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The attached purchase order and these General Terms and Conditions (collectively the “Purchase 

Order”) constitutes the entire contract between the vendor or seller named on the face thereof (“Seller”) 

and Garmin Czech s.r.o. (“Buyer”) covering the goods and/or services described therein.  Seller’s 

acceptance is limited to the terms and conditions stated herein, without any modification, addition or 

alteration.   Any terms or conditions contained in Seller’s quotations, acknowledgments, invoices or any 

other documents that are different from, or in addition to, the terms and conditions hereof are hereby 

excluded.   Seller’s commencement of work on such goods or services, or shipment of any of the goods, 

constitutes Seller’s acceptance of all of the terms and conditions hereof, whether or not Seller has 

acknowledged the Purchase Order.   Buyer shall have no obligation to place Purchase Orders with Seller, 

which decision shall be in Buyer’s sole discretion. 
TERMS AND CONDITIONS 

1.  CHANGES   

Buyer may by a written change order make changes in any one or more of the following:  (1) method of 
shipment or packaging; (2) place or time of inspection, delivery, or acceptance; (3) the quantity and/or type 
of services ordered; and (4) the work or service/product delivery schedules.  If any such change causes an 
increase or decrease in the cost of, or time required for, performance of this order, an equitable adjustment 
shall be made in the price or delivery schedule or both and this order shall be modified accordingly. No claim 
by Seller for adjustment hereunder shall be allowed unless made in writing for a specified amount within 
twenty (20) days from the date notice of any such change is received by Seller.  If Seller considers that the 
conduct, statement or direction of any of Buyer's employees constitutes a change hereunder, Seller shall 
notify Buyer and take no action on the perceived change pending written approval of Buyer.  

2.  CANCELLATION  

(a) Buyer may, for its sole convenience, upon notice to Seller and without liability to Buyer 
and without prejudice to any other rights Buyer may have, cancel this contract and any 
outstanding deliveries or Orders hereunder:  

1) As to standard products of Seller not then shipped hereunder at any time prior to 
shipment;  

2) As to services at any time at Buyer’s discretion;   

3) or if:  

(i) The Seller, being a company, passes a resolution for winding up (other than for the purposes of 
a solvent reconstruction or amalgamation where the resulting entity assumes all of the 
obligations under the Purchase Order of the Seller) or a court makes a winding up order in 
respect of the Seller or the Seller has a receiver, administrative receiver, manager or 
administrator appointed of all or part of its undertaking and assets;  

(ii) Seller makes a general assignment for the benefit of creditors;  

(iii) Any other action or proceeding is commenced by or against Seller under any insolvency or 
bankruptcy law, or under any other statute or regulation having as its purpose the protection of 
creditors;  

(iv) Seller ceases or threatens to cease to carry on its business or is unable to pay its debts or 
becomes bankrupt or insolvent (within the meaning of the UK Insolvency Act 1986) or makes or 
proposes to make any arrangement or composition with its creditors;  

(v) Seller (being a natural person) dies or (being a partnership or other unincorporated association) 
is dissolved; or  

(vi) Seller suffers any analogous event to those set out in this clause in any other jurisdiction.   

If an event described in (3) of this section occurs, Seller shall immediately stop all work hereunder and 
shall immediately terminate orders and subcontracts arising hereunder.  Further, in such event Buyer 
may, at Buyer’s sole election, pay Seller its actual direct out-of-pocket costs to date of cancellation, as 
approved by Buyer, in which event the goods shall be the property of Buyer and Seller shall safely hold 
the same subject to receipt of Buyer’s shipping instructions. The termination of this Purchase Order for 
any reason is without prejudice to any rights or obligations which have already accrued before the date 
of termination. 

(b) In the event of Buyer termination of individual purchase orders for assemblies, Seller will provide to 
Buyer an itemized bill of material.  The cost of WIP (work in process) will be calculated by totaling the 
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raw material, labor, and other itemized and reasonable costs associated with the order termination. 
Seller shall in good faith assure that the itemized bill is a result of Buyer's induced parts obsolescence 
or overage. Such costs may or may not include reasonable claims from third party suppliers. In 
addition, Seller will also take reasonable steps to divert the raw material inventory to other work orders 
to minimize a claim against Buyer.  

3.  TAXES   

Unless otherwise provided in the Purchase Order, prices shown on the Purchase Order are deemed to include 
all taxes not expressly imposed by law on the buyer of the goods ordered hereunder.  Seller shall separately 
state on all invoices the applicable value added or sales taxes imposed by all applicable governments, unless 
an exemption is available. 

4.  PAYMENT TERMS AND PRICE    

Payment terms are net 14 days end of month from the date of invoice, unless other payment terms, including 
cash discounts, are agreed upon in writing and stated in the Purchase Order. Purchase Order numbers must 
be quoted on the invoice for payment to be processed.  Time allowed by Seller for payment of invoices or for 
accepting a cash discount shall commence on the date of invoice.  Buyer shall not be responsible for delay 
in receipt of Sellers’ invoices.  Items not priced in the Order will be supplied to Buyer at the lowest price 
charged by Seller for an equal quantity of the items, and shall not exceed current prices quoted or charged 
to any other customer of Seller for similar items and quantities.  Seller will refund to Buyer any amounts paid 
in excess of such price. 

5.  FREIGHT TERMS AND RISK OF LOSS / TITLE   

Notwithstanding any provision hereof to the contrary, title to and risk of loss of the goods shall remain with 
Seller until the goods are delivered DDP (Delivered Duty Paid) at the point specified in this Purchase Order, 
or if no such point is specified, when the goods are accepted by Buyer's quality assurance inspection.  
Charges for packing, hauling, storage, insurance or transportation are included in the price unless otherwise 
specified in the Purchase Order.  In a case of premium freight required to expedite delinquent deliveries as a 
result of Seller's  delay, the cost difference between premium and standard freight shall be borne by the 
Seller. 

6.  SHIPMENT AND INSPECTION   

Shipping documents must show the Purchase Order number.  The terms and routing of shipment shall be as 
provided in the Purchase Order.  Buyer may revise shipping instructions as to any goods not then shipped.  
Buyer shall have the right to inspect any and all of the goods at Seller’s plant or upon Buyer’s receipt at 
Buyer’s election, which right shall be exercisable notwithstanding Buyer’s having paid for the goods prior to 
inspection.  In the event any surveillance inspection or test is made by Buyer or any governmental entity, 
such as the United Kingdom Civil Aviation Authority, the European Aviation Safety Agency and/or the United 
States Federal Aviation Administration (in the case of items which will be used in an aviation product) on the 
premises of the Seller, the Seller shall, without additional charge, provide all reasonable facilities and 
assistance for the safety and convenience of the inspector(s) in the performance of their duties.  Buyer, by 
reason of its failure to inspect the goods shall not be deemed to have accepted any defective goods or goods 
which do not conform to the specifications therefor or to have waived any of Buyer’s rights or remedies arising 
by virtue of such defects or non-conformance.  If any of the goods are defective or otherwise not in exact 
accordance with the requirements of this Purchase Order, including any blueprints, specifications, samples 
or instructions issued in connection herewith, Buyer, without prejudice to any of its other rights, may reject 
the goods for full credit or may fix the goods at Seller’s expense or may require prompt correction or 
replacement thereof by Seller or Buyer’s designee at Seller’s expense. Should Seller's goods require rework 
for acceptance in accordance with the terms of this Purchase Order, Buyer reserves the right to require, and 
Seller agrees to pay to Buyer, compensation for reasonable charges to perform the rework.   

7.  TIMELINESS   

TIME IS OF THE ESSENCE IN DELIVERING GOODS OR SERVICES UNDER A PURCHASE ORDER.  
Seller shall use its best efforts to make deliveries as expeditiously as possible.  All shipments of goods and 
performance of services must be provided to Buyer in accordance with the time specified in the Order.  In the 
event of any delayed shipments or performance, all additional expenses to which Buyer may be subjected 
shall be borne by the Seller.  If Buyer believes that a delay or anticipated delay in Seller’s deliveries or 
performance may impair its ability to meet its production schedules or may otherwise interfere with its 
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operations, Buyer may at its option, and without liability to Seller, cancel any outstanding deliveries hereunder 
wholly or in part.  Such remedy shall not be deemed to be the exclusive remedy for Seller’s delay or non-
performance, but shall be in addition to and without prejudice to all other remedies available to Buyer as 
provided for herein, at law, or in equity. 

8.  QUALITY ASSURANCE   

Seller and/or the manufacturer of the items provided under the Purchase Order agree to establish and 
maintain a formal quality program and comply with the following requirements: 

(a) Maintain inspection, testing, rework, repair and final acceptance documents showing compliance with 
the unit specification for a period of two (2) years. 

(b) All documents shall be traceable to a unit serial number when a complex product is involved. 

(c) No substitution of material shall be made without prior written permission from Buyer. 

(d) Seller shall submit a supplier change notice (SCN) or process change notice (PCN) when any change 
is made to the item that could impact fit, form or function. 

(e) The drawings, specifications, test procedures, standards, and other requirements of the Purchase 
Order shall be fully complied with.  Seller is not granted Material Review Board authority. 

