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GENERAL BUSINESS TERMS AND 
CONDITIONS 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ 
PODMÍNKY 

 
Philips Lighting Czech Republic s.r.o., with its 
registered address at: Rohanské nábřeží 678/23, 
186 00 Prague 8, Czech Republic , Id. No.: 
04264240, company registered in Commercial 
Register kept by Municipal Court in Prague, 
Section C, Insert 245007 

 
Philips Lighting Czech Republic s.r.o., se 
sídlem: Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 5, 
Česká republika, IČ: 04264240, společnost zapsaná 
v Obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, Odd.: C, vložka 245007 

 
(hereinafter “Philips”) 

 
(dále jen “Philips”) 

 
The GTC regulate mutual rights and obligations 
resulting from any and all purchase agreements 
entered into by and between Philips division as the 
seller on one side, and a other person as the buyer 
on the other side (the “Buyer” hereinafter), 
including general purchase agreements and 
purchase subcontracts concluded on the basis of 
these general purchase agreements, the subject of 
which is sale (delivery) of any goods by Philips to 
Buyer (the “Agreement” hereinafter). All rights 
and obligations of Philips and Buyer from 
Agreements that are not explicitly and/or 
otherwise adjusted in relevant Agreements shall be 
governed by the present GTC to the extent to 
which relevant affairs are not treated even by the 
present GTC, by the general legal regulations 
within the scope of powers of these. 

 
Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti 
vyplývající z jakýchkoliv a veškerých kupních 
smluv uzavřených mezi Philips, jako prodávajícím 
na straně jedné a jakýmkoliv subjektem jako 
kupujícím na straně druhé (dále jen jako 
„Kupující“), včetně kupních smluv rámcových, a 
na jejich základě uzavřených dílčích kupních smluv, 
jejichž předmětem je prodej (dodání) zboží 
Kupujícímu (dále jen jako „Smlouvy“). Všechna 
práva a povinnosti Philips a Kupujícího ze Smluv, 
které nebudou výslovně a/nebo odchylně upraveny 
příslušnou Smlouvou, se řídí těmito VOP, a v 
rozsahu, v jakém příslušné otázky neupravují ani 
tyto VOP, obecnými právními předpisy v mezích 
jejich působnosti. 

 
1. PRELIMINARIES AND DEFINITIONS 

 
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POJMY 

 
(a) “Confirmation” means Philips’ written 
confirmation (including electronically transmitted 
confirmation like email and EDI) that it accepts a 
particular Purchase Order from Buyer, which 
Confirmation may contain further conditions as 
well as information concerning Philips’ 
commitment to Buyers’ forecasted requirements. 
By Philips’ written confirmation, even though 
containing further conditions in compliance with 
previous sentence, the Agreement is concluded.  

 
(a) „Potvrzení“ znamená písemné potvrzení 
ze strany Philips (včetně elektronicky přenášeného 
potvrzení, jako je e-mail a EDI), že akceptuje 
konkrétní Objednávku Kupujícího, přičemž 
Potvrzení může obsahovat zvláštní podmínky, 
jakož i informace týkající se závazků Philips ve 
vztahu k požadavkům Kupujícího. Písemným 
potvrzením ze strany Philips, přestože obsahující 
dodatky dle předchozí věty, je Smlouva uzavřena. 

 
(b) “Purchase Order” means an order placed 
by Buyer with Philips ordering the Products 
pursuant to this GTC. 

 
(b) „Objednávka“ znamená objednávku 
Kupujícího u Philips objednávajícího Výrobky v 
souladu s těmito VOP. 

 
(c) All delivery terms shall be interpreted in 
accordance with INCOTERMS 2010, issued by the 
International Chamber of Commerce, Paris, 
France, unless otherwise in conflict with any terms 
of this GTC, in which case the terms of this GTC 
shall prevail. 
 

 
(c) Všechny dodací podmínky budou 
vykládány v souladu s INCOTERMS 2010 
vydanými Mezinárodní komorou obchodu v Paříži, 
Francie, pokud nebudou v rozporu s těmito VOP. 
V takovém případě budou mít přednost ustanovení 
těchto VOP. 

(d) “Civil Code” means Act. No. 89/2012 Coll., 
civil code, as amended.  

(d) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  
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2. OFFER AND CONFIRMATION 

 
2. NÁVRH A POTVRZENÍ 

 
(a) This GTC and the terms contained therein 
apply to and form an integral part of all quotations, 
offers, Confirmations of the Purchase Orders 
made by Philips and any Agreements regarding the 
sale by Philips and purchase by Buyer of goods and 
services (“Products”), unless and to the extent 
Philips explicitly agrees otherwise in writing or in 
electronic messages. 

