or the matter giving rise to a claim. 

4. Balení, značení, dokumentace a bezpečnost 4. Packing, marking, documentation and safety 

4.1. Prodávající nese plnou odpovědnost za správnost a úplnost všech pokynů, údajů, 
výkresů a informací poskytnutých společnosti L&B bez ohledu na to, zda byly L&B 
schváleny či nikoliv, pokud tyto nepřesnosti nebo zanedbání nebyly způsobeny 
pouze pokyny, údaji, výkresy nebo informacemi poskytnutými společností L&B, které 
předtím společnost L&B odsouhlasila jako spolehlivé pro Prodávajícího. 

4.1. The Seller shall be fully responsible for the accuracy and completeness of all 
instructions, data, drawings and information supplied to L&B whether or not 
approved by L&B unless such inaccuracies or omissions were solely due to 
instructions, data, drawings or information supplied by L&B upon which it is 
agreed by L&B that the Seller can rely. 

4.2. Zboží musí být označeno v souladu s pokyny L&B (pokud nějaké existují) a 
příslušnými předpisy a požadavky a musí být řádně zabaleno a zajištěno tak, aby 

dorazilo na dodací adresu v dobrém a v bezpečném stavu pro vykládku. 

4.2. Goods shall be marked in accordance with L&B’s instructions (if any) and any 
applicable regulations and requirements, and properly packed and secured so as 

to reach the delivery address in good condition and safe for unloading. 

4.3. Pokud Prodávající vyžaduje, aby společnost L&B vrátila Prodávajícímu nějaký 
obalový materiál, bude tato skutečnost jasně uvedena na dodacím listu. Jakýkoliv 
takový obalový materiál musí být vrácen Prodávajícímu na náklady Prodávajícího. 

4.3. If the Seller requires L&B to return any packaging material to the Seller, that fact 
will be clearly stated on the delivery note. Any such packaging material shall be 
returned to the Seller at the cost of the Seller. 

4.4. Veškeré dodané zboží musí být dodáno s příslušným jasně viditelným číslem 
objednávky L&B a veškerá komunikace a dokumentace od Prodávajícího vztahující 
se k jakémukoli zboží nebo službám bude jasně odkazovat na příslušnou objednávku 
L&B. 

4.4. All supplied goods shall be supplied with L&B’s relevant purchase order number 
made clearly visible and all communications and documentation from Seller 
relating to any goods or services will make clear reference to L&B’s relevant 
purchase order. 

4.5. Prodávající je odpovědný za získání všech dovozních licencí, povolení nebo jiných 
souhlasů nezbytných pro dovoz, uvedení na trh a dodání zboží nebo služeb, s 
výjimkou případů, kdy může vyplývat opak v důsledku použití specifické doložky 
Incoterm ve vztahu k objednávce zboží. 

4.5. The Seller shall be responsible for obtaining any import licences, permits or other 
consents necessary for the importation, placing on the market and delivery of 
goods or services, save where the contrary may be implied from the use of a 
specific Incoterm used in respect of an order of goods. 

4.6. Prodávající je povinen bezplatně dodat přiměřené množství příruček pro provoz 
a/nebo údržbu v angličtině a v jazyce země, do které má být zboží dodáno, což se 
týká zboží nebo služeb, které L&B může vyžadovat a/nebo které jsou nezbytné pro 

instalaci, provoz a údržbu zboží nebo služeb. 

4.6. The Seller shall supply without charge such reasonable quantity of operation 
and/or maintenance manuals in English and in the language of the country to 
which any goods are to be delivered, relating to the goods or services which L&B 
may require and/or which are necessary for the installation, operation and 
maintenance of the goods or services. 

4.7. Prodávající souhlasí, že na žádost společnosti L&B poskytne této společnosti veškeré 
potřebné nebo užitečné prohlášení, osvědčení o původu, záruku kvality/osvědčení o 
kvalitě a jakékoli další osvědčení nebo doklady týkající se zboží nebo služeb. Takové 
certifikáty, prohlášení nebo jiné dokumenty budou v angličtině nebo v jiných 
jazycích, nebude-li L&B požadovat jinak. Prodávající dále souhlasí, že bude okamžitě 
reagovat na jakoukoli žádost společnosti L&B o poskytnutí informací o vlastnostech 
zboží dodávaného společnosti L&B týkajících se zdraví, bezpečnosti a dalších otázek 

souvisejících se správou produktů. 

