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Všeobecné nákupní podmínky skupiny BRUSH Generators 
 

1. Definice 

1.1          
 
1.2 
 
 
1.3 
 
 
1.4 
 
 
 
 
 
1.5 
 

Pod pojmem „Odběratel“ se rozumí společnost vystavující Nákupní objednávku. 
 
Pod   pojmem   „Dodavatel“   se   rozumí   osoba   nebo   společnost,  v jejíž prospěch je  
Nákupní objednávka vystavena. 
 
Pod pojmem „Všeobecné nákupní podmínky“ se rozumí podmínky nákupu, na které se 
odvolává Nákupní objednávka Odběratele nebo Smlouva. 
 
Pod pojmem „Zboží“ nebo „Služby“ se rozumí položka (položky), včetně výkresové 
dokumentace, osvědčení a/nebo jakékoliv další dokumentace specifikované 
Odběratelem ve Smlouvě; Služby zahrnují veškeré úkony, servisní prohlídky, inspekční 
kontroly, testování, uvedení do provozu a jiné činnosti, které jsou v souladu se 
Smlouvou prováděny Dodavatelem. 
 
Pod pojmem „Smlouva“ se rozumí Nákupní objednávka vystavená Odběratelem  ve 
prospěch Dodavatele nebo jakákoliv dohoda, na jejímž základě vzniká obchodní vztah, a 
která současně zahrnuje tyto Všeobecné podmínky, jakož i veškerou další dokumentaci 
nebo její části, které jsou uvedeny ve Smlouvě. Součástí Smlouvy není žádná další 
dokumentace, odchylky nebo dodatky, pokud nejsou tyto výslovně a písemně 
schváleny oběma stranami. 
 

2. Smlouva a její přijetí 
 

2.1 Dodavatel souhlasí se Smlouvou a Dodavatel ji bezprostředně akceptuje jako celek. 
 
2.2 Ustanovení Smlouvy mají přednost před a vylučují případné jiné obchodní podmínky 

dodané společně s cenovou nabídkou, potvrzením či přijetím Smlouvy ze strany 
Dodavatele, na které se v takových dokumentech odkazuje nebo které jsou v nich 
obsaženy. Dodavatel se vzdává veškerých práv, která by mu mohla náležet v souladu s 
takovými podmínkami. 

 
2.3 Odběratel nenese odpovědnost za Zboží a/nebo Služby dodané nad rámec dodávky 

vyplývající ze Smlouvy. 
 

3. Dodávka  
 

3.1 Zboží a/nebo Služby je nutno dodat a/nebo poskytnout v místě uvedeném ve Smlouvě. 
Dodávka Zboží probíhá v souladu s dodací podmínkou DAP dle Incoterms 2010. 

 
3.2 S každou dodávkou Zboží musí Dodavatel předložit dokumentaci uvádějící: (i) číslo 

Smlouvy, (ii) číslo položky Odběratele, (iii) popis položky, (iv) množství, (v) měrnou 
jednotku, (vi) váhu netto a brutto, (vii) datum dodávky, (viii) kontaktní informace 
Dodavatele, (ix) další speciální požadavky na manipulaci a vykládku Zboží a (x) 
požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, (xi) jiné požadavky, 
které jsou uvedeny ve Smlouvě. 

 
3.3 Dodavatel musí zajistit, aby bylo veškeré Zboží odpovídajícím způsobem značeno za 

účelem jeho snadné dohledatelnosti ve zdrojových dokumentech a Smlouvě. 
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3.4 Odběratel   nepřevezme    Zboží   a/nebo   Služby    před    samotným   datem    Dodání       
               uvedeným ve Smlouvě, pokud Dodavatel neobdržel písemný souhlas Odběratele, že   
   tak může učinit. 

 
3.5 Odběratel má právo na posunutí data dodávky Zboží a/nebo Služeb, pokud v tomto 

smyslu Dodavatele včas informuje. 
 

3.6 Dodavatel je povinen zajistit adekvátní balení Zboží, aby odolalo veškerým rizikům 
během přepravy a manipulace s ním, a to na náklady Dodavatele. Odpovědnost za 
případné ztráty nebo poškození Zboží související s nedostatečným a/nebo vadným 
balením nese Dodavatel. 

 
3.7 Dodavatel je povinen zajistit, aby balení splňovalo požadavky a nařízení místa určení. 

To zahrnuje například označení DEFRA, osvědčení a veškeré další právní předpisy 
související s používáním a likvidací obalového materiálu. Případné vratné obaly musí 
být Dodavatelem jasně označeny. 

 
3.8 Není-li jinak dohodnuto, veškeré Zboží a/nebo Služby je nutno dodat v průběhu běžné 

pracovní doby Odběratele. 
 

3.9 V případě dodávky Zboží na jiné místo, než je adresa Odběratele, je Dodavatel povinen 
zajistit předání dodacího listu a veškerých dokumentů potvrzujících dodávku 
Odběrateli dle článku 3.2. 

