
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
Philips Lighting Czech Republic s.r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 
04264240, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Odd.: C, vložka 245007 
 
(dále jen “Philips”) 
 
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. 
 
Tyto VOP se dále přiměřeně použijí na práva a povinnosti vyplývající z jakýchkoliv a veškerých smluv o dílo 
uzavřených mezi Philips – divizí Lighting, jako zhotovitelem na straně jedné a jakýmkoliv subjektem jako 
objednatelem na straně druhé, včetně smluv o dílo rámcových, a na jejich základě uzavřených dílčích smluv o dílo, 
kdy zejména kupní smlouvou se rozumí smlouva o dílo, kupujícím Objednatel a Výrobkem Dílo.  
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POJMY 
 
(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) „Objednávka“ znamená objednávku Kupujícího u Philips objednávajícího Výrobky v souladu s těmito VOP. 
 
(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) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  
 
2. NÁVRH A POTVRZENÍ 
 
(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) 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) 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. CENY 
 
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. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
(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 
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) 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. DODÁNÍ A MNOŽSTVÍ 
 
(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) 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. VYŠŠÍ MOC 
 
(a) Philips nebude zodpovědný za neplnění nebo prodlení s plněním, pokud 
 

i) je takové neplnění nebo prodlení s plněním důsledkem přerušení ve výrobním procesu Výrobku; anebo 
ii) je takové neplnění nebo prodlení s plněním způsobeno Vyšší mocí definovanou níže. 

 
(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 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. PRÁVA K SOFTWARE, DOKUMENTACI A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
 
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. ZÁRUKA A VÝHRADA 
 
(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) 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. 
 
 



9. OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 
 
(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) 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. MLČENLIVOST 
 
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. KONTROLA VÝVOZU/DOVOZU A FCPA 
 
(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 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) 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) 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) 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) jakékoliv „Zakázané osobě“ (definované jako veřejný činitel, politická strana nebo představitel 
politické strany, nebo jakýkoliv kandidát na politickou funkci v jakékoliv zemi); nebo 

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) „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. 
Kupující dále prohlašuje a zaručuje se, že Zakázaná osoba nebude sdílet přímo nebo nepřímo jakékoliv odměny 
poskytnuté Kupujícímu dle těchto VOP. 
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) 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. POSTOUPENÍ A ZAPOČÍTÁNÍ 
 
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. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNOST 
 
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. 
 
Jakýkoliv spor, který vznikne mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou popsanou v těchto VOP, bude 
rozhodován soudem místně příslušným dle sídla Philipsu. 
 
14. PORUŠENÍ A UKONČENÍ 
 
(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) Kupující poruší jakékoliv ustanovení těchto VOP; 
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. 
 
V případě, že nastane kterákoliv z výše uvedených událostí, všechny platby, které mají být uhrazeny Kupujícím, se 
stanou okamžitě splatnými. 
 
15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
(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) 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) Vylučuje se uplatnění poslední věty § 1764 a dále uplatnění § 1765 a 1766 Občanského zákoníku. 
 
(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) Kupující tímto výslovně přijímá veškerá ustanovení těchto VOP. 