4.7. The Seller agrees on request to supply L&B with any necessary or useful 
declarations, certificate of origin, quality guarantee/certificate, and any other 
certificates or documents related to the goods or services. Such certificates, 
declarations or any other documents will be in English or in other languages as 
otherwise agreed by L&B. Further, the Seller agrees to promptly respond to any 
request made by L&B to provide information on properties of goods supplied to 
L&B regarding health, safety and any other issues related to product stewardship. 

4.8. Kterýkoli zástupce Prodávajícího, jenž se podílí na dodávce zboží nebo na 
poskytování služeb a vstupuje na jakékoliv pozemky L&B, bude povinen absolvovat 
konkrétní bezpečnostní instruktáž pro každé pracoviště a bude dodržovat veškeré 
pokyny ze strany L&B ve vztahu k otázkám zdraví a bezpečnosti, včetně těch, které 
se uplatňují na základě platných právních předpisů. Pokyny týkající se bezpečnosti ze 
strany autorizovaného personálu L&B musí být vždy dodržovány, a to i v případě, že 
mohou přerušit dodávku zboží nebo poskytování služeb v souladu se Smlouvou. 

4.8. Any representative of Seller involved in the delivery of goods or the provision of 
services entering any premises of L&B will make themselves available to receive 
specific safety briefings for each site and shall observe any instructions given by 
L&B in relation to health & safety matters, including any which apply by virtue of 
applicable legislation. Safety related directions by authorised L&B personnel have 
to be followed at all times, even where they may interrupt the delivery of goods 
or the provision of services in accordance with the Contract. 

5. Riziko, nárok a pojištění 5. Risk, title and insurance 

5.1. Riziko ztráty nebo poškození a vlastnictví zboží přechází při dodání v souladu s 
příslušnou doložkou Incoterm. 

5.1. Risk of loss or damage and title to goods shall pass on delivery in accordance with 
the applicable Incoterm. 

5.2. Prodávající musí na vlastní náklady udržovat dostatečné pojištění odpovědnosti za 
ztrátu a/nebo škodu, za kterou odpovídá. Doklad o výši pojistného krytí za každý 
případ škody musí být poskytnut společnosti L&B na první vyžádání. Smluvní a právní 

odpovědnost Prodávajícího zůstává nedotčena v rozsahu a výši pojistného krytí. 

5.2. The Seller shall maintain sufficient liability insurance at its own expense for loss 
and/or damage for which it is responsible. Evidence of the amount of insurance 
coverage for each occurrence of damage shall be provided to L&B upon first 
request. The Seller’s contractual and legal liability remains unaffected by the 
extent and amount of its insurance coverage. 

6. Převod a subdodávky 6. Transfer and subcontracting 

6.1. Prodávající nesmí postoupit, převést ani smluvně zadat žádné ze svých práv nebo 
závazků vyplývajících ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti 
L&B. 

6.1. Seller shall not assign, transfer or subcontract any of its rights or obligations 

under the Contract, without L&B’s prior written consent. 

6.2. Navzdory jakékoli smlouvě o subdodávce uzavřené v souladu s ustanovením 6.1 
zůstává Prodávající odpovědný za veškerá jednání a opomenutí svých subdodavatelů 

6.2. Despite any sub-contract made in accordance with clause 6.1, the Seller shall 
remain responsible for all acts and omissions of its sub-contractors and the acts 



 

Version 1.0, June 2019 
Page 3 of 5 

a jednání a opomenutí osob zaměstnaných nebo zapojených subdodavateli, jako by 
se jednalo o jeho vlastní. 

and omissions of those employed or engaged by the sub-contractors as if they 
were its own. 

7. Záruka 7. Warranty 

7.1. Prodávající zaručuje společnosti L&B, že prodané zboží nebo služby poskytnuté 
společnosti L&B: 

7.1. Seller warrants to L&B that the goods sold or services provided to L&B: 

7.1.1. budou přiměřeně způsobilé pro jakýkoli účel výslovně nebo implicitně nabízený 
Prodávajícím nebo známý společnosti L&B a pro použití v běžné obchodní činnosti 
L&B; 

7.1.1. will be reasonably fit for any purpose expressly or impliedly held out by the 
Seller or made known by L&B and for use by L&B in the ordinary course of its 
business; 