 
(a) Tyto VOP a ustanovení v nich uvedená se 
vztahují a tvoří nedílnou součást všech cenových 
nabídek, návrhů a Potvrzení objednávek ze strany 
Philips a vztahují se na jakékoliv Smlouvy týkající 
se prodeje společností Philips a koupě zboží a 
služeb („Výrobky“) ze strany Kupujícího, pokud 
Philips výslovně neuvede písemně nebo v 
elektronické podobě jinak a to v rozsahu, v jakém 
tak uvede. 

 
(b) Any additional or conflicting terms set forth on 
any document or documents issued by Buyer are 
hereby explicitly rejected and disregarded by 
Philips, and any such terms shall be wholly 
inapplicable to any sale made by Philips to Buyer 
and shall not be binding in any way on Philips. 
Section § 1751 subsection 2 of the Civil Code shall 
not apply.  

 
(b) Jakákoliv dodatečná nebo taková ustanovení 
Kupujícího, která jsou v rozporu s těmito VOP, 
jsou tímto výslovně vyloučena a nebudou brána v 
úvahu ze strany Philips; přičemž taková ustanovení 
se jako celek nebudou aplikovat na jakýkoliv prodej 
Philips Kupujícímu a nebudou pro Philips žádným 
způsobem závazná. Ustanovení § 1751 odst. 2 
Občanského zákoníku se neaplikuje.  

 
(c) Philips’ offers are open for acceptance within 
the period stated by Philips in the offer or, when 
no period is stated, within thirty (30) days from the 
date of delivery of the offer, but any offer may be 
withdrawn or revoked by Philips at any time prior 
to the receipt by Philips of Buyer’s acceptance 
thereof. Buyer’s acceptance with the reservation or 
deviation, shall not be considered as acceptance for 
Agreement conclusion even though it does not 
substantially change the conditions of the offer. 

 
(c) Návrhy Philips musí být přijaty ve lhůtě 
uvedené Philips v dané nabídce nebo, není-li žádná 
lhůta uvedena, ve lhůtě třiceti (30) dní ode dne 
doručení nabídky, přičemž každá nabídka může být 
vzata zpět nebo odvolána ze strany Philips 
kdykoliv před doručením akceptace dané nabídky 
Kupujícím. Akceptace nabídky Kupujícím 
s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky 
na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky.   

 
3. PRICING 
 

 
3. CENY 

Prices in any offer, Confirmation or GTC are in 
CZK, based on delivery Ex-Works Philips’ 
manufacturing facility or other facility designated 
by Philips, unless agreed otherwise in writing 
between Buyer and Philips and do not include any 
taxes, duties or similar levies (for example recycling 
fee), now or hereafter enacted, applicable to the 
Products.  Philips will add taxes, duties and similar 
levies to the sales price where Philips is required or 
enabled by law to pay or collect them and these 
will be paid by Buyer together with the price. 

Ceny v jakémkoliv návrhu, Potvrzení nebo VOP 
jsou uvedeny v Kč, na základě dodání Ex-Works 
výrobní závod Philips nebo jiné místo určené ze 
strany Philips, není-li písemně mezi Kupujícím a 
Philips dohodnuto jinak. Ceny nezahrnují žádné 
daně, poplatky nebo obdobné povinné platby 
(např. recyklační poplatek), aplikovatelné v 
současnosti nebo schválené v budoucnu, které se 
vztahují na Výrobky. Philips připočte daně, 
poplatky nebo obdobné povinné platby ke kupní 
ceně, pokud je Philips povinen nebo oprávněn je v 
souladu s právními předpisy zaplatit nebo uplatnit a 
Kupující tyto zaplatí spolu s kupní cenou. 

 
4. PAYMENT 

 
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
(a) Unless agreed otherwise between Philips and 
Buyer in writing, Philips may invoice Buyer for the 
price of the Products delivered upon delivery of 
the Products in accordance with the applicable 
INCOTERM. If deliveries are made in instalments, 

 
(a) Není-li mezi Philips a Kupujícím písemně 
dohodnuto jinak, Philips je oprávněn vystavit 
fakturu na Kupujícího na cenu Výrobků při dodání 
Výrobků v souladu s aplikovatelnými 
INCOTERMS. Jsou-li dodávky uskutečňovány po 
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each instalment may be separately invoiced and 
shall be paid for when due. No discount is allowed 
for early payment unless agreed to in writing by 
Philips. In addition to any other rights and 
remedies Philips may have under applicable law, 
contractual penalty will accrue on all late payments 
at the  rate 0,05% from the owned sum per each 
day of delay from the due date until payment in 
full. It does not exclude the right of Philips for 
damage liability. 