(f) All welding, soldering, finishing, plating, or other special processes shall be controlled in accordance 
with the requirements and specifications referenced by or included in the Purchase Order. 

(g) A copy of Seller’s and/or the manufacturer’s current quality control manual will be provided to Buyer if it 
has been included in the requirements of the Purchase Order. 

(h) Buyer reserves the right to conduct surveillance of Seller’s and/or the manufacturer’s facilities for the 
purpose of assuring compliance.   

(i) If Seller receives a change in status to an active certificate(s) that was provided to Buyer as part of the 
Supplier Risk Assessment (FRM-0006), Seller is required to provide written notice to Buyer within five 
(5) business days of the change. If Seller fails to inform Buyer that they have a change of status to 
active certificates, it may result in Buyer charging back the Seller for any material and costs incurred 
due to the change in status. 

(j) Seller shall inform its employees, agents, suppliers and representatives of:  

(1) Their contribution to product or service conformity; 

(2) Their contribution to product safety; and 

(3) The importance of ethical behavior, including, without limitation, compliance with (FRM-0560) 
Garmin's Supplier Code of Conduct (available at https://www.garmin.com/en-US/suppliers/). 

9.  DESIGNS, TOOLS, ETC. 

(a) If the goods are to be produced by Seller in accordance with designs, drawings or blueprints furnished 
by Buyer, Seller shall return the same to Buyer at Buyer’s request upon completion or cancellation of 
this Purchase Order or subsequent future Purchase Orders.  Such designs and the like shall not be 
used by Seller in the production of materials for any third party without Buyer’s written consent.  Such 
designs and the like involve valuable property rights of Buyer and shall be held confidential by Seller 
and shall not be used by Seller in the production of materials for itself or any third party without Buyer’s 
written consent. 

(b) Unless otherwise agreed herein, Seller at its cost shall supply all materials, equipment, tools and 
facilities required to perform this Purchase Order.  Any materials, equipment, tools or other properties 
furnished by Buyer or specifically paid for by Buyer shall be Buyer’s property.  Any such property shall 
be used only in fulfilling orders from Buyer unless given written consent to the contrary by the Buyer.    
The tools may on demand be removed by Buyer without charge.  Seller shall use such property at its 
own risk, and shall be responsible for all loss of or damage to the same while in Seller’s custody.  Seller 
shall, at its cost, store and maintain all such property in good condition and repair.  Buyer makes no 
warranties of any nature with respect to any property it may furnish to Seller hereunder. 

(c) Buyer owned tooling should be permanently marked as "Property of Garmin" and shall be stored 
separately from Seller owned property. 

10.  DANGEROUS AND HAZARDOUS MATERIALS   

If the goods purchased pursuant to the Purchase Order contain any dangerous substance or dangerous 
preparation defined or described by the Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) 

https://www8.garmin.com/suppliers/pdfs/FRM0006_Supplier_Risk_Assessment.xlsm
https://www8.garmin.com/suppliers/pdfs/FRM0560_Supplier_Code_of_Conduct.pdf
https://www.garmin.com/en-US/suppliers/
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Regulations 2002, Seller shall provide a current safety data sheet to Buyer prior to, or at the time of initial 
shipment and all containers shall be labeled with the manufacturer's name and address, the identity of the 
dangerous material, appropriate warnings, and otherwise comply with the requirements of the Regulations.  
Seller further agrees that the content of all goods supplied to Buyer comply with all applicable federal, state, 
local, and foreign laws, rules and regulations, including, without limitation, laws enacted pursuant to European 
Union Directives, including, without limitation, the Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous 
Substances in Electrical and Electronic Equipment (Directive 2002/95 EC). 

11.  GENERAL WARRANTIES   

Seller represents and warrants to Buyer as follows:  

(a) Seller will deliver to Buyer title to the goods free and clear of all security interests, liens, charges, 
restrictions or encumbrances of any kind, nature or description;  

(b) The quantity of goods will be as stated in the Purchase Order;  

(c) The goods are of satisfactory quality and fit for any purpose held out by the Seller or made known to it 
by the Buyer;  

(d) The goods will correspond to the applicable specifications, instructions and drawings and will be free 
from defects in design, materials and workmanship (including minor defects however slight);  

(e) The design, manufacture, construction, supply, use and quality of goods comply in all respects with any 
relevant statute, statutory rule, order, directive or statutory license, consent or permit which may be in 
force at the time;  

(f) The goods and/or their importation do not infringe the intellectual property rights of any other person;  

(g) The goods and all supporting literature and documentation comply with all statutory requirements and 
regulations relating to the sale of goods; and  

(h) The goods shall be new and not used or reconditioned. 

12.  REMEDIES   

In the event of Seller’s breach of this contract or of any warranties, Buyer may take any or all of the following 
actions without prejudice to any other rights or remedies available to Buyer at law or in equity:  

(a) Require Seller to repair or replace such goods and upon Seller’s failure or refusal to do so, repair or 
replace the same at Seller’s expense;  

(b) Reject any shipment or delivery containing defective or non-conforming goods and return for credit or 
replacement at Buyer’s option, said return to be made at Seller’s cost and risk;  

(c) Cancel any outstanding deliveries hereunder and treat such breach by Seller as Seller’s repudiation of 
this contract.  

In the event of Buyer’s breach hereunder, Seller’s exclusive remedy shall be Seller’s recovery of the goods 
or the purchase price payable for goods shipped prior to such breach. 

13.  INDEMNIFICATION / INSURANCE  

Seller shall indemnify, defend and hold harmless Buyer from and against all claims, suits, actions, liabilities, 
damages, losses, demands, costs and expenses (including attorneys’ fees) arising from, directly or indirectly, 
or related to: (i) any actual or alleged injury or death to any person or damage to any property; or (ii) any other 
damage or loss resulting in whole or in part from any alleged or actual defect in any goods supplied to Buyer 
by Seller, including any infringement covered in Section 15, and any costs, expenses or damages arising 
from any voluntary or involuntary recall or market withdrawal of any goods and/or component parts supplied 
by Seller.  If a Purchase Order covers the performance of labor on Buyer’s premises, Seller agrees to 
indemnify and protect Buyer against all claims and liabilities for injury or damage to any person or property 
arising out of the performance of this Purchase Order.  Seller shall maintain all necessary insurance coverage, 
including commercial general liability, public liability, and workers’ compensation coverages necessary to 
fulfill its obligations hereunder.  Nothing in these General Terms and Conditions will operate or be construed 
to operate so as to exclude or restrict the liability of either party for death or personal injury caused by reason 
of the negligence of that party. 

14.  FORCE MAJEURE   

For the purposes of this contract, an event of force majeure shall mean any or all of the following events or 
occurrences; fires, floods or other acts of God,  acts of government or any subdivision or agency thereof or 
any other cause whether or not similar to the causes or occurrences enumerated above and in all cases, 
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which are beyond the control of the party claiming the occurrence of a force majeure event and which delays, 
interrupts or prevents such party from performing its obligations under this contract.  Notwithstanding any 
provision hereof to the contrary, the reduction, depletion, shortage, curtailment or cessation of Seller’s 
supplies or reserves or any other supplies or materials of Seller or its suppliers shall not be regarded as an 
event of force majeure.  Within ten (10) days of the occurrence of a force majeure event, the affected party 
shall give notice thereof and an estimate of the effect it will have on its ability to perform.  The affected party 
shall exercise due diligence to eliminate or remedy the force majeure caused and shall give the other party 
prompt notice when that has been accomplished.  Except as provided herein, if performance of this contract 
by either party is delayed, interrupted or prevented by reason of any event of force majeure, both parties shall 
be excused from performing hereunder while and to the extent that the force majeure condition exists after 
which the parties performance shall be resumed.  Notwithstanding the foregoing, within five (5) days following 
Seller’s declaration of a force majeure event which prevents its full and/or timely delivery of the goods 
hereunder, Buyer may, at its option and without liability to Seller:  

(a) Require Seller to apportion among its customers the goods available for delivery during the force 
majeure period;  

(b) Cancel any or all delayed or reduced deliveries; or  

(c) Cancel any outstanding deliveries hereunder and terminate the contract.  If Buyer accepts reduced 
deliveries or cancels the same, Buyer may procure substitute goods from other sources, in which event 
this contract shall be deemed modified to eliminate Seller’s obligation to sell and Buyer’s obligation to 
purchase such substituted goods.   

After cessation of a force majeure event declared by Seller, Seller shall, at Buyer’s option, but not otherwise 
be obligated to deliver goods not delivered during the force majeure period.  After cessation of a force majeure 
event declared by Buyer, neither party shall be obligated to deliver or purchase goods not so delivered and 
purchased during the force majeure period. 

