VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY – SKUPINA
třiceti procentům (30 %) ujednané celkové čisté ceny. Veškeré zálohy či akontace bez
1. Rozsah: Tyto prodejní podmínky společnosti SCHRÉDER (dále jen „Podmínky“) se
ohledu na hodnotu propadnou ve prospěch společnosti SCHRÉDER. 4.8. V případě
vztahují na smluvní vztah týkající se prodeje výrobků (dále jen „Zboží“) a Služeb (dále jen
libovolné formy prodeje či převodu ZÁKAZNÍKOVÝCH aktiv jiné společnosti nabývají
„Služby“) ze strany společnosti SCHRÉDER S.A. či jejích přidružených společností (dále jen
veškeré neuhrazené částky okamžitou splatnost bez ohledu na jakékoli předchozí
„SCHRÉDER“) ZÁKAZNÍKOVI (dále jen „ZÁKAZNÍK“). Změny v těchto Podmínkách budou
ujednání. Společnost SCHRÉDER může bez dalšího započíst vzájemné pohledávky. V míře
vymahatelné, jen pokud je společnost SCHRÉDER předem písemně schválí.
povolené platnými zákony nahradí ZÁKAZNÍK společnosti SCHRÉDER veškeré náklady,
2. Nabídka a Objednávka: 2.1. Pokud ZÁKAZNÍK zadá objednávku (dále jen „Objednávka“)
které jí vznikly při vymáhání splatných a neuhrazených faktur. Pokud se ZÁKAZNÍKOVA
v reakci na cenový odhad či nabídku (dále jen „Nabídka“) společnosti SCHRÉDER, znamená
finanční situace zhorší bez ohledu na to, zda jde o dobrovolnou dohodu s věřiteli, exekuci
to, že bezpodmínečně přijímá tyto Podmínky, a vyplývá z toho, že se vzdává svých
veškerých ZÁKAZNÍKOVÝCH aktiv či jejich části, protestaci směnky či obecně změnu jeho
vlastních podmínek. Každou Objednávku zadanou v reakci na Nabídku musí společnost
finanční situace, má společnost SCHRÉDER právo požadovat od ZÁKAZNÍKA další finanční
SCHRÉDER písemně potvrdit (dále jen „Potvrzení“). 2.2. Závazná smlouva (dále jen
záruky za to, že splní své finanční závazky, či úpravu platebních podmínek, případně má
Smlouva) vyžaduje Potvrzení po Objednávce zadané v reakci na Nabídku, které se tyto
právo pozastavit dodávku, dokud nebude dosaženo dohody, nebo ukončit Smlouvu
Podmínky týkají. 2.3. Každá Nabídka platí třicet (30) kalendářních dní ode dne, kdy je
písemným oznámením, a to bez odškodnění ve prospěch ZÁKAZNÍKA, přičemž práva
poskytnuta, není-li v ní uvedeno něco jiného. Úprava Nabídky je závazná, jen pokud ji
společnosti SCHRÉDER tím nejsou dotčena.