7.1.2. budou odpovídat všem příslušným požadavkům uvedeným ve standardu L&B pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci se stroji a nástroji a/nebo budou dodány v 
souladu s programem L&B pro bezpečnost dodavatelů a údržbářů a/nebo se 

zásadami sítě a vzdáleného přístupu pro výrobní systémy společnosti L&B; 

7.1.2. will conform to any relevant requirements set out in L&B’s Health and Safety 
Standard for Machine and Tools and/or will be supplied in compliance with 
L&B’s Contractor Safety and Housekeeping Roles Program and/or L&B’s 

Manufacturing Systems Network and Remote Access Policy; 

7.1.3. budou kvalitní a takové, jak jsou uvedeny v příslušných dokumentech týkajících se 
kvality poskytnutých Prodávajícím podle ustanovení 4.7, bez závad ve zpracování, 
materiálech a designu a zboží musí být zbrusu nové a nikdy nepoužité; 

7.1.3. will be of good quality and as indicated in relevant quality-related documents 
provided by the Seller under clause 4.7, free from defects in workmanship, 
materials and design and goods shall be brand new and shall have not been 
used; 

7.1.4. pokud jde o služby, budou poskytnuty s přiměřenou dovedností a péčí a na úrovni 
požadované od příslušných odborníků; 

7.1.4. with regard to services, will be provided with reasonable skill and care and to 
the standard required of competent professionals; 

7.1.5. budou ve všech ohledech odpovídat specifikacím, výkresům a/nebo jakémukoliv 
referenčnímu vzorku vyžádanému a písemně schválenému společností L&B; 

7.1.5. will correspond in all respects with the specifications, drawings and/or any 
reference sample requested and approved in writing by L&B; 

7.1.6. nebudou škodlivé vůči zdraví nebo bezpečnosti jakékoli osoby, která daný výrobek 

používá nebo s ním manipuluje za jakýmkoli rozumně předvídatelným účelem; 

7.1.6. will not be detrimental to the health or safety of any person using or handling 

the goods in question for any reasonably foreseeable purpose; 

7.1.7. nebyly vyrobeny v rozporu s platnými zákony, předpisy nebo závaznými nebo 
doporučenými průmyslovými standardy ani nebyly prováděny vězeňskou nebo 
dětskou prací nebo žádným otrokem; 

7.1.7. are neither produced, in violation of any applicable laws, regulations or 
mandatory or recommended industrial standards nor made by prison labour or 
child labour or by any slave; 

7.1.8. budou splňovat všechny relevantní zákonné požadavky a předpisy; a 7.1.8. will comply with all applicable statutory requirements and regulations; and 

7.1.9. nebudou přímo nebo nepřímo porušovat práva duševního vlastnictví žádné třetí 
strany.  

7.1.9. will not, directly or indirectly, infringe the intellectual property rights of any 
third party.   

7.2. Prodávající dále zaručuje, že veškeré informace nebo dokumenty poskytnuté 
společnosti L&B podle ustanovení 4.7 jsou pravdivé a přesné a jakýkoli produkt nebo 

služba poskytované společnosti L&B odpovídá těmto informacím. 

7.2. The Seller further warrants that any information or document provided to L&B 
pursuant to clause 4.7 is true and accurate and that any product or service 

provided to L&B conforms to such information. 

7.3. V případě, že jakékoliv zboží nebo služby nesplňují některou ze záruk v doložce 7.1 a 
aniž jsou dotčeny jakékoli jiné dostupné právní prostředky, které L&B může mít, je 
společnost L&B oprávněna kdykoliv během dvou (2) let od data dodání zboží nebo 
dokončení poskytování služeb a podle vlastního uvážení požadovat od Prodávajícího, 
na výhradní náklady Prodávajícího, aby opravil nebo nahradil jakékoliv vadné zboží 
nebo opravil nebo znovu provedl veškeré služby, které nebyly řádně provedeny, do 
čtrnácti (14) kalendářních dnů nebo v jiné lhůtě stanovené L&B nebo dohodnuté 
mezi stranami, a aby odškodnil L&B za veškeré náklady vzniklé při vymáhání a vrácení 
takového zboží. Taková záruka na zboží se vztahuje také na opravené nebo 

vyměněné zboží nebo služby po celou dobu původní záruční lhůty. 