15.  INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT   

It is anticipated that the goods will be possessed, used and/or sold by Buyer and/or its customers.  If by 
reason of any of these acts a legal action is brought or threatened for infringement of any patent, trademark, 
trade secret, trade name or copyright with regard to the goods, their manufacture or use, Seller shall, at its 
own expense, defend such legal action and shall indemnify and hold Buyer and its customers harmless from 
and against all claims, damages, losses, demands, costs and expenses (including attorneys’ fees) in 
connection with such legal action or threatened legal action.  In the event Buyer and/or its successors in 
interest is or are enjoined from the operation, use and/or sale of the goods or any services, or any part thereof, 
covered by this Purchase Order, Seller shall (at its sole expense) take all reasonable steps possible to procure 
for Buyer and its successors in interest the right to operate, use and sell said goods or any services, or any 
part thereof, covered by this Purchase Order.  If Seller cannot so procure the aforesaid right within a 
reasonable time, Seller shall then promptly (at Seller’s sole expense):  

(a) Modify said goods or services, or any part thereof, so as to avoid infringement of any patent or other 
proprietary interest, or  

(b) Replace said goods or services, or any part thereof with goods or services which do not infringe or 
violate any said patent or other proprietary interest;  

(c) Remove said goods or services, or any part thereof, and refund any compensation paid to Seller and 
pay to Buyer any transportation costs and expenses that may have been paid or incurred by Buyer in 
connection with the goods or services, or any part thereof, so removed. 

16.  LABOR / SERVICES   

(a) If the Purchase Order covers services or labor to be performed on Buyer’s premises, Seller shall work 
to observe the highest safety standards and to adhere to all Buyers' work instructions and security 
requirements. Seller shall obtain and pay for Worker’s Compensation and Employer’s Liability 
Insurance, public liability and property damage insurance in amounts acceptable to Buyer insuring 
against said injuries, deaths and damages, and shall furnish Buyer with insurers certificates evidencing 
such insurance, which certificates shall provide that the coverage evidenced thereby shall not be 
canceled except upon 30 days prior notice to Buyer.  

(b) Seller will comply with Buyer's safety procedures and company policies, including anti-harassment 
policies, when performing service on Buyer's property.   

(c) In the event that construction delays or other causes not within the Seller’s control force postponement 
of the installation as scheduled, the goods will be stored until installation can be resumed, and will be 
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considered accepted by the Buyer for purposes of invoicing and payment.  In such event the Buyer may 
reserve the right to withhold 20% of the invoice amount of such shipments against the completion of the 
contract.  All transfer and storage charges incurred shall be negotiated on an individual basis. 

(d) Intellectual Property.  Seller acknowledges that any trade secret information, any copyrightable work 
product, and any and all other intellectual property rights developed, derived from or otherwise 
generated by Seller in performing Services hereunder shall be owned by and belong exclusively to 
Buyer.  Seller hereby assigns and agrees to assign to Buyer the ownership of all intellectual property 
rights, titles, and interests in such material, including, without limitation, inventions (whether patentable 
or unpatentable) and copyrightable work product, and Buyer shall have the right to obtain and hold in its 
own name or in the name of one of its parent or affiliated companies, without obligation of any kind to 
Seller, patents, copyrights, registered design rights, or other protection that may be available or become 
available with respect to such items.  Seller further agrees to give Buyer and its designees or assignees 
all assistance necessary to perfect such rights, titles, and interests.  These obligations shall survive and 
continue beyond the termination of Seller’s engagement with Buyer under each Purchase Order, and 
shall be binding upon Seller’s assigns, executors, administrators or other legal representatives. 

17.  COMPLIANCE WITH LAW   

Seller represents and warrants to Buyer that Seller will comply with all applicable laws in Czech Republic and 
European Union laws, ordinances, directives, rules and regulations applicable to its performance under the 
Purchase Order including, without limitation,  the Act on the Minimum Wage 567/2006 Coll, and any 
amendments thereto, and any rules, regulations or orders issued or promulgated under such Acts and 
Regulations.  Seller shall indemnify and hold Buyer harmless from and against any and all claims, damages, 
demands, costs and losses which Buyer may suffer in the event that Seller fails to comply with said Acts, 
Regulations, directives, rules or orders.  Any clause required by any law, ordinance, rule or regulation to be 
included in a contract of the type evidenced by this document shall be deemed to be incorporated herein. 

18.  STATEMENT OF CONDUCT  

Seller understands and acknowledges that Buyer does not allow gifts or other consideration to be provided 
to Buyer’s employees from sellers or potential sellers except for very low cost promotional items.  Seller 
agrees to make its representatives aware of Buyer’s policy and Seller agrees that violation of this policy by 
Seller or any representative of Seller shall entitle Buyer to cancel this Purchase Order. 

19.  CONFIDENTIALITY/PUBLICITY/ADVERTISEMENT   

All information obtained by Seller or furnished by Buyer relating to Buyer or associated with the purchase of 
the goods and/or services covered by this Order is proprietary and confidential, and Seller shall not disclose 
any such information to any other person or use such information itself for any purpose other than performing 
this contract, unless Seller first obtains written permission from Buyer to do so.  The obligation of 
confidentiality contained herein shall survive cancellation, termination, and expiration of this agreement and 
shall bind all employees, agents, and consultants retained by Seller.  Seller will not, except as required by 
law, make any public release regarding the Purchase Order nor will use in any advertising, letterhead, 
publicity or other public or media communications, any trade name, trademark, service mark, symbol or any 
other identification or abbreviation, contraction or simulation thereof owned by the Buyer or any of its parent, 
affiliated and/or subsidiary companies without the prior written consent of the Buyer. 

20.  IMPORTED GOODS   

(a) Seller Requirements - Seller will provide all information and documentation needed to effect customs 
entry into each country into which the goods are to be imported, except information within the exclusive 
possession of Buyer.  Where Buyer has provided Seller with information on the tariff classification, rate 
of duty, value of the imported articles, commodity description or any other related statements, such 
information shall appear accurately on the customs/commercial invoice.  Seller will provide such 
documentation and other assistance as Buyer may request to allow Buyer to claim drawback of duties 
and taxes on purchased goods or articles manufactured from purchased goods.  Seller shall accurately 
indicate the Country of Origin of the goods sold hereunder on the customs/commercial invoice and 
other applicable documentation.  When requested by Buyer, Seller shall execute such documents as 
may be necessary to allow Buyer to claim duty preference under any and all applicable programs.  
Seller warrants that all sales hereunder are made in circumstances that will not give rise to the 
imposition of anti-dumping duties, countervailing duties, or similar levies under the laws of Czech 
Republic or the law of any other country into which the goods may be exported.  Seller warrants that all 
transfers of goods and data received from Buyer will be conducted in compliance with applicable laws, 
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regulations and/or requirements of Czech Republic and other Governments with jurisdiction over any 
goods or technical data supplied by Buyer in connection with this Purchase Order. 

(b) Importer Security Filing – 10+2 - Seller shall coordinate with Buyer to ensure the accurate and timely 
filing of the Importer Security Filing (ISF) required data elements, a minimum of 24 hours prior to 
loading ocean freight destined for the United States. 

(c) Supply Chain Security - Seller represents, warrants and covenants that it has reviewed, or will review, 
its supply chain security procedures and that these procedures and their implementation are, or will 
be at the time of any shipment, in accordance with the criteria set forth by the Customs-Trade 
Partnership Against Terrorism (“C-TPAT”) program of the U.S. Bureau of Customs and Border 
Protection. Specifically, Seller warrants that it is: (i) applying C-TPAT-prescribed inspection methods 
prior to loading of the transport conveyance; (ii) maintaining secure control over its loaded and empty 
transport conveyances; (iii) controlling and applying certified high security seals for securing 
transport conveyance doors; and, (iv) ensuring that its suppliers and/or business partners are observing 
the criteria set forth by C-TPAT. Seller further represents, warrants and covenants that it has 
developed and implemented, or will develop and implement, procedures for periodically reviewing and 
if necessary, improving its supply chain security procedures. Specifically, Seller agrees to conduct an 
annual security audit at each of its facilities and to take all necessary corrective actions to ensure 
conformity with C-TPAT standards. Seller agrees to share with Buyer the results of such annual audits 
and agrees to prepare and submit to Buyer a report on the corrective actions taken in response thereto. 
In the event Seller fails to take an appropriate corrective action, Buyer may, but is not required to, 
terminate the Purchase Order. If Seller is enrolled in any supply chain security accredited programs, such 
as C-TPAT or other similar programs that may exist in the country of Seller, then Seller shall provide 
Buyer with documentary evidence of such enrollment(s). If the supply Id not enrolled in a Supply Chain 
Security program and eligible to do so Buyer encourages you to considering enrolling. 

21.  EXPORT AUTHORIZATION REGULATION (EAR) / INTERNATIONAL TRAFFIC IN ARMS 
REGULATIONS (ITAR) 
Seller hereby represents, warrants and covenants that it will NOT provide Buyer any goods, services, software, 
technology or information, in any format, subject to the following export controls (collectively, “Controlled 
Items”) without first obtaining the prior written approval from Buyer: 

(a) Commerce Control List (CCL) [controlled for any reason beyond AT], 

(b) United States Munitions List (USML), or 

(c) Wassenaar Arrangement Dual-Use Goods and Technologies and Munitions Lists. 