společnost SCHRÉDER potvrdí písemně.Libovolná změna či zrušení Smlouvy vyžaduje
5. Záruky: 5.1. Společnost SCHRÉDER zaručuje, že Zboží ve všech podstatných ohledech
písemné přijetí ze strany společnosti SCHRÉDER. 2.4. V případě změny či zrušení Smlouvy
vyhovuje danému popisu a všem relevantním specifikacím společnosti SCHRÉDER. Na
ze strany ZÁKAZNÍKA bude společnost SCHRÉDER mít právo na cenu odpovídající všem
veškeré Zboží prodané ZÁKAZNÍKOVI se vztahuje následující standardní záruka. Specifické
objednaným Produktům, čímž není dotčeno právo na další nároky, zejména na odškodnění
záruky týkající se jistých druhů Zboží společnosti SCHRÉDER mají přednost před standardní
za vzniklé škody. 2.5. Společnost SCHRÉDER může kdykoli dle svého výlučného uvážení
zárukou, pokud se od ní liší. 5.2. Společnost SCHRÉDER se zavazuje, že po dobou dvanácti
a bez předchozího upozornění ZÁKAZNÍKA nahradit komponenty Produktů alternativními
(12) kalendářních měsíců ode dne dodávky Zboží (dále jen „Záruční doba“) ve svých
komponentami, které nebudou mít dopad na funkčnost Produktů a budou alespoň stejně
prostorách či jinde dle svého výlučného uvážení opraví či nahradí veškeré dodané
efektivní. 2.6. ZÁKAZNÍK souhlasí s tím, že jakýkoli přístup k platformě, softwaru či
a zaplacené Zboží, jež je vadné kvůli vadě materiálu, který dodala, za předpokladu, že
uživatelskému rozhraní, které nabízí společnost SCHRÉDER, či jejich užívání se vedle těchto
ZÁKAZNÍK dodržuje podmínky uvedené v tomto článku. 5.3. Aby mohl ZÁKAZNÍK uplatnit
Podmínek řídí výlučně zvláštními podmínkami.
záruku, musí dodržet následující podmínky: (1) musí společnost SCHRÉDER vyrozumět do
3. Dodávka: 3.1. Pokud společnost SCHRÉDER písemně nepotvrdí něco jiného, řídí se
třiceti (30) kalendářních dní od okamžiku, kdy zjistil nebo měl zjistit vadu, a v každém
dodávka veškerého Zboží podmínkou „ze závodu“ (EXW) dle Incoterms 2020®. Místo
případě tak musí učinit během Záruční doby, která se na tuto vadu vztahuje, (2) musí nést
dodání může společnost SCHRÉDER upřesnit v Potvrzení. 3.2. Harmonogram dodávky
náklady na dopravu, demontáž, opětovnou montáž a další náklady libovolného druhu a (3)
bude určen na základě pozdějšího z těchto dvou dat: 1) den, kdy společnost SCHRÉDER
musí vůči společnosti SCHRÉDER prohlásit, že Zboží nebylo používáno abnormálním či
potvrdila Objednávku, nebo 2) den, kdy společnost SCHRÉDER obdržela od ZÁKAZNÍKA
neobvyklým způsobem, nebylo úmyslně poškozeno či vystaveno nedbalosti nebo
veškeré potřebné informace a/nebo požadovanou zálohu. Harmonogram dodávky
používáno způsobem, který ZÁKAZNÍK v Objednávce nespecifikoval, a že bylo vystaveno
představuje odhad a zpoždění neopravňuje ZÁKAZNÍKA ke zrušení či pozastavení
pouze normálnímu opotřebení, a (4) neprovedl opravy, náhrady, úpravy či změny Zboží
Objednávky, ani k odškodnění za zpoždění. 3.3. Zboží je baleno dle standardů společnosti
bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti SCHRÉDER, ani tím
SCHRÉDER, nebylo-li jinak dohodnuto ve Smlouvě. Zboží může být v zájmu snazšího balení
nepověřil třetí stranu a (5) ZÁKAZNÍK instaloval Zboží či jej nechal instalovat v přísném
a dodání rozebráno. Společnost SCHRÉDER může Zboží dodat v jedné či více částech. 3.4.
souladu s pokyny, které pro tento účel poskytla společnost SCHRÉDER, a vada nebo chyba
Pokud ZÁKAZNÍK nemá možnost převzít či přijmout dodávku v den dodávky uvedený
nebyla způsobena nedbalou instalací či údržbou Zboží ze strany ZÁKAZNÍKA či třetích stran.
v Potvrzení, uhradí sjednanou cenu, jako by se dodávka konala. Náklady na uskladnění
Pokud ZÁKAZNÍK smontuje ovládací zařízení či jiná zařízení sám, nese výlučnou, úplnou
půjdou k ZÁKAZNÍKOVĚ tíži, pokud dodávku v uvedený den nepřevezme. ZÁKAZNÍK nese
odpovědnost za veškeré problémy s elektřinou, které mohou vyvstat, a (6) po oznámení
veškerá rizika ztráty či poškození Zboží ode dne, kdy bylo doručeno na místo dodávky. 3.5.