7.3. In the event that any goods or services do not comply with any of the warranties 
in clause 7.1 and without prejudice to any other remedy that L&B may have, L&B 
shall be entitled at any time during the period of two (2) years following the date 
of delivery of goods or of completion of the provision of services, and at its sole 
discretion, to require the Seller, at the Seller’s sole expense, to repair or replace 
any such defective goods or to correct or re-perform any services not properly 
performed within fourteen (14) calendar days or such other period as is specified 
by L&B or agreed between the parties and to reimburse L&B with all costs 
incurred in recovering and returning such goods. Such warranty on the goods will 
also be applicable on repaired or replaced goods or services for the same 
warranty period as the initial warranty period. 

7.4. Pokud prodávající neopraví nebo nevymění jakékoli zboží nebo neposkytne další 
služby do čtrnácti (14) kalendářních dnů nebo v jiné lhůtě stanovené L&B podle 
ustanovení 7.3, L&B bude mít právo si koupit náhradní zboží nebo si obstarat 
příslušné služby z jiného zdroje a jakákoli celková částka zaplacená společností L&B 
při obstarání náhradního zboží nebo služeb musí být L&B uhrazena v plné výši 
Prodávajícím. 

7.4. If the Seller fails to repair or replace any goods or provide further services within 
fourteen (14) calendar days or such other period as is specified by L&B in 
accordance with clause 7.3, L&B shall have the right to purchase replacement 
goods or procure relevant services from another source and any sum paid by L&B 
in obtaining replacement goods or services shall be fully reimbursed by the Seller 
to L&B. 

7.5. Společnost L&B má právo prověřit a vyzkoušet zboží kdykoliv před dodáním po 
přiměřeném oznámení Prodávajícímu a v přiměřené době během běžných 
pracovních hodin. Pokud po takové kontrole nebo zkoušce společnost L&B usoudí, 
že zboží nevyhovuje nebo je nepravděpodobné, že bude splňovat závazky 
Prodávajícího v ustanovení 7, společnost L&B musí informovat Prodávajícího a 
Prodávající musí učinit nápravná opatření, která jsou nezbytná k zajištění jejich 
splnění. Bez ohledu na jakoukoli kontrolu nebo zkoušku zůstává Prodávající plně 
odpovědný za zboží a žádná taková kontrola nebo zkouška nesmí omezit nebo jinak 
ovlivnit závazky Prodávajícího vyplývající ze Smlouvy (včetně lhůty dodávek/plnění 
zboží nebo služeb, a tedy i cenu splatnou společností L&B) a společnost L&B bude 
mít právo provádět další kontroly a zkoušky poté, co prodávající provedl své 

nápravné kroky.  

7.5. L&B has the right to inspect and test the goods at any time before delivery upon 
reasonable notice to the Seller and at reasonable times during normal business 
hours. If following such inspection or testing L&B considers that the goods do not 
conform or are unlikely to comply with the Seller's undertakings in clause 7, L&B 
shall inform the Seller and the Seller shall take such remedial action as is 
necessary to ensure compliance. Notwithstanding any such inspection or testing, 
the Seller shall remain fully responsible for the goods and any such inspection or 
testing shall not reduce or otherwise affect the Seller's obligations under the 
Contract (including the time(s) for delivery/performance of goods or services and 
the price payable therefor by L&B), and L&B shall have the right to conduct 
further inspections and tests after the Seller has carried out its remedial actions.   

7.6. Prostředky nápravy a záruky stanovené v tomto ustanovení 7 jsou nad rámec těch, 
které vyplývají ze zákona nebo jsou k dispozici v právním řádu, a zůstávají v platnosti 
bez ohledu na to, že společnost L&B přijala zcela nebo zčásti zboží nebo služby, pro 
které jsou takové záruky a prostředky nápravy k dispozici. 

7.6. The remedies and warranties provided for in this clause 7 shall be in addition to 
those implied by or available at law and shall continue in force notwithstanding 
acceptance by L&B of all or part of the goods or services in respect of which such 
warranties and remedies are available. 

8. Dodržování zákonů 8. Compliance with laws 

Při plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy musí Prodávající dodržovat příslušné 
platné zákony, stanovy a předpisy. Společnost L&B může okamžitě ukončit Smlouvu z 
důvodu jakéhokoli porušení tohoto ustanovení 8. Prodejce se zejména seznámí se všemi 
příslušnými obchodními předpisy týkajícími se dodávek zboží a kontroly vývozu (včetně 
vývozních licencí) musí je dodržovat, a je výhradně sám odpovědný a vždy musí dodržovat 
své závazky vyplývající z právních předpisů o hospodářských sankcích relevantní pro výrobu 
a/nebo dodání zboží nebo poskytování služeb použitelných pro jakoukoli Smlouvu. 