Seller further represents, warrants and covenants that it has applied the provisions of each of the above export 
controls to the best of its capabilities for each item it supplies to Buyer; which includes whether each item is (i) 
specifically designed, modified, adapted, or configured for military application, and/or (ii) subject to subsections 
a, b or c above. For each such item that Seller does not manufacture, Seller represents, warrants and 
covenants that it has made inquiry to the original manufacturer of each such item about the export controls, 
including design intent, for the item(s) as part of its analysis. Seller acknowledges and understands the control 
requirements in subsections a, b and c above extend to designs (drafted and finalized), bills of material, parts, 
components, sub-systems, systems, integrated circuits, software code (object and source code), models, 
mockups, equipment, parts, services, proposals, and/or requests for product modifications. Based upon 
Seller’s analysis, it will NOT provide Buyer any Controlled Items, in any manner; including release or delivery 
to Buyer by means of: face-to-face discussions, telephone conversations, e-mails, granting of electronic 
access to information, sharing of servers, correspondence, memoranda, responses to solicitations, 
demonstrations, release of software and/or technology, and physical delivery of an item to Buyer without first 
obtaining the prior written approval from Buyer. 

22.  GOVERNING LAW 
This Purchase Order and the contract between the parties shall in all respects be construed and governed 
by the laws of the Czech Republic.  Seller hereby submits to the exclusive jurisdiction of the courts of Czech 
Republic for the purpose of all legal proceedings relating in any way to the Purchase Order. 

23.  MISCELLANEOUS 

(a) The waiver of any term, condition or provision hereof shall not be construed to be a waiver of any other 
such term, condition or provision, nor shall such waiver be deemed a waiver of a subsequent breach of 
the same term, condition or provision. 
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(b) Seller shall not assign its rights or obligations under this Purchase Order without the prior written 
consent of Buyer, which may not be unreasonably withheld. 

(c) If Seller is on Buyer’s EDI system, Seller acknowledges that the terms and conditions stated herein 
apply to each order placed pursuant to EDI, even though these terms and conditions are not separately 
transmitted with each Purchase Order. 

(d) All claims for money due or to become due from Buyer shall be subject to deduction or setoff by Buyer 
by reason of any claim arising out of this or any other transaction with Seller. 

(e) The failure of Buyer to insist on strict compliance with the terms and conditions hereof or to exercise its 
options hereunder shall not constitute a waiver of its right to thereafter require strict compliance or 
preclude Buyer from fully exercising options not previously exercised. 

(f) Stenographic and clerical errors, whether in mathematical computations or otherwise made by Buyer on 
this Purchase Order or any other forms delivered to Seller shall be subject to correction. 

(g) The entire understanding and agreement of the parties with respect to the transactions contemplated 
herein is contained in this document, and any prior understandings, agreements and representations, 
oral or written, shall be deemed superseded and merged herein.  Any modification hereof, to be valid, 
must be in writing and executed by both parties. 

(h) The headings in this Purchase Order are inserted solely for convenience and are not intended to serve 
as the basis for interpretation or construction of the terms and conditions contained herein. 

(i) If any provision of these General Terms and Conditions is found to be invalid or unenforceable but 
would not be if some part of the provision were deleted, that provision will apply with whatever 
modifications are necessary to make it valid. 

24.  THIRD PARTY RIGHTS 

A person who is not a Party has no right to enforce any term of these General Terms and Conditions under 
the Contracts from the Czech Civil Code. 
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Připojená nákupní objednávka a tyto Obecné obchodní podmínky (dále společně jen jako „Nákupní 
objednávka“) představují celou dohodu uzavřenou mezi dodavatelem uvedeným na přední straně (dále 
jen „Dodavatel“) a společností Garmin Czech s.r.o. (dále jen „Kupující“) ohledně uvedeného zboží a/nebo 
služeb. Souhlas Dodavatele je omezen na podmínky uvedené v tomto dokumentu bez jakýchkoli změn 
nebo dodatků. Jakékoli podmínky uvedené v cenové nabídce, potvrzení, faktuře nebo jiném dokumentu 
Dodavatele, které se odlišují od podmínek tohoto dokumentu nebo jsou navíc, se tímto vylučují. Pokud 
Dodavatel zahájí práce na zboží nebo službách, nebo pokud jakékoli zboží odešle, bude tento úkon 
považován za přijetí veškerých podmínek tohoto dokumentu ze strany Dodavatele, bez ohledu na to, zda 
Dodavatel potvrdil Nákupní objednávku. Kupující nemá povinnost zadávat Dodavateli Nákupní 
objednávky, toto rozhodnutí je zcela na uvážení Kupujícího. 

PODMÍNKY 

1.  ZMĚNY 

Prostřednictvím písemné změny Nákupní objednávky může Kupující měnit jednu nebo více z těchto 
podmínek: (1) způsob dopravy nebo balení; (2) místo nebo čas kontroly, doručení nebo přijetí; (3) množství 
a/nebo druh objednaných služeb a (4) časové rozvržení dodávek prací nebo služeb/produktů. Pokud taková 
změna povede ke snížení nebo zvýšení nákladů nebo zkrácení či prodloužení času potřebného k vyřízení 
objednávky, budou cena nebo časové rozvržení spravedlivě upraveny a objednávka bude odpovídajícím 
způsobem změněna. Dodavateli nevzniká žádný nárok v důsledku změny objednávky, pokud nebude tento 
nárok uplatněn písemně s uvedením konkrétní částky během dvaceti (20) dní od chvíle, kdy Dodavatel 
obdržel oznámení o změně. Pokud Dodavatel uzná, že určitý úkon, vyjádření nebo instrukce zaměstnanců 
Kupujícího představují změnu dle těchto podmínek, Dodavatel uvědomí Kupujícího a neprovede žádný úkon 
směřující k dané změně, dokud Kupující změny písemně nepotvrdí.  

2.  ZRUŠENÍ  

(c) Dle vlastního uvážení může Kupující za následujících podmínek vypovědět tuto dohodu a veškeré 
nevyřízené dodávky nebo Nákupní objednávky po uvědomění Dodavatele a bez vzniku jakékoli 
odpovědnosti ze strany Kupujícího, aniž by tím byla dotčena další práva Kupujícího:  

4) v případě standartních produktů Dodavatele, které ještě nebyly odeslány, kdykoli před jejich 
odesláním;  

5) v případě služeb kdykoli dle uvážení Kupujícího; 

6) nebo v případě, že:  

(vii) Dodavatel jako společnost přijme rozhodnutí o likvidaci společnosti (jinak než za účelem 
reorganizace solventní společnosti nebo fúze, kdy vznikající subjekt převezme veškeré 
závazky Dodavatele vyplývající z Nákupní objednávky) nebo pokud soud vydá nařízení k 
likvidaci Dodavatele nebo je stanoven konkurzní správce nebo hospodář pro veškeré závazky 
a aktiva společnosti Dodavatele nebo pro jejich část; 

(viii) Dodavatel převede svůj majetek ve prospěch věřitelů;  

(ix) je s Dodavatelem nebo proti němu zahájen právní spor nebo řízení dle zákona o platební 
neschopnosti, konkurzního zákona nebo dle jiného zákona nebo předpisu s účelem ochrany 
věřitelů;  

(x) Dodavatel ukončí činnost nebo mu hrozí její ukončení, není schopen splácet dluhy, vyhlásí 
úpadek nebo se stane insolventním nebo provede nebo navrhne vyrovnání s věřiteli;  

(xi) Dodavatel (pokud se jedná o fyzickou osobu) zemře nebo (pokud se jedná o společenství 
nebo jiné sdružení bez právní subjektivity) je zrušen; nebo  

(xii) Dodavatel se ocitne v situaci obdobné situacím popsaným v tomto ustanovení v rámci jiné 
soudní pravomoci. 

Pokud nastane jakákoli ze situací popsaných v bodě (3) tohoto oddílu, Dodavatel neprodleně přeruší 
jakékoli práce dle Nákupní objednávky a okamžitě ukončí objednávky a dílčí dodávky z ní vyplývající. 
Dle vlastního uvážení může Kupující dále zaplatit Dodavateli jeho přímé peněžní náklady schválené 
Kupujícím k datu zrušení, v takovém případě se zboží stane majetkem Kupujícího a Dodavatel s ním 
naloží odpovídajícím způsobem po obdržení pokynů Kupujícího ohledně dopravy. Ukončení této 
Nákupní objednávky z jakéhokoli důvodu nebude mít vliv na práva a povinnosti, které vznikly před jejím 
ukončením. 
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(d) V případě, že Kupující zruší jednotlivé objednávky montáží, Dodavatel poskytne Kupujícímu položkový 
rozpis materiálu. Náklady na nedokončenou výrobu (WIP) budou vypočítány jako součet surovin, 
práce a dalších položkových a rozumně vynaložených nákladů v souvislosti se zrušením Nákupní 
objednávky. Dodavatel v dobré víře zajistí, aby položkový rozpis zohledňoval zastarávání a nadměrné 
stárnutí dílů Kupujícího. Tyto náklady mohou, ale nemusí, zahrnovat rozumně vznesené nároky 
dodavatelů třetí strany. Dodavatel navíc podnikne rozumné kroky k tomu, aby byly suroviny 
přesměrovány na jinou objednávku a nárok vůči Kupujícímu tedy co nejnižší.  