vady společnosti SCHRÉDER Zboží dále nepoužíval. 5.4. Nahrazené Zboží či jeho části se
Pokud ZÁKAZNÍK v dopise s doručenkou neoznámí reklamaci do deseti (10) pracovních dní
stávají vlastnictvím společnosti SCHRÉDER. Pokud oprava či výměna proběhne v místě
ode dne dodávky a/nebo dne prvního provedení služeb, má se za to, že Zboží a/nebo
instalace v ZÁKAZNÍKOVÝCH prostorách, budou takové Zboží či jeho části do jednoho
Služby přijal bez výhrady. 3.6. Společnost SCHRÉDER si ponechává vlastnické právo ke
měsíce od náhrady na vyžádání vráceny společnosti SCHRÉDER s dodací podmínkou
Zboží až do jeho úplného zaplacení. ZÁKAZNÍK se zavazuje, že bez výslovného předchozího
„přeprava zaplacena“ (CPT). 5.5. Tato záruka se nevztahuje na škodu či nefunkčnost Zboží
písemného souhlasu společnosti SCHRÉDER sám nezcizí či nezastaví Zboží, ani nedovolí
dodaného společnosti SCHRÉDER, je-li důvodem: (1) chybné fungování, strukturální vada
třetí straně, aby k němu získala vlastnické právo, dříve, než ZÁKAZNÍK v plné výši uhradí
či funkční vada, pokud společnost SCHRÉDER v plném rozsahu dodržela ZÁKAZNÍKOVY
Zboží včetně dlužných výloh a náhrad. K datu dodávky je ZÁKAZNÍK povinen sjednat
písemné pokyny, nákresy či plány (dále jen „Specifikace“) pro Zboží, které měla dodat,
vhodné pojistné krytí pro veškerá rizika poškození či ztráty Zboží. ZÁKAZNÍK musí v pojistné
pokud se následně zjistí, že Specifikace jsou nedostatečné, neúplné či vadné, nebo (2)
smlouvě taktéž uvést vlastnické právo společnosti SCHRÉDER ke Zboží (až do úplného
elektrické přepětí nebo jiné kolísání dodávek elektřiny nebo dodávka elektřiny na úrovni,
zaplacení). ZÁKAZNÍK musí vždy zajistit, že Zboží bude označeno jako Zboží patřící
která překračuje maximum doporučené pro bezpečné a správné fungování Zboží, nebo (3)
společnosti SCHRÉDER a že nebude smícháno s jiným Zbožím či že se nestane předmětem
rezivění kvůli nenormálnímu prostředí nebo chemickým či jiným prvkům mimo výrobní
nároku žádné třetí strany. 3.7. Pokud ZÁKAZNÍK nezaplatí cenu ke dni splatnosti, může
proces (např. sůl) nebo jiná přírodní nebezpečí. Na nahrazené Zboží či jeho části se záruka
společnost SCHRÉDER kdykoli před úplným zaplacením získat Zboží zpět na ZÁKAZNÍKOVY
vztahuje do vypršení zbývající části Záruční doby. 5.6. Svítidla LED nebudou považována za
výlohy. Právem na zpětné získání nejsou dotčeny nároky na náhradu škody či ztráty, které
vadná pouze v důsledku selhání jednotlivých komponent LED, je-li počet nefunkčních
společnost SCHRÉDER v této souvislosti utrpí.
komponent nižší než 10 % celkového počtu komponent LED ve svítidle LED. 5.7. Tento
4. Cena a platba: 4.1. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, jsou ceny uvedené v čistém
článek se nevztahuje na Služby, které poskytuje společnost SCHRÉDER. Ty podléhají
vyjádření, v eurech či místní měně a neobsahují daně, poplatky či jiné úhrady vztahující se
zvláštním zárukám.