částech, každá částečná dodávka může být zvlášť 
fakturovaná a musí být zaplacena v době splatnosti. 
Za předčasné zaplacení není poskytována žádná 
sleva, nebude-li písemně schválena ze strany 
Philips. Kromě jiných práv a prostředků nápravy, 
které může mít Philips v souladu s příslušnými 
právními předpisy, k jakýmkoliv platbám v 
prodlení se bude připočítávat smluvní pokuta ve 
výši 0,05% z dlužné částky denně za každý den 
prodlení ode dne prodlení do zaplacení celé kupní 
ceny. To nevylučuje nárok Philips na náhradu 
škody.    

 
(b) In the event of any default by Buyer in the 
payment of any invoices, fees or charges Philips 
shall have the right to refuse/suspend performance 
and/or delivery of any Products (including already 
confirmed orders) until payments are duly paid. 
Philips is not in delay for such period and cannot 
be held liable for any damage caused by suspending 
deliveries in such case.   

 
(b) V případě prodlení Kupujícího se zaplacením 
jakýchkoliv plateb je Philips oprávněn 
odmítnout/přerušit plnění svých závazků (dodání 
zboží), a to i z již potvrzených Objednávek, až do 
úplného uhrazení všech pohledávek Philipsu za 
Kupujícím. Philips není po tuto dobu v prodlení a 
není odpovědný za jakékoli škody vzniklé 
v důsledku takovéhoto pozdržení dodávek. 

 
5. DELIVERY AND QUANTITIES 

 
5. DODÁNÍ A MNOŽSTVÍ 

 
(a) Title in the Products shall pass to Buyer upon 
payment in full of the purchase price in respect 
thereof. Application of Section 2133 of the Civil 
Code shall be excluded.  Risk of damage in the 
Products shall pass to Buyer upon Philips' delivery 
in accordance with the applicable INCOTERMS. 

 
(a) Vlastnické právo k Výrobkům přejde na 
Kupujícího po úplném zaplacení příslušné kupní 
ceny. Uplatnění ustanovení § 2133 Občanského 
zákoníku se vylučuje.  Nebezpečí škody na 
Výrobcích přechází na Kupujícího po dodání ze 
strany Philips v souladu s příslušnými 
INCOTERMS. 

 
(b) In the event Philips’ production is curtailed for 
any reason, Philips shall have the right to allocate 
its available production and Products, in its sole 
discretion, among its various customers and as a 
result may sell and deliver to Buyer fewer Products 
than specified in the Purchase order without any 
right of the Buyer to claim liability for damage or 
any other penalty. 
 

 
(b) V případě omezení výroby Philips z jakéhokoliv 
důvodu je Philips oprávněn, podle vlastního 
uvážení, rozdělit svou produkci a Výrobky mezi 
různé zákazníky, v důsledku čehož může prodat a 
dodat Kupujícímu méně Výrobků, než je uvedeno 
v Objednávce bez nároku Kupujícího na náhradu 
škody či jinou sankci. 
 

6. FORCE MAJEURE 6. VYŠŠÍ MOC 
 

(a) Philips shall not be liable for any failure or delay 
in performance if  
 

(a) Philips nebude zodpovědný za neplnění nebo 
prodlení s plněním, pokud 

i) such failure or delay results from interruptions in 
the Product manufacturing process; or 

i) je takové neplnění nebo prodlení s plněním 
důsledkem přerušení ve výrobním procesu 
Výrobku; anebo 

ii) such failure or delay is caused by Force Majeure 
as defined below or by law. 

ii) je takové neplnění nebo prodlení s plněním 
způsobeno Vyšší mocí definovanou níže. 
 