In performing its obligations under the Contract, the Seller shall comply with all 
applicable laws, statutes, and regulations from time to time in force. L&B may 
immediately terminate the Contract for any breach of this clause 8. In particular, the 
Seller shall inform itself about and comply with all relevant trade regulations related to 
the supply of goods and export control (including export licensing) and is solely 
responsible for, and shall at all times comply with its obligations under, economic 
sanctions law relevant to the manufacture and/or supply of goods or the performance 
of services applicable to any Contract. 

9. Odpovědnost 9. Liability 

9.1. Prodávající je povinen odškodnit a uhradit škodu za společnost L&B, její zástupce, 
zaměstnance, členy představenstva, dceřiné společnosti, pobočky a právní nástupce 

9.1. The Seller shall indemnify and hold harmless L&B, its agents, employees, officers, 
subsidiaries, affiliates and assigns in full against any liability whatsoever, 
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v plné výši za jakoukoli odpovědnost, včetně neomezených ztrát, škod, nákladů a 
výdajů (včetně poplatků za právní zastoupení), soudem přiznaných proti společnosti 
L&B nebo jí utrpěných nebo zaplacených (ať už utrpěných jejími zákazníky nebo třetí 
osobou) nepřímo nebo přímo vyplývajících z nebo jako důsledek nebo v souvislosti s 
(i) porušením jakékoli záruky poskytnuté Prodávajícím ve vztahu k výrobkům nebo 
službám; (ii) jakoukoliv stížností, že zboží nebo služby, dovoz, použití nebo další 
prodej zboží porušují patenty, autorská práva, práva k průmyslovým vzorům, 
ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví jakékoli jiné osoby; a (iii) 
jakýmkoli jiným jednáním nebo opomenutím Prodávajícího nebo jeho zaměstnanců, 
zástupců nebo subdodavatelů při plnění jejích povinností vyplývajících ze Smlouvy. 

including, without limitation, for losses, damages, costs and expenses (including 
attorney’s fees) awarded against or incurred or paid by L&B (whether to its own 
customers or any third party) indirectly or directly arising from or as a 
consequence of or in connection with (i) breach of any warranty given by the 
Seller in relation to the goods or services; (ii) any claim that the goods or services, 
the importation, use or resale of goods, infringe on patents, copyrights, design 
rights, trademarks or other intellectual property rights of any other person; and 
(iii) any act or omission of the Seller or its employees, agents or subcontractors 
in performing its obligations under the Contract. 

9.2. Prodávající musí žádost L&B postoupit společnosti L&B veškeré výnosy ze záruk, 
odškodnění nebo jiných smluv, které Prodejce obdrží od třetí strany ve vztahu ke 

zboží. 

9.2. The Seller shall at the request of L&B, assign to L&B the benefit of all warranties, 
indemnities or other covenants received by the Seller from any third party in 

connection with the goods. 

10. Ukončení 10. Termination 

10.1. Společnost L&B je oprávněna kdykoli jednostranně vypovědět smlouvu za 
předpokladu, že bude kompenzovat Prodávajícímu to, co již bylo řádně dodáno nebo 
provedeno, a náklady prokázané Prodejcem jako přímý dopad takového ukončení. 
Výrobky zcela nebo částečně vyrobené v okamžiku ukončení budou převedeny na 
společnost L&B na její žádost. Společnost L&B není povinna převzít dodávku, která 
byla zcela nebo částečně vyrobena v okamžiku ukončení. Bez ohledu na platné právní 
předpisy, nebude zaplacena žádná náhrada za jakékoli Následné Ztráty vyplývající z 

ukončení nebo vyplývající z jakéhokoli jiného porušení Smlouvy společností L&B. 

10.1. L&B may terminate a Contract unilaterally at any time, provided that it 
compensates the Seller for what has already been delivered or performed 
properly and for Seller’s proven costs as a direct result of such termination. 
Products whole or partially produced at the time of termination will be turned 
over to L&B upon its request. L&B is not obligated to take delivery of what has 
been whole or partially produced at the time of termination.  Without prejudice 
to applicable law, no compensation shall be paid for any Consequential Losses 

arising from termination or arising from any other breach of a Contract by L&B. 