k Produktům. 4.2. Veškeré dopravní náklady včetně doprovodných cest a osobní
6. Práva duševního vlastnictví: 6.1. Práva duševního vlastnictví libovolné povahy (včetně
přítomnosti a také veškeré náklady spojené se specifickými testy, které si ZÁKAZNÍK
veškerých autorských práv, systémů zahrnujících software, databázových práv, práv
vyžádá, mu budou naúčtovány. 4.3. Ceny jsou pevně dané jen po dobu platnosti Nabídky.
k patentům či průmyslovým vzorům, ať už jsou registrovány, či nikoli), technologie,
4.4. Platbu je třeba provést ve prospěch zapsaného sídla společnosti SCHRÉDER na jeden
obchodní tajemství a know-how týkající se Zboží a Služeb společnosti SCHRÉDER zůstanou
z bankovních účtů společnosti SCHRÉDER uvedených ve faktuře, a to v čistém vyjádření
výlučným vlastnictvím společnosti SCHRÉDER či SCHRÉDER S.A. 6.2. S výhradou ustanovení
a bez skonta. Pokud jsou faktury splatné oproti neodvolatelnému dokumentárnímu
níže platí, že pokud společnost SCHRÉDER prodá jakékoli Zboží, uděluje tím ZÁKAZNÍKOVI
akreditivu, musí ten být otevřen před tím, než společnost SCHRÉDER potvrdí Objednávku,
pouze nevýlučnou, nepřevoditelnou a nesublicencovatelnou omezenou licenci v souladu
a musí být potvrzen renomovanou bankou, kterou společnost SCHRÉDER písemně
s právy z duševního vlastnictví společnosti SCHRÉDER, aby ZÁKAZNÍK používal (výlučně)
akceptuje. Pokud dodávky probíhají v částech, bude každá část fakturována zvlášť a musí
Zboží tak, jak mu je společnost SCHRÉDER prodala. 6.3. ZÁKAZNÍK nebude Zboží používat
být zaplacena dle stanovené splatnosti. Faktura se považuje za uhrazenou, jakmile je
pro jiný účel, který společnost SCHRÉDER výslovně neschválila. 6.4. Společnost SCHRÉDER
částka uvedená na faktuře připsána na bankovní účet společnosti SCHRÉDER. 4.5. Veškeré
si zachová veškerá práva z duševního vlastnictví k veškerým návrhům, studiím, nákresům,
námitky vůči faktuře musejí být společnosti SCHRÉDER oznámeny písemně do pěti (5)
plánům, vzorům, textům, projektům, záznamům a dokumentům na libovolných médiích či
pracovních dní ode dne, kdy byla dotčená faktura zaslána. Bez takového oznámení jsou
v libovolných reprodukcích, které ZÁKAZNÍKOVI poskytla (dále jen „Dokumentace“).
faktury považovány za přijaté. Agenti a prodejci společnosti SCHRÉDER nemají oprávnění
ZÁKAZNÍK smí Dokumentaci používat pouze pro interní účely a musí ji společnosti
inkasovat platby. 4.6. Není-li písemně dohodnuto něco jiného, musejí být veškeré faktury
SCHRÉDER vrátit na první vyžádání. 6.5. To, že společnost SCHRÉDER ZÁKAZNÍKOVI prodá
uhrazeny do třiceti (30) kalendářních dní po dni faktury. Pokud není faktura uhrazena
jakékoli Zboží či Služby, nepředstavuje přenos vlastnictví, nároků či práv na software, které
v den splatnosti, může společnost SCHRÉDER nad rámec svých dalších práv a opravných
mohou být součástí Zboží a Služeb nebo mohou být dodány spolu s nimi. 6.6. Nic z toho,
prostředků dle platných zákonů účtovat úrok z dlužné částky v sazbě devíti procent ročně