(b) The expression "Force Majeure" shall mean and 
include any circumstances or occurrences beyond 
Philips' reasonable control - whether or not 
foreseeable at the time of the GTC – as a result of 

(b) Výraz „Vyšší moc“ znamená a zahrnuje 
veškeré okolnosti a události, které jsou bez 
možnosti ovlivnění ze strany Philips – zda už 
předvídatelné nebo ne v době uzavření VOP – a v 
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which Philips cannot reasonably be required to 
execute its obligations including force majeure 
and/or default by one of Philips’ suppliers. In the 
event that the Force Majeure extends for a period 
of three (3) consecutive months (or in the event 
that the delay is reasonably expected by Philips to 
extend for a period of three (3) consecutive 
months), Philips shall be entitled to cancel all or 
any legal relationships without any liability towards 
Buyer. 

důsledku kterých nemůže být od Philips 
spravedlivě požadováno, aby splnil své povinnosti, 
včetně vyšší moci a/nebo  nesplnění závazků 
některým z dodavatelů Philips. V případě, bude-li 
stav Vyšší moci trvat během tří (3) po sobě 
následujících měsíců (nebo pokud Philips 
zodpovědně předpokládá, že prodlení bude trvat 
během tří (3) po sobě následujících měsíců) Philips 
bude oprávněn zrušit všechny nebo kteroukoliv 
část právních vztahů bez jakékoliv zodpovědnosti 
vůči Kupujícímu. 

 
7. RIGHTS IN SOFTWARE, 
DOCUMENTATION AND INTELLECTUAL 
PROPERTY 

 
7. PRÁVA K SOFTWARE, DOKUMENTACI A 
DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

 
Subject to the provisions set forth herein, the sale 
by Philips of a Product implies the non-exclusive 
and non-transferable limited license agreed to 
Buyer under Philips’ and/or its affiliates’ 
intellectual property rights to use and resell 
Products as sold by Philips to Buyer. 

 
V souladu s dále uvedenými ustanoveními prodej 
Výrobku ze strany Philips zahrnuje nevýhradní a 
nepřevoditelnou, omezenou licenci udělenou 
Kupujícímu v souladu s právy duševního 
vlastnictví Philips nebo poboček Philips na 
používání a opětovný prodej Výrobků Kupujícím. 

 
8. WARRANTY AND DISCLAIMER 

 
8. ZÁRUKA A VÝHRADA 

 
(a) Philips warrants that under normal use in 
accordance with the applicable user manual the 
Products, (excluding any software that is not 
embedded in a Product by Philips) shall, at the 
time of delivery to Buyer and for a period defined 
in statutory legal rules or such other period as may 
be agreed upon by the parties or unilaterally 
committed by Philips in the Warranty Card or in 
other form, be free from defects in material or 
workmanship and shall substantially conform to 
Philips’ specifications for such Product, or such 
other specifications as Philips has agreed to in 
writing, as applicable. Philips’ sole and exclusive 
obligation, and Buyer’s sole and exclusive right, 
with respect to claims under this warranty shall be 
limited, at Philips’ option, either to the replacement 
or repair of a defective or non-conforming Product 
or to an appropriate credit for the purchase price 
thereof. The non-conforming or defective 
Products shall become Philips' property as soon as 
they have been replaced or credited. 

 
(a) Philips ručí, že při běžném používání v souladu 
s příslušným návodem pro použití budou Výrobky 
(nikoliv však software, který netvoří součást 
Výrobku) v době dodání Kupujícímu a během 
doby stanovené v příslušných právních předpisech 
nebo během jiné doby dohodnuté smluvními 
stranami nebo jednostranně určené Philips v 
Záručním listu nebo jinak, bez vad materiálu nebo 
dílenského zpracování a bude v podstatné míře 
odpovídat specifikacím Philips pro daný Výrobek 
nebo jiným specifikacím, s kterými Philips písemně 
souhlasil. Výlučná povinnost Philips a výlučné 
právo Kupujícího související s nároky podle této 
záruky budou omezeny na, podle volby Philips, 
nahrazení Výrobku nebo opravu vadného nebo 
nevyhovujícího Výrobku nebo na vrácení kupní 
ceny za Výrobek.  Nevyhovující nebo vadné 
Výrobky se stanou vlastnictvím Philips ihned po 
jejich nahrazení nebo vrácení kupní ceny. 

 
(b) Notwithstanding the foregoing, Philips shall 
have no obligations under warranty if the alleged 
defect is found to have occurred as a result of 
misuse, use other than as set forth in the user 
manual, neglect, improper installation or accident, 
or as a result of improper repair, alteration, 
modification, storage, transportation or improper 
handling. 