3.  DAŇ 

Pokud není v Nákupní objednávce stanoveno jinak, ceny v Nákupní objednávce uvedené zahrnují veškeré 
daně, které nejsou zákonem výslovně uloženy kupujícímu zboží objednaného dle této Nákupní objednávky. 
Dodavatel na všech fakturách zvlášť uvede příslušnou daň z přidané hodnoty a prodejní daň stanovenou 
všemi příslušnými vládami, pokud není udělena výjimka. 

4.  PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA 

Platební podmínky jsou stanoveny na 14 dní od konce měsíce, kdy byla faktura vystavena, pokud nejsou 
písemně stanoveny a v Nákupní objednávce zapsány jiné platební podmínky, včetně slev. Aby mohla být 
platba zpracována, musí faktura obsahovat čísla Nákupní objednávky. Lhůta stanovená Dodavatelem pro 
uhrazení faktury nebo přijetí slevy počíná běžet v den vystavení faktury. Kupující nenese odpovědnost za 
zpožděné doručení faktur Dodavateli. Položky neoceněné v Nákupní objednávce budou dodány Kupujícímu 
za nejnižší cenu účtovanou Dodavatelem za odpovídající množství tohoto zboží a jejich cena nepřesáhne 
aktuální ceny nabízené nebo účtované jiným zákazníkům Dodavatel za podobné zboží a množství. 
Dodavatel vrátí Kupujícímu jakoukoli částku zaplacenou nad danou cenu. 

5.  PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY A RIZIKO ZTRÁTY / VLASTNICTVÍ  

Bez ohledu na jakékoli ustanovení této dohody určující jinak, vlastnictví zboží a riziko vzniku ztráty zůstává 
Dodavateli, dokud není zboží dodáno DDP (Delivered Duty Paid) do místa uvedeného v Nákupní 
objednávce, nebo pokud toto místo není stanoveno, dokud není zboží přijato kontrolou kvality Kupujícího. 
Pokud Nákupní objednávka nestanoví jinak, poplatky za balení, dopravu, skladování, pojištění nebo 
přepravu jsou zahrnuty v ceně. V případech, kdy je přednostní doprava vyžadována v důsledku zpoždění 
na straně Dodavatele, bude rozdíl v ceně mezi přednostní a standartní dopravou hradit Dodavatel. 

6.  PŘEPRAVA A KONTROLA 

Přepravní doklady musí uvádět číslo Nákupní objednávky. Podmínky a trasa přepravy budou odpovídat 
údajům uvedeným v Nákupní objednávce. Kupující může aktualizovat přepravní instrukce k veškerému 
zboží, které zatím nebylo odesláno. Kupující má dle svého uvážení právo zkontrolovat veškeré zboží v 
závodě Dodavatele nebo při doručení Kupujícímu, toto právo je vykonavatelné bez ohledu na to, zda 
Kupující provedl platbu za zboží před kontrolou. V případě jakékoli inspekce nebo testování ze strany 
Kupujícího nebo jakéhokoli státního orgánu, v prostorách Dodavatele poskytne Dodavatel bez dalšího 
poplatku veškeré rozumně požadovatelné zázemí a asistenci pro bezpečnost a pohodlí inspektora 
(inspektorů) vykonávajících příslušné povinnosti. Neprovedení kontroly zboží Kupujícím nebude 
považováno na přijetí jakéhokoli vadného zboží nebo zboží, které nevyhovuje specifikacím Nákupní 
objednávky, nebo za zřeknutí se práva či opravného prostředku Kupujícího vyplývajících z této vady nebo 
nesouladu se specifikacemi. Pokud je zboží vadné nebo jiným způsobem přesně nevyhovuje požadavkům 
Nákupní objednávky, včetně nákresů, specifikací, vzorků nebo pokynů vydaných v souvislosti s Nákupní 
objednávkou, aniž by tím byla dotčena jakákoli další práva, má Kupující právo zboží odmítnout za plnou 
náhradu ceny, opravit zboží na náklady Dodavatele nebo vyžádat rychlou opravu nebo výměnu takového 
zboží Dodavatelem nebo osobou pověřenou Kupujícím na náklady Dodavatele. Pokud zboží Dodavatele 
vyžaduje přepracování, aby mohlo být přijato v souladu s podmínkami Nákupní objednávky, Kupující si 
vyhrazuje právo na nahrazení rozumně vynaložených nákladů na přepracování a Dodavatel se zavazuje 
tuto náhradu provést. 

7.  VČASNOST 

PŘI DODÁVCE ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB DLE NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY JE ČAS ROZHODUJÍCÍM 
FAKTOREM. Dodavatel vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby zajistil dodávky co nejdříve. Veškeré zásilky 
zboží musí být odeslány a služby dodány Kupujícímu v souladu s lhůtami uvedenými v Nákupní objednávce. 
V případě zpoždění dodávky zboží nebo služeb nahradí Dodavatel Kupujícímu veškeré další náklady vzniklé 
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v této souvislosti Kupujícímu. Pokud Kupující dospěje k názoru, že by zpoždění nebo očekávané zpoždění 
dodávky zboží nebo služeb mohlo ovlivnit jeho schopnost plnit produkční plán nebo jinak narušit jeho provoz, 
může Kupující dle svého uvážení a bez vzniku odpovědnosti vůči Dodavateli zrušit nedodané objednávky 
zcela nebo z části. Takový opravný prostředek nebude považován za výhradní opravný prostředek za 
zpoždění nebo neplnění ze strany Dodavatele, ale vznikne navíc a nebude mít vliv na další opravné 
prostředky dostupné Kupujícímu dle této dohody, ze zákona nebo podle práva ekvity. 

8.  ZAJIŠTĚNÍ KVALITY  

Dodavatel a/nebo výrobce zboží poskytovaného dle Nákupní objednávky se zavazuje zavést a udržovat v 
chodu formální program kontroly kvality a dodržovat následující požadavky: 

(k) Uchovávat dokumenty ohledně kontroly, testování, přepracování a konečného přijetí prokazující 
soulad se specifikacemi jednotek po dobu dvou (2) let. 

(l) V případě komplexních produktů budou veškeré dokumenty dohledatelné podle sériového čísla 
jednotky. 

(m) Bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího nedojde k nahrazení žádného materiálu. 

(n) V případě změny na produktu, která by mohla ovlivnit jeho vhodnost, formu nebo funkci, vydá 
Dodavatel upozornění na změnu dodavatele nebo upozornění na změnu procesu. 

(o) Budou zcela dodrženy veškeré nákresy, specifikace, testovací postupy, standardy a další požadavky 
uvedené v Nákupní objednávce. Dodavateli není uděleno oprávnění platformy pro posuzování kvality 
výrobku (MRB). 

(p) Veškeré svařování, pájení, jemné obrábění, pokovování nebo další zvláštní procesy budou 
kontrolovány v souladu s požadavky a specifikacemi uvedenými v Nákupní objednávce. 

(q) Pokud byl tento požadavek zahrnut v Nákupní objednávce, Dodavatel a/nebo výrobce poskytne 
Kupujícímu kopii aktuálního manuálu pro zajištění kvality. 

(r) Kupující si vyhrazuje právo provést kontrolu v závodě Dodavatele a/nebo výrobce za účelem ověření 
souladu.  

(s) Pokud se změní status aktivních certifikátů, které Dodavatel poskytl Kupujícímu v rámci hodnocení 
rizika dodavatele (FRM-0006), je Dodavatel povinen o této skutečnosti informovat Kupujícího během 
pěti (5) pracovních dní od data změny. Pokud Dodavatel neuvědomí Kupujícího o změně statusu 
aktivních certifikátů, může Kupující požadovat po Dodavateli náhradu materiálu a nákladů 
vynaložených v důsledku změny tohoto statusu. 

(t) Dodavatel informuje své zaměstnance, zástupce, dodavatele a zmocněnce o:  

(4) jejich podílu na souladu produktu nebo služby; 

(5) jejich podílu na bezpečnosti produktu; a 

(6) důležitosti etického chování, včetně souladu s (FRM-0560) Etickým kodexem dodavatelů 
společnosti Garmin (k dispozici na https://www.garmin.com/en-US/suppliers/). 

9.  NÁVRH, NÁSTROJE, ATD. 

(d) Pokud bude Dodavatel vyrábět zboží v souladu s návrhy, nákresy nebo plány dodanými Kupujícím, 
navrátí Dodavatel tyto dokumenty Kupujícímu na žádost Kupujícího po dokončení nebo zrušení této 
Nákupní objednávky nebo dalších budoucích Nákupních objednávek. Bez písemného souhlasu 
Kupujícího Dodavatel tyto návrhy a podobné dokumenty nepoužije při výrobě materiálů pro třetí 
strany. Tyto návrhy a podobné dokumenty podléhají hodnotným majetkovým právům Kupujícího, 
Dodavatel bude respektovat jejich důvěrnou povahu a bez písemného souhlasu Kupujícího je 
nepoužije při výrobě materiálu pro vlastní potřebu nebo pro potřeby třetí strany. 