co je uvedeno v těchto Podmínkách, nebude vykládáno jako udělení výslovné či
(9 % p. a.) či v platné zákonné sazbě podle toho, která z nich je vyšší. Dále může společnost
nevýslovné licence, práva nebo imunity ZÁKAZNÍKOVI, a to přímo, nepřímo, na základě
SCHRÉDER požadovat částku 40 EUR (či ekvivalent v místní měně) na pokrytí nákladů na
právní překážky nebo jiným způsobem, na základě patentu, autorských práv, obchodní
inkaso každé faktury po splatnosti. 4.7. Aniž tím jsou dotčena jiná práva a právní
známky nebo jiných vlastnických/autorských práv, které vlastní a spravuje společnost
prostředky, opravňuje nezaplacení kterékoli splatné faktury společnost SCHRÉDER mimo
SCHRÉDER nebo jiná třetí strana, s výjimkou toho, co je výslovně stanoveno v těchto
jiné k tomu, aby: (1) požadovala okamžitou úhradu jakýchkoli nezaplacených faktur, (2)
Podmínkách. 6.7. Společnost SCHRÉDER nepřijímá odpovědnost za porušení práv
pozastavila veškeré probíhající Objednávky a dodávky až do úplného zaplacení včetně
duševního vlastnictví třetí strany, která se vztahují na libovolnou kombinaci libovolného
penále, nákladů a náhrad, (3) získala na ZÁKAZNÍKOVY náklady dodané Zboží zpět do své
Zboží či Služeb, které společnost SCHRÉDER prodává, s libovolným produktem bez ohledu
držby, (4) požadovala finanční záruky či nové platební podmínky pro probíhající
na to, zda jej dodává či prodává společnosti SCHRÉDER, či na libovolnou metodu nebo
Objednávky, (5) pozastavila či ukončila poskytování probíhajících Služeb a/nebo (6)
proces, při nichž mohou být Zboží či Služby prodávané společností SCHRÉDER použity.
ukončila Smlouvu bez předchozího upozornění či kompenzace. Společnost SCHRÉDER
7. Mlčenlivost: 7.1. ZÁKAZNÍK je srozuměn s tím, že veškeré technická, komerční a finanční
následně bude mít právo na odškodnění za porušení Smlouvy, které bude rovno alespoň
data a informace, které patří společnosti SCHRÉDER (dále jen „Důvěrné informace“)
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a které nejsou veřejně známy v době, kdy jsou ZÁKAZNÍKOVI sděleny, sděluje společnost
SCHRÉDER přísně důvěrně a že si k nim zachovává vlastnické právo a veškeré nároky. 7.2.
Důvěrné informace nesmějí být třetí straně sdělovány bez výslovného předchozího
písemného souhlasu společnosti SCHRÉDER a nemohou být používány pro jiný účel než
plnění ZÁKAZNÍKOVY Objednávky. 7.3. ZÁKAZNÍK odškodní společnost SCHRÉDER proti
všem přímým, nepřímým a sankčním náhradám škody, ztrátám, nákladům a jiným druhům
odpovědnosti plynoucím z nároků, které jsou důsledkem toho, že ZÁKAZNÍK či jeho vlastní
zákazník poruší tuto smlouvu nebo ji nedodržuje.
8. Ochrana osobních údajů1: 8.1. V kontextu prodeje Zboží a poskytování Služeb včetně
cenových a jiných nabídek, výběrových řízení a jiných předprodejních a poprodejních
aktivit bude mít každá strana přístup k Osobním údajům druhé strany a bude je
zpracovávat. ZÁKAZNÍK zaručuje, že dodrží Platné zákony na ochranu osobních údajů
a soukromí a že ponese plnou odpovědnost za veškeré případy jejich nedodržení. 8.2.