 
(b) Bez ohledu na výše uvedené, Philips nebude 
mít žádné povinnosti vyplývající ze záruky, pokud 
reklamované vady budou způsobeny v důsledku 
nesprávného používání, používání jiného než 
uvedeného v návodu k použití, nedbalosti, 
nesprávné instalace nebo nehody nebo jako 
důsledek nesprávné opravy, úpravy, změny, 
skladování, přepravy nebo manipulace. 
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9. LIMITATION OF LIABILITY 

 
9. OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 
 

(a) PHILIPS SHALL NOT BE LIABLE FOR 
ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, LOSS 
OF REPUTATION, LOSS OF GOODWILL, 
INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, 
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION 
WITH GTC OR THE SALE OF ANY 
PRODUCTS BY PHILIPS OR THE USE 
THEREOF WHETHER OR NOT SUCH 
DAMAGES ARE BASED ON TORT, 
WARRANTY, CONTRACT OR ANY OTHER 
LEGAL THEORY – EVEN IF PHILIPS HAS 
BEEN ADVISED, OR IS AWARE, OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  
 

(a) PHILIPS NEBUDE ZODPOVÍDAT ZA 
UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU ÚSPOR, ZTRÁTU 
DOBRÉHO JMÉNA (POVĚSTI), ZTRÁTU NA 
GOODWILL, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, 
TRESTNĚ-PRÁVNÍ, ZVLÁŠTNÍ A 
SOUHRNNÉ ÚJMY VZNIKLÉ Z NEBO V 
SOUVISLOSTI S VOP NEBO PRODEJEM 
JAKÝCHKOLIV VÝROBKŮ ZE STRANY 
PHILIPS NEBO POUŽÍVÁNÍM TAKOVÝCH 
VÝROBKŮ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA 
TAKOVÁ ÚJMA JE ZALOŽENA NA 
PORUŠENÍ PRÁVA, ZÁRUKY, SMLOUVY 
NEBO NA JINÉM PRÁVNÍM NÁROKU, A TO 
AČKOLIV BYL PHILIPS UPOZORNĚN 
NEBO MĚL VĚDOMOST O MOŽNOSTI 
VZNIKU TAKOVÉ ÚJMY.  
 

(b) PHILIPS’ AGGREGATE AND 
CUMULATIVE LIABILITY TOWARDS 
BUYER SHALL NOT EXCEED AN AMOUNT 
OF TEN PERCENT (10%) OF THE 
AGGREGATE AMOUNT OF PURCHASE 
PRICES RELATED TO THE PRODUCTS 
PURCHASED BY THE BUYER IN THE 
CALENDAR YEAR IN WHICH THE 
DAMAGE OCCURRED. 

(b) CELKOVÁ SOUHRNNÁ VÝŠE ÚJMY, ZA 
KTEROU ODPOVÍDÁ PHILIPS 
KUPUJÍCÍMU, NEPŘESÁHNE DESET 
PROCENT (10%) Z CELKOVÉ SUMY 
KUPNÍCH CEN UHRAZENÝCH ZA 
VÝROBKY KOUPENÉ KUPUJÍCÍM ZA 
KALENDÁŘNÍ ROK, KDY DOŠLO KE 
VZNIKU ÚJMY. 

 
10. CONFIDENTIALITY 

 
10. MLČENLIVOST 

 
Buyer acknowledges that all technical, commercial 
and financial data disclosed to Buyer by Philips 
(including any light project, proposals and 
calculations) is the confidential information of 
Philips. Buyer shall not disclose any such 
confidential information to any third party and 
shall not use any such confidential information for 
any purpose other than as agreed by the Parties 
and in conformance with the purchase transactions 
contemplated herein. 

 
Kupující potvrzuje a bere na vědomí, že všechny 
technické, obchodní a finanční údaje (vč. 
světelných návrhů, projektů, výpočtů atp.)  
zpřístupněné Kupujícímu ze strany Philips jsou 
důvěrnými informacemi Philips. Kupující není 
oprávněn zpřístupnit žádnou důvěrnou informaci 
jakékoliv třetí osobě a nesmí ji použít k žádnému 
účelu jinému než dohodnutému Stranami a v 
souladu s obchodními transakcemi 
předpokládanými těmito VOP. 

 
11. EXPORT/IMPORT CONTROLS AND    
FCPA 

 
11. KONTROLA VÝVOZU/DOVOZU A FCPA 

 
(a) If the delivery of Products under the GTC is 
subject to the granting of an export or import 
license by a government and/or any governmental 
authority under any applicable law or regulation, or 
otherwise restricted or prohibited due to export or 
import control laws or regulations, Philips may 
suspend its obligations regarding such delivery until 
such license is granted or for the duration of such 
restriction and/or prohibition, respectively, and 

 
(a) Je-li dodání Výrobků podle těchto VOP 
podmíněno udělením vývozní nebo dovozní 
licence ze strany vlády a/nebo státního orgánu 
podle jakéhokoliv právního předpisu nebo nařízení, 
nebo je jinak omezeno nebo zakázáno kvůli 
předpisům a nařízením týkajících se kontroly 
dovozu a vývozu, Philips je oprávněn pozastavit 
své povinnosti týkající se uvedené dodávky až do 
udělení potřebné licence nebo během trvání 
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Philips may even terminate any and all legal 
relationships with the Buyer without incurring any 
liability towards Buyer. 

daného omezení a/nebo zákazu a Philips je rovněž 
oprávněn ukončit jakékoliv a všechny právní 
vztahy s Kupujícím bez vzniku jakékoliv 
zodpovědnosti vůči Kupujícímu.  
 