(e) Pokud nebude v této Nákupní objednávce stanoveno jinak, Dodavatel zajistí veškeré materiály, 
vybavení, nástroje a prostředky k vyhotovení této Nákupní objednávky na vlastní náklady. Veškeré 
materiály, vybavení, nástroje a prostředky poskytnuté Kupujícím nebo Kupujícím specificky zaplacené 
jsou majetkem Kupujícího. Tento majetek bude používán pouze k vyhotovení objednávek Kupujícího, 
pokud Kupující neudělí písemný souhlas s jeho jiným využitím. Kupující může tyto nástroje bez 
poplatku na vlastní žádost odebrat. Dodavatel používá tento majetek na vlastní zodpovědnost a nese 
odpovědnost za veškeré ztráty nebo škody vzniklé na tomto majetku během používání Dodavatelem. 
Dodavatel bude na vlastní náklady skladovat a udržovat tento majetek v dobrém stavu. Kupující 
neposkytuje žádné záruky na majetek, který dodá Dodavateli dle této Nákupní objednávky. 

https://www8.garmin.com/suppliers/pdfs/FRM0006_Supplier_Risk_Assessment.xlsm
https://www8.garmin.com/suppliers/pdfs/FRM0560_Supplier_Code_of_Conduct.pdf
https://www.garmin.com/en-US/suppliers/
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(f) Nástroje poskytnuté Kupujícím budou nesmazatelně označeny jako „Majetek společnosti Garmin“ a 
budou skladovány odděleně od majetku Dodavatele. 

10.  NEBEZPEČNÝ MATERIÁL 

Pokud zboží zakoupené v rámci Nákupní objednávky zahrnuje jakékoli nebezpečné látky nebo nebezpečné 
přípravky dle definice nebo popisu Směrnice o chemických látkách z roku 2002 (Údaje o riziku a balení k 
dodání), poskytne Dodavatel Kupujícímu aktuální bezpečnostní list před nebo při zahájení přepravy a 
veškeré kontejnery budou označeny názvem a adresou výrobce, identifikací nebezpečného materiálu, 
příslušnými varováními a budou i v ostatních ohledech splňovat požadavky této Směrnice. Dodavatel dále 
potvrzuje, že obsah veškerého zboží dodávaného Kupujícímu je v souladu s veškerými příslušnými 
federálními, státními, místními i zahraničními zákony, pravidly a směrnicemi, včetně zákonů přijatých dle 
směrnic Evropské unie, včetně směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních (Směrnice 2002/95 ES). 

11.  OBECNÉ ZÁRUKY  

Dodavatel prohlašuje a zaručuje Kupujícímu následující:  

(i) Dodavatel předá Kupujícímu vlastnické právo ke zboží bez zatížení jakýmkoli zástavním právem, 
retenčním právem, omezením nebo břemenem jakéhokoli druhu;  

(j) Množství zboží bude odpovídat Nákupní objednávce;  

(k) Zboží je v odpovídající kvalitě a způsobilé pro použití za účelem uvedeným Dodavatelem nebo 
Dodavateli oznámeným Kupujícím;  

(l) Zboží odpovídá příslušným specifikacím, pokynům a nákresům a neobsahuje žádné vady v konstrukci, 
materiálu ani provedení (včetně drobných vad, bez ohledu na jejich nepatrný rozsah);  

(m) Návrh, provedení, konstrukce, dodání, použití a kvalita zboží ve všech ohledech odpovídají všem 
příslušným nařízením, právním předpisům, pravidlům, směrnicím nebo zákonným licencím, 
oprávněním nebo povolením, které jsou v daném okamžiku platné; 

(n) Zboží a/nebo jeho dovoz neporušuje práva duševního vlastnictví další osoby;  

(o) Zboží a veškeré podpůrné materiály a dokumenty odpovídají zákonným požadavkům a směrnicím ve 
vztahu k prodeji zboží; a  

(p) Zboží je nové, nepoužité a není repasované. 

12.  OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 

V případě porušení této dohody nebo jakýchkoli záruk ze strany Dodavatele má Kupující právo na některé 
nebo veškeré následující opravné prostředky, aniž by tím byla dotčena jeho další práva nebo opravné 
prostředky vyplývající ze zákona nebo podle práva ekvity:  

(d) Požadovat po Dodavateli opravu nebo výměnu zboží a v případě, že Dodavatel požadavku nevyhoví, 
opravit nebo nahradit zboží na náklady Dodavatele;  

(e) Odmítnout zásilku nebo dodávku obsahující vadné zboží nebo zboží, které není v souladu; vrátit zboží 
a dle vlastního uvážení obdržet kredit nebo náhradní zboží, takové vrácení probíhá na náklady a riziko 
Dodavatele;  

(f) Zrušit nedoručené dodávky dle této Nákupní objednávky a zacházet s takovým porušením ze strany 
Dodavatele jako s nedodržením této dohody.  

V případě porušení této Nákupní objednávky ze strany Kupujícího má Dodavatel nárok pouze na navrácení 
zboží nebo zaplacení kupní ceny splatné za zboží, které bylo odesláno před porušením dohody. 

13.  VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / POJIŠTĚNÍ  

Dodavatel Kupujícího odškodní a zbaví odpovědnosti za veškeré pohledávky, žaloby, soudní spory, 
odpovědnost, škodu, ztrátu, nárok, náklady nebo výdaje (včetně poplatků za právní služby) vyplývající přímo 
či nepřímo nebo v souvislosti s: (i) veškerými faktickými nebo uplatněnými úrazy nebo úmrtími osob nebo 
se škodou na majetku; nebo (ii) jinou škodou či ztrátou vyplývající zcela nebo z části z faktické nebo 
uplatněné vady na zboží dodaném Kupujícímu Dodavatelem, včetně všech porušení uvedených v oddíle 15 
a veškerých nákladů, výdajů nebo škod vyplývajících z dobrovolného nebo nedobrovolného stažení výrobků 
a/nebo součástí dodaných Dodavatelem z trhu. Pokud Nákupní objednávka zahrnuje provedení prací v 
prostorách Kupujícího, Dodavatel se zavazuje Kupujícího odškodnit a zbavit odpovědnosti za veškeré 
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nároky a závazky vyplývající z úrazů osob nebo škody na majetku v souvislosti s provedením Nákupní 
objednávky. Dodavatel bude mít platné veškeré pojistné krytí, včetně pojištění profesní odpovědnosti, 
pojištění zákonné odpovědnosti a pokrytí kompenzace pracovníků nezbytné ke splnění závazků dle této 
dohody. Žádné ustanovení těchto Obchodních podmínek nebude vykládáno tak, že vylučuje nebo omezuje 
odpovědnost kterékoli strany za úmrtí nebo ublížení na zdraví způsobené nedbalostí dané strany. 

14.  VYŠŠÍ MOC  

Pro účely této Nákupní objednávky zásahy vyšší moci označují některé nebo všechny z následujících 
událostí: požár, povodeň nebo jiné zásahy boží moci, rozhodnutí vlád nebo jejich orgánů nebo činitelů nebo 
jiné důvody podobné nebo nepodobné důvodům uvedeným výše, ve všech případech události, které jsou 
mimo kontrolu smluvní strany odvolávající se na zásah vyšší moci, který způsobil zpoždění nebo přerušení 
nebo zabránil dané straně ve výkonu jejích povinností vyplývajících z této Nákupní objednávky. Nehledě na 
ustanovení této dohody, která určují jinak, omezení, vyčerpání, nedostatek, zredukování nebo přerušení 
dodávek nebo zásob nebo dalšího zásobování nebo materiálů Dodavatele nebo jeho dodavatelů nebude 
považováno za zásah vyšší moci. Dotčená strana bude o zásahu vyšší moci informovat během deseti (10) 
dní od jeho výskytu a uvede předpokládané trvání jeho působení na schopnost poskytovat plnění dle této 
Nákupní objednávky. Dotčená strana vynaloží řádné úsilí k omezení nebo napravení zásahu vyšší moci a 
neprodleně uvědomí druhou stranu v okamžiku, kdy nápravy dosáhne. S výjimkou případů zde uvedených 
budou obě smluvní strany omluveny z plnění dle této dohody v případě zpoždění, přerušení nebo omezení 
plnění dle této Nákupní objednávky v důsledku zásahu vyšší moci po dobu a v rozsahu trvání zásahu vyšší 
moci, po jeho odstranění bude plnění smluvními stranami obnoveno. Nehledě na výše uvedená ustanovení 
má Kupující dle svého uvážení a bez vzniku odpovědnosti vůči Dodavateli během pěti (5) dní od obdržení 
oznámení Dodavateli o zásahu vyšší moci, které brání úplnému a/nebo včasnému dodání zboží dle této 
Nákupní objednávky, právo:  

(d) požadovat po Dodavateli rozdělení zboží dostupného k dodání mezi zákazníky v průběhu trvání 
zásahu vyšší moci;  

(e) zrušit některé nebo veškeré opožděné či omezené dodávky; nebo  

(f) zrušit veškerá neprovedená dodání dle této Nákupní objednávky a ukončit dohodu. Pokud Kupující 
přijme omezené dodávky nebo je zruší, má právo obstarat si náhradní zboží z jiných zdrojů, v takovém 
případě bude dohoda považována za změněnou tak, že se ruší povinnost Dodavatele prodat a 
povinnost Kupujícího koupit dané nahrazené zboží. 