10.2. Společnost L&B může ukončit Smlouvu s okamžitou účinností a bez jakékoliv 
odpovědnosti, pokud nastane jedna z následujících událostí: (i) podstatná změna v 
řízení, obchodních aktivitách, aktivech nebo podílech Prodávajícího; (ii) konkurz, 
moratorium, nucená správa, likvidace Prodávajícího nebo jakákoli dohoda o 
narovnání mezi Prodávajícím a jeho věřiteli; nebo (iii) jakékoliv okolnosti, u kterých 
je podle názoru L&B pravděpodobné, že by mohly podstatně ovlivnit schopnost 
prodávajícího plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy. 

10.2. L&B may terminate a Contract with immediate effect and without any liability, if 
one of the following events occur: (i) a material change in Seller's management, 
business, assets or shareholdings; (ii) bankruptcy, moratorium, receivership, 
liquidation of the Seller or any kind of composition between the Seller and its 
creditors; or (iii) any circumstances which are, in the opinion of L&B, likely to 
affect materially Seller’s ability to carry out its obligations under the Contract. 

11. Vyšší moc 11. Force majeure 

11.1. V případě vyšší moci je každá ze stran zproštěna a není povinna plnit své závazky vůči 
druhé straně podle Smlouvy po dobu trvání události vyšší moci za předpokladu, že 
neplnící strana písemně oznámí druhé straně události vyšší moci neprodleně poté, 
co se o nich dozví. Neplnící strana musí vynaložit veškeré přiměřené úsilí k vyloučení 
události vyšší moci a obnovení plnění svých závazků, jakmile to bude prakticky 
možné. 

11.1. In the event of force majeure, either party shall be released and not bound to 
fulfil its obligations to the other party under the Contract for the duration of the 
force majeure event, provided that the non-performing party gives written notice 
to the other party of the force majeure event promptly after becoming aware of 
it. The non-performing party shall exercise all reasonable efforts to eliminate the 
force majeure event and to resume performance of its affected obligations as 
soon as practically possible. 

11.2. Žádná ze Stran není odpovědná za škody, které jsou přímým nebo nepřímým 
důsledkem porušení Smlouvy kvůli události vyšší moci. 

11.2. Neither Party is liable for any damage that is a direct or indirect consequence of 
a breach of the Contract due to a force majeure event. 

11.3. Jako události „vyšší moci“ se rozumí: okolnosti nebo události nad rámec přiměřené 
kontroly Strany, které omezují tuto stranu nebo jí brání v plnění svých závazků vůči 
druhé straně, včetně, nikoli však výhradně, války, povstání, požáru, záplavy, 
rozhodnutí nebo zásahů vlády. Porucha továrny nebo zásadních strojů, nouzové 
opravy nebo údržby nebo selhání jakéhokoli subdodavatele Prodávajícího se 

nepovažují za události „vyšší moci“. 

11.3. As events of ‘force majeure’ shall be considered: circumstances or events beyond 
a party’s reasonable control, which hinder or prevent such party from fulfilling its 
obligations towards the other party, including but not limited to war, rebellion, 
fire, flood, decisions or interventions of governments. Breakdown of plant or 
essential machinery, emergency repair or maintenance or default of any 

subcontractor of Seller shall not be considered as events of ‘force majeure’. 

11.4. Pokud událost vyšší moci trvá déle než šedesát (60) kalendářních dnů, je každá ze 
stran oprávněna Smlouvu ukončit, aniž by byl požadován soudní zásah, a bez 
náhrady škody vůči druhé straně. V takovém případě budou veškeré celkové částky 
uhrazené společností L&B vráceny, s výjimkou případů, kdy bude Prodávajícímu 

uhrazena spravedlivá částka za uznané práce vykonané do okamžiku ukončení.  

11.4. If the force majeure event lasts longer than sixty (60) calendar days, either party 
is entitled to terminate the Contract without any court intervention being 
required, and without any compensation due to the other party. In such event, 
any sums paid by L&B will be refunded save to the extent that a fair sum shall be 

paid to the Seller in recognition of work done to the point of termination.  

12. Publicita a důvěrnost 12. Publicity and Confidentiality 

12.1. Prodávající nebude veřejně oznamovat nebo zveřejňovat existenci Smlouvy nebo 
jejích podmínek ani inzerovat nebo činit jakákoliv oznámení týkající se Smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu společnosti L&B. 

12.1. Seller will not publicly announce or disclose the existence of the Contract or its 
terms and conditions, or advertise or release any publicity regarding the Contract 

without the prior written consent of L&B. 