(b) By accepting Philips’ offer and/or accepting 
any Products, Buyer agrees that it will not deal with 
the Products in violation of any applicable export 
or import control laws and regulations. 

(b) Přijetím návrhu a/nebo převzetím jakýchkoliv 
Výrobků Kupující souhlasí, že nebude obchodovat 
s Výrobky v rozporu s příslušnými předpisy a 
nařízeními týkajícími se kontroly dovozu a vývozu. 

 
(c) FCPA Compliance. Buyer declares it  shall  
comply with the United States Foreign Corrupt 
Practices Act (“FCPA”) in connection with 
business relationship with Philips , including but 
not limited to Buyer’s dealings with any 
government official.  The FCPA makes it illegal to 
bribe or make a corrupt payment to a Government 
Official (as defined below) for the purpose of 
obtaining or retaining business, directing business 
to any person, or securing any improper advantage.  
In addition to the FCPA, Buyer agrees that it has 
and will comply with any applicable local law (the 
laws of the Czech Republic designed to prevent 
bribery or corrupt payments). 
 

 
(c) Souhlas s FCPA. Kupující prohlašuje, že bude 
v rámci obchodního styku s Philips jednat v 
souladu se Zákonem Spojených států amerických o 
zahraničních korupčních praktikách (FCPA), 
včetně ale nikoli pouze v případě obchodování 
Kupujícího s veřejnými činiteli. FCPA stanoví, že 
podplácení veřejných činitelů (definováno níže) za 
účelem získání nebo udržení zakázky, přidělení 
zakázky konkrétní osobě nebo zajištění jakékoliv 
neadekvátní výhody, je nelegální. Vedle 
respektování FCPA, Kupující souhlasí, že bude 
jednat v souladu s místní legislativou (zákony 
České republiky týkající se korupce). 

(d) In connection with this GTC and any 
transaction under this GTC, Buyer represents and 
warrants that it has not and will not directly or 
indirectly offer, pay, give, promise to pay, or 
authorize the payment of any money, gift, to: 

(d) V souvislosti s těmito VOP, Kupující 
prohlašuje, že ať už přímo nebo nepřímo nenabídl, 
nezaplatil, nedal, nepřislíbil nebo nepovolil vyplatit 
jakoukoli finanční částku, dar a ani tak v budoucnu 
neučiní: 
 

i) any “Restricted Person” (defined as any 
Government Official, political party or political 
party  official, or any candidate for political office 
in any country); or 

i) jakékoliv „Zakázané osobě“ (definované jako 
veřejný činitel, politická strana nebo představitel 
politické strany, nebo jakýkoliv kandidát na 
politickou funkci v jakékoliv zemi); nebo 

ii) any person while knowing that all or a portion 
of such money, gift, or thing of value will be 
offered, paid, given, or promised, directly or 
indirectly, to any Restricted Person. 

ii) jakékoliv další osobě s vědomím, že celá nebo 
část finanční částky, daru nebo čehokoliv jinak 
cenného bude nabídnuto, zaplaceno, dáno, nebo 
přislíbeno, ať už přímo nebo nepřímo Zakázané 
osobě. 
 

(e) A “Government Official” means any minister, 
officer, director or employee of a government or 
any department, agency, or instrumentality thereof, 
or of a public international organization (such as 
the World Bank, International Monetary Fund or 
United Nations), or any person acting in an official 
capacity for or on behalf of any such government 
or department, agency, or instrumentality, or for or 
on behalf of any such public international 
organization. 
 

(e) „Veřejným činitelem“ se rozumí ministr, 
úředník, ředitel nebo zaměstnanec vlády nebo 
ministerstva, správního orgánu nebo jeho zástupce 
nebo zástupce veřejné mezinárodní organizace 
(jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond 
nebo OSN), nebo jakákoli osoba jednající z 
pověření vlády nebo ministerstva, správního 
orgánu nebo jejich zástupců nebo na účet takovéto 
veřejné organizace. 