Po skončení trvání zásahu vyšší moci na straně Dodavatele má Dodavatel dle žádosti Kupujícího povinnost 
dodat zboží nedoručené během působení zásahu vyšší moci, pokud však Kupující žádost nepodá, tato 
povinnost nevzniká. Po skončení trvání zásahu vyšší moci na straně Kupujícího nemá žádná strana 
povinnost dodat nebo koupit zboží nedoručené nebo nezakoupení během působení zásahu vyšší moci. 

15.  PORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

Předpokládá se, že zboží budou vlastnit, používat a/nebo prodávat Kupující a/nebo jeho zákazníci. Pokud 
v důsledku těchto činností vznikne nebo hrozí soudní spor pro porušení jakéhokoli patentu, ochranné 
známky, obchodního tajemství, obchodního jména nebo autorského práva s ohledem na zboží, jeho výrobu 
nebo použití, bude Dodavatel na vlastní náklady vystupovat za účelem obhajoby a odškodní Kupujícího a 
jeho zákazníky a zbaví je odpovědnosti za veškeré pohledávky, škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje 
(včetně poplatků za právní služby) vzniklé ve spojitosti se vzniklým nebo hrozícím soudním sporem. V 
případě, že je nebo bude Kupujícímu a/nebo jeho oprávněným nabyvatelům udělen zákaz činnosti, použití 
a/nebo prodeje zboží nebo služeb nebo jejich části dle této Nákupní objednávky, podnikne Dodavatel (na 
vlastní náklady) veškeré rozumně požadovatelné kroky, aby získal pro Kupujícího a jeho oprávněné 
nabyvatele právo provozovat, používat nebo prodávat dané zboží nebo služby nebo jejich části dle této 
Nákupní objednávky. Pokud není Dodavatel v rozumné lhůtě schopen získat výše uvedené právo, má 
Dodavatel povinnost (na vlastní náklady) bezodkladně:  

(d) změnit zboží, služby nebo jejich části tak, aby předešel porušení všech patentů nebo dalších 
vlastnických zájmů, nebo  

(e) nahradit dané zboží, služby nebo jejich části jiným zbožím nebo službou, které neporušuje žádný 
patent nebo jiné vlastnické zájmy;  

(f) odstranit dané zboží, služby nebo jejich části, vrátit veškerou odměnu zaplacenou Kupujícím a zaplatit 
Kupujícímu náklady a výdaje na dopravu, které byl nucen vynaložit nebo které mu vznikly v souvislosti 
se zbožím, službami nebo jejich částmi, které musely být nahrazeny. 
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16.  PRÁCE / SLUŽBY 

(e) Pokud Nákupní objednávka zahrnuje provedení prací v prostorách Kupujícího, bude Dodavatel při 
práci dodržovat nejvyšší bezpečnostní standardy a držet se pokynů a bezpečnostních požadavků 
Kupujícího. Dodavatel zajistí a zaplatí pojištění kompenzace pracovníků a odpovědnosti 
zaměstnavatele, pojištění zákonné odpovědnosti a pojištění škody na majetku ve výši schválené 
Kupujícím, kterým se pojistí v souvislosti s újmou na zdraví, úmrtím a škodou, a předloží Kupujícímu 
dokladu o daném pojištění vystavený pojišťovatelem, tyto certifikáty budou uvádět, že dané pojištění 
lze vypovědět pouze v případě, že Kupující obdrží informaci o jeho vypovězení 30 dní předem.  

(f) Při poskytování služeb v prostorách Kupujícího bude Dodavatel dodržovat bezpečnostní protokol a 
kodex společnosti Kupujícího, včetně nařízení proti obtěžování. 

(g) V případě, že zpoždění s montáží nebo jiné skutečnosti mimo kontrolu Dodavatele způsobí odložení 
plánované instalace, bude zboží skladováno až do opětovného zahájení instalace a bude považováno 
za přijaté Kupujícím pro účely fakturace a platby. V takovém případě si může Kupující vyhradit právo 
odložit platbu 20% z fakturované částky za danou zásilku až do kompletního splnění Nákupní  
objednávky. Veškeré poplatky za převoz a skladování budou sjednány individuálně v jednotlivých 
situacích. 

(h) Práva duševního vlastnictví. Dodavatel bere na vědomí, že jakékoli údaje o obchodním tajemství, díla 
chráněná autorským zákonem a veškerá další práva duševního vlastnictví vyvinutá, odvozená nebo 
jinak vytvořená Dodavatelem při poskytování Služeb dle této Nákupní objednávky spadají do 
výhradního vlastnictví Kupujícího. Dodavatel tímto postupuje a zavazuje se postoupit Kupujícímu 
vlastnictví všech práv duševního vlastnictví, vlastnických titulů a podílů na těchto materiálech, včetně 
(ale bez omezení na) vynálezů (patentovatelných i nepatentovatelných) a děl chráněných autorským 
zákonem, a Kupující má právo vlastním jménem nebo jménem svých mateřských či dceřiných 
společností získat a držet patenty, autorská práva, práva k průmyslovému vzoru nebo další ochranu, 
která může být nyní nebo v budoucnu dostupná pro tyto položky, bez jakýchkoli závazků vůči 
Dodavateli. Dodavatel se dále zavazuje poskytnout Kupujícímu a jeho zmocněncům spolupráci při 
finalizaci těchto práv, vlastnických titulů a podílů. Tyto povinnosti přetrvají a zachovají si platnost i po 
skončení prací Dodavatele pro Kupujícího dle jednotlivých Nákupních objednávek a budou závazné i 
pro zástupce, zpracovatele, administrátory a právní zástupce Dodavatele. 

17.  SOULAD SE ZÁKONEM  

Dodavatel prohlašuje a zaručuje Kupujícímu, že bude jednat v souladu s veškerými příslušnými zákony 
České republiky a Evropské unie, nařízeními, předpisy, pravidly a směrnicemi vztahujícími se k plnění dle 
této Nákupní objednávky, včetně zákona o minimální mzdě 567/2006 Sb a Směrnici o pracovní době ze 
Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a s veškerými pravidly, směrnicemi a nařízeními vydanými 
nebo zveřejněnými dle těchto zákonů a nařízení. Dodavatel Kupujícího odškodní a zbaví odpovědnosti za 
veškeré pohledávky, škody, nároky, náklady nebo ztráty vzniklé Kupujícímu v případě, že Dodavatel poruší 
uvedené zákony, nařízení, směrnice, pravidla a příkazy. Jakékoli ustanovení, které musí být dle zákona, 
nařízení, pravidla nebo směrnice zahrnuto v dohodě ustanovené tímto dokumentem bude považována za 
zahrnuté do této dohody. 

18.  KODEX CHOVÁNÍ  

Dodavatel bere na vědomí, že Kupující neumožňuje přijímání dárků nebo jiných odměn ze strany svých 
zaměstnanců od prodejců nebo potenciálních prodejců s výjimkou reklamních předmětů velmi nízké 
hodnoty. Dodavatel informuje své zástupce o tomto kodexu Kupujícího a souhlasí, že v případě porušení 
tohoto nařízení ze strany Dodavatele nebo jeho zástupců má Kupující právo Nákupní objednávku zrušit. 

19.  DŮVĚRNOST/PUBLICITA/REKLAMA  

Veškeré informace získané Dodavatelem nebo poskytnuté Kupujícím ohledně Kupujícího nebo ve spojitosti 
s nákupem zboží a/nebo služeb dle této Nákupní objednávky jsou vlastnické a důvěrné, Dodavatel nesdělí 
tyto informace žádné další osobě ani je sám nepoužije za jiným účelem než k plnění této dohody, ledaže 
Dodavatel nejprve získá písemný souhlas Kupujícího s tímto úkonem. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle 
této dohody přetrvá i po vypovězení, ukončení nebo vypršení této dohody a je závazná pro všechny 
zaměstnance, zástupce a konzultanty Dodavatele. S výjimkou případů stanovených zákonem nezveřejní 
Dodavatel žádné informace o této Nákupní objednávce ani nepoužije jakékoli obchodní názvy, obchodní 
známky, označení služeb, symboly nebo jiné identifikace nebo zkratky, zkráceniny nebo jejich nápodobu 
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patřící Kupujícímu nebo jeho mateřské, přidružené a/nebo dceřiné společnosti v reklamě, záhlaví, 
marketingu nebo v jiné veřejné či mediální komunikaci bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 

20.  DOVOZ ZBOŽÍ 

(d) Požadavky Dodavatele: Dodavatel dodá veškeré údaje a dokumenty potřebné k proclení zboží při 
vstupu do jednotlivých zemí, do kterých se bude zboží dovážet, s výjimkou informací, které jsou 
vlastněny výhradně Kupujícím. Pokud Kupující poskytl Dodavateli informace o sazebním zařazení, 
celní sazbě, hodnotě dováženého zboží, popis komodity nebo jakékoli další údaje nebo s nimi 
související prohlášení, tyto informace budou uvedeny na celním/obchodním prohlášení přesně. 
Dodavatel poskytne Kupujícímu na jeho žádost dokumenty a další pomoc, aby mu umožnil požádat o 
vrácení cla a daní ze zakoupeného zboží nebo produktů vyráběných ze zakoupeného zboží. 
Dodavatel přesně uvede zemi původu zboží zakoupeného dle této Nákupní objednávky v 
celním/obchodním prohlášení a v dalších příslušných dokumentech. Na žádost Kupujícího Dodavatel 
připraví dokumenty, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl Kupující požádat o preferenční celní sazbu 
dle všech příslušných programů. Dodavatel zaručuje, že veškeré prodeje dle této Nákupní objednávky 
jsou prováděny za okolností, které nedávají vzniknout anti-dumpingovému clu, vyrovnávacímu clu 
nebo podobným poplatkům dle zákonů České republiky nebo jiných zemí, do kterých bude zboží 
vyváženo. Dodavatel zaručuje, že veškeré převody zboží a údajů obdržených od Kupujícího budou 
probíhat v souladu s platnými zákony, předpisy a/nebo požadavky České republiky a dalších zemí, do 
jejichž soudní pravomoci zboží nebo technická data dodaná Kupujícím v souvislosti s Nákupní 
objednávkou spadají. 