12.2. Prodávající musí uchovávat veškeré majetkové informace o L&B, včetně a výhradně 
i specifikace produktu, metody výroby, recepty produktu, informace o obratu, 
maržích, zisku, obchodních strategiích a zákaznících („DŮVĚRNÉ INFORMACE“), JAKO 

PŘÍSNĚ DŮVĚRNÉ A POUŽIJE DŮVĚRNÉ INFORMACE VÝHRADNĚ V MÍŘE NEZBYTNÉ PRO PLNĚNÍ 

SMLOUVY. BEZ OMEZENÍ OBECNOSTI VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ PRODÁVAJÍCÍ NESMÍ ZAHRNOUT 

ŽÁDNÉ DŮVĚRNÉ INFORMACE DO ŽÁDNÉ PATENTOVÉ NEBO ZNÁMKOVÉ PŘIHLÁŠKY NEBO ŽÁDOSTI O 

JAKÉKOLI JINÉ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO PÍSEMNÉHO 

SCHVÁLENÍ SPOLEČNOSTI L&B. 

12.2. Seller shall keep any proprietary information of L&B, including but limited to 
product specifications, production methods, product recipes, information on 
turnover, margins, profit, business strategies and customers (“CONFIDENTIAL 

INFORMATION”), STRICTLY CONFIDENTIAL AND SHALL USE CONFIDENTIAL INFORMATION 

EXCLUSIVELY IN SO FAR AS IS NECESSARY FOR THE PERFORMANCE OF A CONTRACT. WITHOUT 

LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, SELLER SHALL NOT INCLUDE ANY CONFIDENTIAL 

INFORMATION IN ANY PATENT OR TRADEMARK APPLICATION OR APPLICATION FOR ANY OTHER 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT WITHOUT PRIOR EXPRESS WRITTEN AUTHORISATION BY L&B. 

13. Oddělitelnost 13. Severability 

Pokud je jakékoli ustanovení Smlouvy (včetně těchto podmínek) nebo její aplikace na 
jakoukoli osobu nebo okolnost považováno za neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné, 
taková neplatnost, protiprávnost nebo nevymahatelnost neovlivní žádné jiné ustanovení, 
které může být provedeno bez neplatného, protiprávního nebo nevymahatelného 
ustanovení nebo jeho použití a za tím účelem zbývající ustanovení tohoto ustanovení 
zůstávají nedotčena. Neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné ustanovení je nahrazeno 
platným, právním nebo vynutitelným ustanovením, které se nejvíce blíží záměru stran při 
uzavření Smlouvy. 

If any provision of the Contract (including these terms and conditions) or the application 
thereof to any person or circumstance, is held invalid, illegal or unenforceable, such 
invalidity, illegality or unenforceability will not affect any other provision which can be 
given effect without the invalid, illegal or unenforceable provision or its application and 
to this end the remaining provisions hereof will remain unaffected. The invalid, illegal 
or unenforceable provision shall be replaced by such valid, legal or enforceable 
provision which comes closest to the intention of the Parties as at the conclusion of the 
Contract. 

14. Rozhodné právo a řešení sporů 14. Applicable law and dispute resolution 

14.1. Smlouva a jakýkoli spor nebo nárok z ní vyplývající nebo související s ní nebo jejím 
předmětem nebo jejím uzavřením (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se 
řídí výlučně zákony země, kde je společnost L&B registrovaná, s vyloučením kolizních 

norem a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží. 11. dubna 1980. 

14.1. The Contract and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its 
subject matter or its conclusion (including non-contractual disputes or claims), 
shall be governed exclusively by the laws of the country of incorporation of L&B, 
with the exclusion of the rules on conflicts of laws and the UN Convention on 
Contracts of the International Sale of Goods dd. 11 April 1980. 
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14.2. Místně příslušné soudy, kde je společnost L&B registrovaná, mají výlučnou 
příslušnost k jakémukoli sporu mezi Stranami, pokud L&B bude na základě svého 
vlastního rozhodnutí oprávněna zahájit soudní řízení buď u místně příslušných 
soudů, kde je společnost L&B registrovaná, nebo kde je registrován Prodávající. 

14.2. The courts of the place where L&B is incorporated will have exclusive jurisdiction 
for any dispute between Parties, provided that L&B shall, at its sole discretion, be 
entitled to initiate legal proceeding either in the courts of the place where L&B is 
incorporated or the place where the Seller is incorporated. 