Buyer also represents and warrants that no 
Restricted Person shall share, directly or indirectly, 
in any compensation payable to Buyer under this 
GTC. 

Kupující dále prohlašuje a zaručuje se, že Zakázaná 
osoba nebude sdílet přímo nebo nepřímo jakékoliv 
odměny poskytnuté Kupujícímu dle těchto VOP. 
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Buyer also agrees to comply with all other 
applicable laws in connection with its performance 
under this GTC and its subsequent handling of the 
Products, including laws relating to import and 
export control, hazardous materials transportation 
laws, anti-money laundering laws, and tax laws. 

Kupující dále souhlasí, že bude jednat v souladu s 
dalšími platnými právními předpisy při plnění 
povinností vyplývajících z těchto VOP a 
následného nakládání s Výrobky, včetně zákonů 
vztahujících se k dovozním a vývozním kontrolám, 
přepravě nebezpečného materiálu, zákonů týkající 
se popírání praní špinavých peněz a daňových 
zákonů. 
 

(f) Buyers’ failure to comply with any provision of 
this letter b) of Article 11 of GTC is ground for 
immediate termination and withdrawal from all 
concluded Agreements. In the event of such 
termination, (i) Philips shall be under no obligation 
to supply any Product to Buyer, (ii) Buyer shall be 
responsible for and indemnify Philips for any 
damages, claims, penalties or other losses 
(including attorneys’ fees) that may be asserted 
against or incurred by Philips as a result of Buyers’ 
breach of this  Article 11 of GTC; and (iii) Philips 
shall be entitled to any other remedies available at 
law or in equity.  The terms and conditions of this 
section, and any other provisions containing Buyer 
representations and warranties shall survive any 
expiration or termination of contract.   

(f) Porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku 
11 VOP ze strany Kupujícího zakládá oprávnění 
společnosti Philips pro okamžité odstoupení od 
všech uzavřených Smluv. V případě takovéhoto 
odstoupení (i) Philips není povinen dodávat 
jakékoliv Výrobky Kupujícímu, (ii) Kupující je 
odpovědný a zavazuje se odškodnit společnost 
Philips v případě vzniku jakékoliv škody, nároků, 
penalizací nebo jiných ztrát (včetně nákladů 
právního zastoupení), které mohou být 
uplatňovány vůči společnosti Philips jako důsledek 
porušení tohoto článku 11 VOP Kupujícím, a (iii) 
Philips je oprávněn k jakékoliv další náhradě v 
souladu se zákonem či zásadami spravedlnosti. 
Podmínky těchto ustanovení, stejně tak jako 
dalších ustanovení obsahující prohlášení a záruky 
poskytnutých Kupujícím, se Kupující zavazuje 
dodržovat i po skončení účinnosti smlouvy. 

 
12.  ASSIGNMENT AND SETOFF 

 
12. POSTOUPENÍ A ZAPOČÍTÁNÍ 

 
Buyer shall not assign any rights or obligations 
under the GTC (or individual purchase 
agreements) without the prior written consent of 
Philips. Buyer shall have no right to withhold or 
reduce any payments or to offset existing and 
future claims that Buyer may have with Philips or 
any of its affiliates against any payments due for 
Products. 
 
Buyer agrees Philips is entitled to assign any rights 
and obligations from GTC (or individual 
Agreements). 

 
Kupující není oprávněn postoupit jakákoliv práva 
nebo závazky podle VOP (či jednotlivých kupních 
smluv) bez předchozího písemného souhlasu 
Philips. Kupující nebude mít žádné právo zadržet 
nebo snížit jakékoliv platby  nebo započítat 
existující nebo budoucí pohledávky, které může mít 
Kupující vůči Philips nebo jeho pobočkám, vůči 
jakýmkoliv platbám splatným za Výrobky. 
 
Kupující souhlasí s tím, že Philips je oprávněn 
postoupiv jakákoliv práva a povinnosti dle VOP (či 
jednotlivých Smluv).  

 
13. GOVERNING LAW 
 

 
13. ROZHODNÉ PRÁVO 

All offers, confirmations and these GTC are 
governed by and construed in accordance with the 
laws of the Czech Republic, especially with Civil 
Code. Application of the United Nations 
Convention of 11.4.1980, i.e. the (Vienna) UN 
Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods is excluded to the full extent. 

Jakékoliv návrhy, potvrzení a tyto VOP se budou 
řídit a vykládat v souladu s právními předpisy 
České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 
Aplikace dohody Organizace spojených národů z 
11.4.1980,  tj. (Vídeňské) Úmluvy OSN o 
smlouvách o mezinárodní koupi zboží, se v plném 
rozsahu vylučuje. 