(e) Směrnice ISF – 10+2 - Dodavatel bude spolupracovat s Kupujícím na zajištění a včasném podání 
jednotlivých údajů dle směrnice ISF alespoň 24 hodin před naložením oceánské přepravy určené do 
Spojených států amerických. 

(f) Bezpečnost dodavatelského řetězce – Dodavatel prohlašuje a zaručuje, že zhodnotil nebo zhodnotí 
bezpečnostní postupy svého dodavatelského řetězce a že tyto postupy a jejich implementace jsou 
nebo budou provedeny před jakoukoli přepravou v souladu s požadavky stanovenými programem 
celního a obchodního partnerství proti terorismu USA („C-TPAT“) Úřadu pro cla a ochranu hranic. 
Dodavatel výslovně uvádí, že (i) před naložením přepravního prostředku provedl inspekci 
prostřednictvím metod popsaných programem C-TPAT, (ii) provádí bezpečnostní kontrolu nad 
naloženými i prázdnými přepravními prostředky, (iii) kontroluje a aplikuje certifikované bezpečnostní 
pečeti k zabezpečení dveří přepravních prostředků a (iv) zajišťuje, aby všichni jeho dodavatelé a/nebo 
obchodní partneři dodržovali kritéria stanovená programem C-TPAT. Dodavatel dále prohlašuje a 
zaručuje, že připravil a zavedl nebo připraví a zavede postupy pro pravidelné ověřování a případně 
zlepšování bezpečnostních postupů svého dodavatelského řetězce. Dodavatel výslovně uvádí, že 
bude provádět každoroční bezpečnostní audit ve všech svých provozech a přijme veškerá nápravná 
opatření, aby zajistil soulad se standardy programu C-TPAT. Dodavatel se zavazuje s Kupujícím sdílet 
výsledky těchto každoročních auditů a připravit a podat Kupujícímu zprávu o nápravných opatřeních 
přijatých v návaznosti na výsledky auditů. V případě, že Dodavatel nepřijme odpovídající nápravná 
opatření, má Kupující právo, ale ne povinnost, ukončit tuto Nákupní objednávku. Pokud se Dodavatel 
přihlásil do některého akreditovaného bezpečnostního programu, například C-TPAT nebo jiného 
podobného programu, který existuje v zemi Dodavatel, dodá Dodavatel Kupujícímu doklady 
osvědčující registraci do takového programu. Pokud se dodavatel nezapojil do bezpečnostního 
programu dodavatelského řetězce a má k tomu možnost, Kupující mu doporučuje zvážit zapojení. 

21.  NAŘÍZENÍ O VÝVOZNÍCH POVOLENÍCH (EAR) / PŘEDPIS O MEZINÁRODNÍM OBCHODU SE 
ZBRANĚMI (ITAR) 
Dodavatel tímto potvrzuje a zaručuje, že NEPOSKYTNE Kupujícímu v žádném formátu žádné zboží, služby, 
software, technologii nebo informace, které by podléhaly následujícím omezením vývozu (dále společně jen 
jako „Omezené položky“), aniž by předtím získal písemný souhlas Kupujícího: 

(d) Obchodní kontrolní seznam (Commerce Control List - CCL) [omezeno z jakéhokoli důvodu mimo AT], 

(e) Seznam munice Spojených států (United States Munitions List - USML) nebo 

(f) Seznam dle Wassenaarského ujednání o vývozních kontrolách konvenčních zbraní a zboží a 
technologií dvojího užití. 

Dodavatel dále potvrzuje a zaručuje, že se dle svých nejlepších schopností řídí ustanoveními všech výše 
uvedených nařízení o omezení vývozu u všech produktů, které dodává Kupujícímu, což zahrnuje skutečnost, 
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zda je každá položka (i) specificky navržena, upravena, přizpůsobena nebo nastavena pro armádní účely 
a/nebo (ii) podléhá ustanovením pododdílů a, b nebo c výše. Pro každou položku, kterou Dodavatel 
nevyrábí, Dodavatel potvrzuje a zaručuje, že v rámci své analýzy ověřil soulad s nařízeními omezujícími 
vývoz u všech originálních výrobců zboží, včetně záměru návrhu. Dodavatel bere na vědomí, že požadavky 
na kontrolu uvedené v pododdílech a, b a c výše zahrnují i návrhy (předběžné i konečné), kusovníky, 
součásti, komponenty, subsystémy, systémy, integrované obvody, softwarový kód (objekt a zdrojový kód), 
modely, funkční návrhy, vybavení, části, služby, nabídky a/nebo žádosti o modifikace produktů. Dodavatel 
na základě této analýzy NEPOSKYTNE Kupujícímu žádným způsobem jakékoli Omezené položky, včetně 
uvolnění nebo doručení Kupujícímu následujícími způsoby: osobní rozhovor, telefonní rozhovor, e-maily, 
poskytnutí elektronického přístupu k informacím, sdílení serverů, korespondence, memoranda, odpovědi na 
pokusy o získání, předvedení, zpřístupnění softwaru a/nebo technologie a fyzické doručení položky 
Kupujícímu bez předchozího písemného souhlasu ze strany Kupujícího. 

22.  ROZHODNÉ PRÁVO 
Tato Nákupní objednávka a dohoda uzavřená mezi stranami bude ve všech ohledech vykládána v souladu 
se zákony České republiky a bude se jimi řídit. Dodavatel se tímto podrobuje výhradní soudní pravomoci 
soudů České republiky za účelem všech právních řízení v souvislosti s touto Nákupní objednávkou. 

23.  RŮZNÉ 

(j) Pokud se smluvní strana vzdá jakékoli podmínky nebo ustanovení této Nákupní objednávky, tato 
skutečnost nebude vykládána jako vzdání se jakékoli další takové podmínky či ustanovení, ani 
následného porušení stejné podmínky nebo ustanovení. 

(k) Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva nebo povinnosti vyplývající z této Nákupní objednávky 
bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího, který však nesmí souhlas zbytečně odpírat. 

(l) Pokud Dodavatel používá systém elektronické výměny dat (EDI) Kupujícího, bere na vědomí, že 
podmínky uvedené v této Nákupní objednávce se vztahují na všechny objednávky podané 
prostřednictvím EDI, i v případě, že tyto podmínky nebudou zvlášť připojeny ke každé Nákupní 
objednávce. 

(m) Veškeré finanční pohledávky splatné Kupujícím podléhají srážce nebo započtení Kupujícím v 
souvislosti s jakýmikoli dalšími pohledávkami vznikajícími na základě této nebo jiné transakce s 
Dodavatelem. 

(n) Pokud nebude Kupující striktně vyžadovat plnění podmínek této Nákupní objednávky nebo vymáhat 
její možnosti, taková skutečnost nebude považována za zřeknutí se práva striktně vyžadovat její 
plnění v budoucnu ani nezabrání Kupujícímu plně vymáhat práva, která dříve neuplatnil. 

(o) Stenografické a úřední chyby Kupujícího v matematických výpočtech nebo jiných záležitostech této 
Nákupní objednávky nebo jiných formulářů dodaných Dodavatelem budou opraveny. 

(p) Veškerá ujednání a celá dohoda stran ohledně transakcí popsaných v této Nákupní objednávce jsou 
obsaženy v tomto dokumentu, jakákoli předchozí ujednání, dohody nebo vyjádření, ústní nebo 
písemné, jsou touto objednávkou nahrazeny a považovány za začleněné v Nákupní objednávce. 
Změny této Nákupní objednávky jsou platné pouze v případě, že byly provedeny písemně a 
podepsány oběma stranami. 

(q) Nadpisy v této Nákupní objednávce jsou uvedeny pouze pro přehlednost a neslouží jako základ pro 
interpretaci nebo výklad podmínek zde obsažených. 

(r) Pokud bude kterákoli z těchto Obecných obchodních podmínek shledána neplatnou nebo 
nevymahatelnou, ale nebyla by, pokud by její část byla odstraněna, toto ustanovení bude považováno 
za platné se všemi změnami, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo platné. 

24.  PRÁVA TŘETÍCH STRAN 

Osoba, která není smluvní stranou této dohody, nemá právo vymáhat jakékoli podmínky těchto Obecných 
obchodních podmínek dle ustanovení o smlouvách z Občanského zákoníku. 

 