ZÁKAZNÍK poskytne příslušným Subjektům údajů veškeré potřebné informace požadované
dle Platných zákonů na ochranu osobních údajů a soukromí a dle potřeby získá pro
společnost SCHRÉDER veškeré potřebné souhlasy a oprávnění ke zpracování těchto
Osobních údajů. 8.3. Společnost SCHRÉDER může mít přístup k těmto kategoriím Osobních
údajů a zpracovávat je: jméno a příjmení, kontaktní údaje, název společnosti, pracovní
funkce, bankovní údaje a finanční informace (včetně DIČ a úvěrové historie / historie
příjmů), transakční historie a komunikace těchto kategorií Subjektů údajů: vlastníci druhé
strany, vedení společnosti, zaměstnanci a obchodní zástupci. Společnost SCHRÉDER bude
výše uvedené Osobní údaje zpracovávat pro své vlastní účely, zejména: (i) propagace,
cenové a jiné nabídky, výběrová řízení, (ii) řízení objednávek, (iii) provádění Smlouvy
a Služeb, (iv) řízení zákaznických vztahů, (v) vymáhání pohledávek, (vi) dodržování
předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a zamezování podvodů i jiných právních
požadavků, (vii) účetnictví a (viii) obhajoba zájmů a nároků společnosti SCHRÉDER. 8.4.
Společnost SCHRÉDER může Osobní údaje sdílet se svými přidruženými společnostmi,
s dodavateli, kteří jejím jménem poskytují Služby nebo jí pomáhají s poskytováním Zboží
a Služeb ZÁKAZNÍKOVI, či s jinými třetími stranami, které pro ni provádějí funkce na vlastní
odpovědnost, či s vládními a veřejnými orgány pro výše uvedené účely. Někteří příjemci
mohou sídlit mimo Evropskou unii včetně zemí, které neposkytují adekvátní úroveň
ochrany Osobních údajů v smyslu GDPR.
9. Omezení odpovědnosti: 9.1. Společnost SCHRÉDER vůči ZÁKAZNÍKOVI či jiné osobě
neodpovídá za žádnou ztrátu zisků, úspor, reputace či goodwillu, za výlohy a poplatky za
právní služby, za náhradu nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody či za sankční
náhrady, které plynou z prodeje nebo užívání Zboží či Služeb společností SCHRÉDER či
s nimi souvisejí, bez ohledu na to, zda jsou založeny na zvykovém právu, záruce, smlouvě
či jiné právní teorii, a to ani tehdy, pokud byla společnost SCHRÉDER o možnosti těchto
náhrad vyrozuměna či si jí je vědoma. 9.2. Společnost SCHRÉDER není odpovědná za
jakoukoli ztrátu či škodu a žádnou osobu za ně neodškodní bez ohledu na to, zda se jedná
o přímou, nepřímou či následnou ztrátu, což bez omezení zahrnuje hospodářskou ztrátu,
přerušení práce, nevyužitá aktiva, ztrátu využití a výroby, pokud škoda zcela či částečně
vznikla zaviněním ZÁKAZNÍKA, osoby, které škoda vznikla, či osoby, která podléhá autoritě
některého z těchto subjektů nebo za kterou některý z těchto subjektů nese odpovědnost.
9.3. Případná celková úhrnná odpovědnost společnosti SCHRÉDER vůči ZÁKAZNÍKOVI
v rámci jakékoliv smlouvy nepřevýší deset procent (10 %) hodnoty Zboží prodaného
ZÁKAZNÍKOVI a v žádném případě nepřekročí u Zboží celkovou sumu 500 000 EUR, (nebo
ekvivalent v místní měně) a u Služeb třicet procent (30 %) sumy, kterou ZÁKAZNÍK
společnosti SCHRÉDER zaplatil za Služby během jednoho (1) roku před vznesením nároku.