15. Jazyk 15. Language 

Tyto Obecné nákupní podmínky jsou sepsány v češtině a angličtině. V případě jakéhokoli 

sporu je rozhodující česká verze. 

These General Conditions of Purchase are written in Czech and in English. In case of any 

conflict, the Czech version shall prevail. 

16. Dodržování zákonů a zásad o potlačování otroctví a obchodování s lidmi 16. Compliance with Anti-Slavery and Human Trafficking Laws and 
Policies 

16.1. Při plnění svých závazků vyplývajících ze smlouvy se Prodávající: 16.1. In performing its obligations under a Contract, the Seller shall: 

16.1.1. nezapojí do žádné činnosti, praxe nebo jednání, které by představovaly, přispívaly 
k nim, nebo podporovaly přímo či nepřímo jakoukoli formu otroctví, nucené práce, 
práce sloužící k umořování dluhu nebo obchodování s lidmi jakýmkoli způsobem 
(„Otroctví“); 

16.1.1. not engage in any activity, practice or conduct which would constitute, amount 
to or promote, whether directly or indirectly, any form of slavery, forced labour, 
bonded labour or human trafficking in any manner (“Slavery”); 

16.1.2. zavazuje dodržovat platné zákony, stanovy, předpisy a závazné kodexy o boji proti 
otroctví a obchodování s lidmi;  

16.1.2. comply with all applicable anti-slavery and human trafficking laws, statutes, 
regulations and mandatory codes in force from time to time applicable to it;  

16.1.3. zavazuje, že nepodnikne žádné kroky, které by byly neslučitelné s politikou boje 
proti korupci společnosti L&B (viz https://investors.lowandbonar.com/corporate-
governance/anti-bribery-policy ve znění pozdějších předpisů), a 

16.1.3. not take any action which would be incompatible with L&B’s Anti-Bribery Policy 
(see https://investors.lowandbonar.com/corporate-governance/anti-bribery-
policy as amended from time to time), and 

16.1.4. zavazuje, že neprovede žádnou akci, která by byla neslučitelná s pravidly o boji proti 
otroctví společnosti L&B (viz 
https://investors.lowandbonar.com/~/media/Files/L/Low-And-Bonar-IR/content-
pdfs/modern-slavery- act-statement.pdf, ve znění pozdějších předpisů); a 

16.1.4. not take any action which would be incompatible with L&B’s Anti-Slavery Policy 
(see https://investors.lowandbonar.com/~/media/Files/L/Low-And-Bonar-
IR/content-pdfs/modern-slavery-act-statement.pdf, as amended from time to 
time); and 

16.1.5. zavazuje, že bude informovat L&B, pokud je Prodávající nebo kterýkoli jeho 
zástupce, zaměstnanec nebo jiná osoba s ním spojená odsouzena za jakýkoli 
trestný čin týkající se otroctví a/nebo je předmětem vyšetřování, pátrání nebo 
soudního řízení jakéhokoli vládního, správního nebo regulačního orgánu v 
souvislosti s přestupkem nebo s údajným přestupkem ve vztahu k otroctví. 

16.1.5. inform L&B if the Seller or any of its officers, employees or other persons 
associated with it is convicted of any offence involving Slavery and/or is the 
subject of any investigation, inquiry or enforcement proceedings by any 
governmental, administrative or regulatory body regarding any offence or 
alleged offence of or in connection with Slavery. 

17. Vztah mezi Stranami 17. Relationship between the Parties 

Nic z těchto Podmínek nebude považováno za partnerství, zastoupení, sdružení, společný 
podnik nebo jiný spolupracující podnik mezi smluvními Stranami a Prodávající nemá žádné 
pravomoci jakýmkoli způsobem zavazovat nebo vázat L&B nebo na ni přenášet 

odpovědnost nebo povinnosti. 

Nothing in these Conditions shall be deemed to constitute any partnership, agency, 
association, joint venture or other co-operative enterprise between the Parties and the 
Seller has no powers to commit or bind L&B in any way or to incur any liability or 

obligations for or on behalf of L&B. 

18. GDPR 18. GDPR 

Zásady ochrany soukromí společnosti L&B, které budou upravovat podmínky, za kterých 
může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje Prodávajícího, jsou uvedeny na adrese 

https://www.lowandbonar.com/privacy-policy/. 

L&B’s privacy policy, which will govern the conditions under which it may collect and 
process personal data of the Seller, are set out at 

https://www.lowandbonar.com/privacy-policy/. 
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