  
14. BREACH AND TERMINATION 14. PORUŠENÍ A UKONČENÍ 
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(a) Without prejudice to any rights or remedies 
Philips may have under this GTC or at law, Philips 
may, by written notice to Buyer, terminate with 
immediate effect any legal relationship with the 
Buyer or any part thereof without any liability 
whatsoever, if: 

(a) Bez omezení jakýchkoliv práv nebo prostředků 
nápravy, které může mít Philips v souladu s těmito 
VOP nebo právními předpisy, Philips je oprávněn 
písemným oznámením doručeným Kupujícímu s 
okamžitou účinností vypovědět jakýkoliv smluvní 
vztah s Kupujícím bez jakékoliv zodpovědnosti, 
pokud: 
 

i) Buyer violates or breaches any term of this GTC; i) Kupující poruší jakékoliv ustanovení těchto 
VOP; 

ii) any proceedings in insolvency, bankruptcy, 
liquidation or winding up are instituted against 
Buyer, whether filed or instituted by Buyer, 
voluntary or involuntary. 

ii) je zahájeno vůči Kupujícímu insolvenční  řízení, 
prohlášen konkurs, likvidace nebo je Kupující 
zrušen; bez ohledu na skutečnost, zda na návrh 
nebo z iniciativy Kupujícího, dobrovolné nebo 
nedobrovolné. 
 

Upon occurrence of any of the events referred to 
above, all payments to be made by Buyer shall 
become immediately due and payable. 

V případě, že nastane kterákoliv z výše uvedených 
událostí, všechny platby, které mají být uhrazeny 
Kupujícím, se stanou okamžitě splatnými. 
 

15. FINAL PROVISIONS 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
(a) Philips reserves the right to change the present 
GTC. Any change to the present GTC shall be 
notified to Buyer by Philips in written latest 30 
days before such change becomes effective. If 
Buyer does not agree with the proposed change, 
and if no agreement is reached, any of the parties 
to Agreement is authorized to withdraw 
Agreement with a one-month termination notice if 
this is feasible considering the nature of relevant 
Agreement. If Agreement is not terminated due to 
changes to the present GTC within a fortnight 
term following the notice of such change, Buyer 
shall be considered to agree to such change. 

 
(a) Philips si vyhrazuje právo na změnu těchto 
VOP. Změnu VOP je Philips povinen oznámit 
Kupujícímu písemně alespoň 30 dnů před nabytím 
účinnosti této změny. V případě, že Kupující 
nebude s navrhovanou změnou souhlasit a 
nedojde-li k dohodě, je kterýkoliv z účastníků 
Smlouvy oprávněn Smlouvu s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou vypovědět, připadá – li to 
vzhledem k povaze příslušné Smlouvy v úvahu. 
Nebude-li Smlouva vypovězena z důvodu změn 
těchto VOP ve lhůtě čtrnácti dnů od oznámení 
takovéto změny, má se za to, že Kupující se 
změnou souhlasí. 

 
(b) Any and all rights of Philips arising out of the 
GTC (or individual Agreement) shall be statute-
barred in a period of 10 years commencing on a 
day a right might be claimed at firstly. 

 
(b) Veškerá práva Philips plynoucí z VOP (či 
individuální Smlouvy) se promlčují v promlčecí 
lhůtě v trvání 10 let ode dne, kdy právo mohlo být 
uplatněno poprvé. 

 
(c) Application of Section 1764, last sentence and 
the whole Section 1765 and 1766 of the Civil Code 
shall be excluded. 

 
(c) Vylučuje se uplatnění poslední věty § 1764 a 
dále uplatnění § 1765 a 1766 Občanského 
zákoníku. 

 
(d) For avoidance of any doubts, application of 
Section 1799 and 1800 of the Civil Code shall be 
excluded. Any and all arrangements within 
contractual relation correspond with business 
customs and principle of fair business practice. 

 
(d) Pro vyloučení pochybností se vylučuje 
uplatnění ustanovení § 1799 a 1800 Občanského 
zákoníku. Veškerá ujednání v rámci smluvního 
vztahu odpovídají obchodním zvyklostem a zásadě 
poctivého obchodního styku. 
 

 
(e) Buyer hereby expressly accepts any and all 
provisions of the present GTC. 

 
(e) Kupující tímto výslovně přijímá veškerá 
ustanovení těchto VOP. 

  
 