10. Pozastavení a ukončení. 10.1. Pozastavení: 10.1.1. Vyšší moc: Po řádném písemném
vyrozumění ZÁKAZNÍKA může společnost SCHRÉDER přerušit plnění svých závazků ze
smlouvy v případě, že nastanou, které jsou mimo její kontrolu a za které nenese
odpovědnost, zejména v případě požáru, bouře, zemětřesení, zákonného nařízení,
dekretu či předpisu na národní či místní úrovni, stávky nebo jiného pracovněprávního
problému, války, povstání, celostátního nouzového stavu, nedostupnosti dopravy,
obecného nedostatku dodávek, přerušení dodávky elektřiny či jiné události, kterou lze
považovat za vyšší moc. Pokud vyšší moc znemožní splnění ZÁKAZNÍKOVY Objednávky
a trvá tři měsíce po sobě nebo celkem tři měsíce v období šesti kalendářních měsíců, mají
společnost SCHRÉDER i ZÁKAZNÍK právo zrušit celou Objednávku či její část, aniž tak vůči
druhé straně vzniká jakýkoli závazek. 10.1.2. Vývozní/dovozní omezení / sankce
a embarga: Ani jedna strana nebude exportovat, reexportovat či jinak převádět jakékoli
Zboží, materiály, komodity, software či technologie, které byly dodány či jinak souvisejí
s plněním Smlouvy, včetně dalšího zpracování ze strany ZÁKAZNÍKA či začlenění do jiné
položky (jednotlivě a kolektivně „Technologie“), pokud je to v nesouladu s požadavky
vývozních předpisů USA (EAR), předpisu USA o mezinárodním obchodu se zbraněmi (ITAR)
či zákonnými opatřeními amerického ministerstva financí, předpisů amerického Úřadu pro
kontrolu zahraničních aktiv či zákonů nebo předpisů Evropské unie či jejích členských států
nebo Spojených států a (je-li to relevantní) vyvážející země mimo Spojené státy. ZÁKAZNÍK
dodrží omezení jistých transakcí společnosti SCHRÉDER, které podléhají zákonům
a nařízením omezujícím či zakazujícím vývoz či přesměrování výrobků a technologií do
jistých zemí. Pokud dodávka Zboží a Služeb podléhá vývozní či dovozní licenci či je
omezena nebo zakázána kvůli předpisům omezujícím vývoz/dovoz, má společnost
SCHRÉDER právo odložit plnění svých závazků, dokud tato licence nebude udělena či
dokud tato omezení či zákazy nebudou zrušeny. Společnost SCHRÉDER má navíc právo

okamžitě zrušit jakoukoli Objednávku, aniž tak vznikne jakýkoli závazek vůči ZÁKAZNÍKOVI.
ZÁKAZNÍK prohlašuje, že nepodléhá žádným sankcím či embargům, které by společnosti
SCHRÉDER znemožňovaly vstoupit do smluvního vztahu či pokračovat v něm. Pokud
ZÁKAZNÍK takovým sankcím či embargům podléhá nebo začne podléhat, má společnost
SCHRÉDER právo odložit či ukončit provádění smluvního vztahu bez jakéhokoli vyrozumění
či odškodnění. ZÁKAZNÍK v každém případě odpovídá za veškeré škody, nároky, pokuty či
jiné ztráty, které utrpí společnost SCHRÉDER či které vůči ní budou vzneseny, a odškodní ji
za ně. 10.2. Ukončení: V míře, v jaké to povolují platné zákony, smí společnost SCHRÉDER
písemně vyrozumět ZÁKAZNÍKA, že s okamžitým účinkem ukončuje veškeré smluvní
vztahy s ním či jakoukoli jejich část bez jakékoli odpovědnosti, pokud (a) ZÁKAZNÍK poruší
kterákoli ustanovení sjednaných smluvních podmínek (včetně těchto Podmínek); další
práva či právní prostředky tím nejsou dotčeny, (b) vůči ZÁKAZNÍKOVI jsou zahájena
libovolná insolvenční řízení, bankroty, likvidace, ukončení činnosti či obdobná řízení, a to
i v případě, že je zahájí sám, a dále pokud je jmenován správce konkurzní podstaty nebo
nucený správce nebo dojde k převodu práv ve prospěch ZÁKAZNÍKOVÝCH věřitelů, (c)
změní se kontrola nebo vlastnictví ZÁKAZNÍKA; ve všech těchto případech nabývají veškeré
neuhrazené částky, které ZÁKAZNÍK dluží společnosti SCHRÉDER, okamžité splatnosti.