 
3.10 Dodavatel není oprávněn dodat nebo fakturovat Zboží a/nebo Služby bez obdržení 

Smlouvy od Odběratele. 
 
4. Množství, kontrola a odmítnutí Zboží a/nebo Služeb 
 

4.1 Veškeré Zboží a/nebo Služby musí odpovídat zamýšlenému účelu a splňovat požadavky 
Smlouvy (včetně všech specifických požadavků), a to včetně například kvalitativních 
norem uvedených ve Smlouvě nebo norem běžných v příslušném odvětví, nejsou-li 
požadavky stanoveny. 

 
4.2 Pokud Dodavatel vyrábí Zboží dle projektové dokumentace Odběratele, musí být 

přísně dodržovány požadavky na materiály a postupy uvedené Odběratelem, nebylo-li 
jinak s Odběratelem písemně dohodnuto. 

 
4.3 Pokud bude po dodávce v rámci záruční doby zjištěno, že Zboží a/nebo Služby 

neodpovídají článkům 4.1 a 4.2, je Odběratel oprávněn (i) požadovat od Dodavatele, 
aby bezodkladně opravil nebo vyměnil neodpovídající Zboží za Zboží, které splňuje 
všechny požadavky Smlouvy v případě, že je Dodavatel schopen dodržet časovou lhůtu 
stanovenou Odběratelem pro tuto nápravu nebo (ii) od Smlouvy odstoupit. Odběratel 
si rovněž vyhrazuje právo současně uplatnit náklady, náhrady škod nebo závazků 
vyplývajících z odmítnutí a/nebo nedodržení Smlouvy, a to společně s jednorázovým 
administrativním poplatkem ve výši 42 GBP nebo 50 EUR nebo 1 500 Kč v závislosti na 
měně Smlouvy. Jednorázový administrativní poplatek Bude Odběratelem započten 
oproti ceně Zboží a/nebo Služby. 

 
4.4 Veškeré Zboží musí být dodáváno spolu s Osvědčením o shodě nebo jinými 

osvědčeními uvedenými ve Smlouvě. Takové(á) osvědčení musí být podepsáno/a 
osobou pověřenou Dodavatelem, a Odběrateli musí být předložena nejpozději v den 
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dodávky Zboží. Dodavatel je povinen předložit veškerá osvědčení, bez ohledu na jejich 
charakter, pokud jsou Odběratelem požadovány (zpětně nebo jinak). 

 
4.5 Prodávající je povinen využívat systémy kvality, postupy a dokumentaci, které budou 

pro Odběratelé přijatelné. Odběratel si vyhrazuje právo provádět pravidelně audity 
kvality v podniku Dodavatele. Dodavatel je povinen Odběrateli poskytnout veškeré 
informace o všech aspektech svého řetězce dodavatelů a Odběratel si vyhrazuje právo 
provést audit řetězce dodavatelů, pokud to považuje za nutné. Dodavatel je povinen 
Odběratele předem informovat o změnách ve svém dodavatelském řetězci nebo o své 
každodenní provozní činnosti, která by mohla mít vliv na jím dodávané Zboží a/nebo 
Služby. 

 
4.6 Dodavatel je povinen na své vlastní náklady zajistit, aby veškeré Zboží a/nebo Služby 

dodávané Odběrateli splňovaly veškeré příslušné národní a místní zákony, nařízení a 
předpisy země nebo zemí výroby, přepravy, dodání a montáže. 

 
4.7 Dodavatel je povinen Odběratele upozornit na Zboží a/nebo Služby, které by 

mohlo/mohly obsahovat látky nebezpečné povahy. 
 

4.8 Dodavatel ani jeho dodavatelský řetězec nesmí přímo ani nepřímo používat, využívat 
nebo znovu zpracovávat materiály uvedené v Evropské směrnici o omezení používání 
nebezpečných látek, RoHS 2011/65/EU. Odpovědnost za seznámení se s 
materiály/látkami uvedenými v této směrnici nese výhradně Dodavatel. Dodavatel 
musí být schopen prokázat, že on i jeho dodavatelský řetězec nařízení této směrnice 
dodržuje. Nedodržení článku 4.8 může mít za následek okamžité odstoupení od 
Smlouvy i bez výpovědi, aniž by tím Odběrateli vznikla jakákoliv odpovědnost. 

 
4.9 Odběratel a jím pověřené osoby mají právo provádět kontrolu Zboží nebo součástí, a to 

kdykoliv v průběhu výroby a před dodáním Odběrateli. Bez ohledu na využití práva na 
kontrolu má Odběratel právo odmítnout Zboží po dodání, pokud Zboží v některé z  
podstatných náležitostí neodpovídá požadavkům Smlouvy. 

 
4.10 Schválení výkresové dokumentace, kontrola Zboží a/nebo Služeb Odběratelem nebo 

zřeknutí se práva na kontrolu Zboží a/nebo Služeb ze strany Odběratele nezbavuje 
Dodavatele povinností uvedených ve Smlouvě a ani nemá vliv na právo na odmítnutí 
Zboží a/nebo Služeb Odběratelem. 