11. Obecná ustanovení. 11.1. Reference: ZÁKAZNÍK uděluje společnosti SCHRÉDER právo
informovat třetí strany, že mu společnost SCHRÉDER poskytla Zboží či Služby.V důsledku
toho má společnost SCHRÉDER právo používat ZÁKAZNÍKOVY obchodní názvy, značky či
loga férovým a přiměřeným způsobem pro svou vlastní propagaci a reklamu, odkazovat se
na ně nebo si pořizovat fotografie instalovaného Zboží pro svou vlastní propagaci
a reklamu bez finanční kompenzace pro ZÁKAZNÍKA. 11.2. Plány, dokumenty a vzorky:
Informace týkající se Zboží a Služeb společnosti SCHRÉDER, které jsou obsaženy v jejích
katalozích, prospektech, reklamních dokumentech, oznámeních a cenících či zobrazeny na
jejích stránkách, slouží jen k ilustraci a nejsou pro společnost SCHRÉDER závazné. Vzorky
Produktů budou ZÁKAZNÍKOVI ukázány jen pro informační účely a pro společnost
SCHRÉDER na jejich základě nevzniká smlouva či závazek, a to ani v případě, že se na ně
ZÁKAZNÍK odkáže v Objednávce či jiných dokumentech. 11.3. Protikorupční opatření:
ZÁKAZNÍK je srozuměn s tím, že je povinen dodržovat veškeré platné zákony o zamezení
korupce. Pokud ZÁKAZNÍK protikorupční zákony nedodrží, je to důvod k tomu, aby
společnost SCHRÉDER okamžitě ukončila smluvní vztah s ním, aniž jí vůči němu vznikne
jakýkoli závazek. ZÁKAZNÍK v každém případě odpovídá za veškeré škody, nároky, pokuty
či jiné ztráty, které utrpí společnost SCHRÉDER či které vůči ní budou vzneseny, a odškodní
ji za ně. 11.4 Postoupení:ZÁKAZNÍK nepostoupí svá práva či závazky plynoucí z libovolného
smluvního vztahu bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti
SCHRÉDER. 11.5. Interpretace: Pokud se ukáže, že jedno či více ustanovení těchto
Podmínek je neplatné, nezákonné či nevymahatelné (zcela či částečně), zbývající část
daného ustanovení a těchto Podmínek nebude dotčena a bude plně platná a účinná, jako
by neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nikdy neexistovalo. V tomto případě
strany upraví neplatná, nezákonná či nevymahatelná ustanovení či jakoukoli jejich část
nebo se dohodnou na novém ustanovení, které je co nejbližší účelu neplatného,
nezákonného či nevymahatelného ustanovení.
12. Řešení sporů:
12.1. Není-li písemně dohodnuto jinak, řídí se veškeré smluvní vztahy mezi společností
SCHRÉDER a ZÁKAZNÍKEM zákonem země, kde má prodávající zapsané sídlo, a Úmluva
OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980 se neuplatní. 12.2. Veškeré
spory budou předány výlučně obchodním soudům v místě, kde má SCHRÉDER S.A. či její
přidružená společnost zapsané sídlo či dle výlučného uvážení společnosti SCHRÉDER
v místě, kde má zapsané sídlo ZÁKAZNÍK.
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nebo je společně s ní ovládána jiným subjektem, přičemž ovládání znamená přímé
nebo nepřímé vlastnictví alespoň poloviny hlasovacích práv na společnosti nebo
možnost účinně usměrňovat řízení a politiku společnosti nebo toto účinné
usměrňování způsobit prostřednictvím vlastnictví cenných papírů s hlasovacím
právem, hlasovacích práv nebo jinak.

„Platné zákony na ochranu osobních údajů a soukromí“ znamenají veškeré platné
vnitrostátní zákony na ochranu osobních údajů a soukromí a v míře, v jaké je to
relevantní, také GDPR. Výrazy „Osobní údaje“, „Subjekty údajů“ a „Zpracování“ mají
význam dle definic v Platných zákonech na ochranu osobních údajů a soukromí.
„GDPR“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně údajů). „Přidružená společnost“ ve vztahu k libovolné straně znamená
jakoukoli společnost, která danou stranu přímo nebo nepřímo ovládá, je jí ovládána
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