 
5. Odpovědnost za prodlení 
 

5.1 Dodavatel je povinen písemně informovat Odběratele, pokud dodávka Zboží a/nebo 
Služeb je nebo bude pravděpodobně zpožděna, aniž by tím bylo dotčeno právo 
Odběratele na náhradu prokázaných škod. 

 
5.2 Pokud Dodavatel nedodá Zboží nebo neposkytne Služby ve lhůtě stanovené ve 

Smlouvě nebo v případně sjednané prodloužené lhůtě, není-li ve Smlouvě stanoveno 
jinak, je Dodavatel povinen zaplatit za každý  započatý týden prodlení smluvní pokutu 
ve výši 3 % smluvní částky, a to až do výše maximálně 100 % smluvní částky, přičemž 
poté bude předmětem smlouvy pouhé dodání Zboží nebo poskytnutí Služeb. Dodavatel 
a Odběratel souhlasí, že úhrada smluvní pokuty nemá vliv na právo Odběratele na 
uplatnění náhrady škody v plné výši vedle smluvní pokuty. 
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5.3 Odběratel je oprávněn uplatnit vůči Dodavateli právo na náhradu škody, kterou utrpěl 
v souvislosti s touto Smlouvou. 

  
6. Vlastnický nárok a převod rizik 

  

6.1 Úplný a neomezený vlastnický nárok na Zboží přechází na Nakupujícího (i) platbou 
nebo částečnou platbou za Zboží, nebo (ii) okamžikem dodání a vykládky Zboží z 
přepravního prostředku v podniku Odběratele, podle toho, která z výše uvedených 
situací nastane dříve. V případě Služeb okamžikem poskytnutí Služeb v plném rozsahu 
a v souladu se Smlouvou. 

 
6.2 Veškeré Zboží zakoupené Odběratelem na základě Smlouvy, které zůstává majetkem 

Dodavatele, musí být vhodným způsobem označeno a jasně identifikováno jako takové 
a musí být odděleno od jiného ostatního majetku v držení, ve správě či pod kontrolou 
Dodavatele. 

 
6.3 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele jeho převzetím Odběratelem v 

souladu se Smlouvou. 
 

6.4 Převod vlastnického nároku na Zboží nemá vliv na právo Odběratele odmítnout Zboží, 
které neodpovídá Smlouvě. Majetkový nárok na odmítnuté Zboží přechází zpět na 
Dodavatele neprodleně po zaslání zprávy o jeho odmítnutí. 

 
7. Cena 

7.1 Všechny ceny jsou uvedeny ve Smlouvě. Ceny jsou pevné, trvalé, za dodané Zboží nebo 
poskytnuté Služby a zahrnují všechny poplatky, včetně například nákladů na pojištění a 
balení. 

 
7.2 Cena Zboží a/nebo Služeb nezahrnuje DPH. Dodavatel je povinen uhradit veškeré daně 

odváděné v zemi původu Zboží nebo poskytnutí Služeb. 
 

8. Platba 

8.1 Platbu za Zboží a/nebo Služby musí Odběratel provést do 90 dnů od data vystavení 
faktury za Zboží a/nebo Služby. 

 
8.2 Platba bude provedena v měně uvedené ve Smlouvě. 

 
8.3 Odběratel má nárok na odmítnutí a/nebo pozdržení plateb v přiměřeném rozsahu, 

pokud jsou Zboží nebo Služby neúplné nebo pokud neodpovídají Smlouvě. 
 

8.4 Odběratel je oprávněn započíst proti jakékoliv nynější či budoucí platbě splatné ve 
prospěch Dodavatele jakoukoliv částku, kterou Dodavatel dluží Odběrateli v souladu se 
Smlouvou. 

 
8.5 Odběratel je oprávněn odmítnout a vrátit Dodavateli fakturu, která neodpovídá zákonu 

v zemi, kde Odběratel sídlí. 
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9. Postoupení smlouvy a smlouva o subdodávkách 

9.1 Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést Smlouvu, uzavřít smlouvu o 
subdodávkách ani postoupit práce vyplývající z této Smlouvy bez souhlasu Odběratele. 

 
10. Bezplatné poskytnutí materiálu, přípravků a modelů 

 

10.1 Pokud Odběratel za účelem plnění Smlouvy poskytne Dodavateli zdarma materiál, 
takový materiál je a vždy zůstane majetkem Odběratele a musí být jako takový zřetelně 
označen. Dodavatel musí udržovat tento materiál v dobrém stavu a ve správných 
podmínkách a pojistit jej na hodnotu pořízení náhrady proti ztrátě, poškození nebo 
zničení. 

  
10.2 Pokud Dodavatel špatně zpracuje materiál nebo jeho nedbalost zapříčiní zničení 

materiálu, Odběrateli vzniká okamžitý nárok na náhradu celkové hodnoty bezplatně 
poskytnutého materiálu. 

 
10.3 Přípravky a modely vytvořené Odběratelem nebo poskytnuté na jeho žádost související 

s výrobou Zboží vždy zůstanou majetkem Odběratele a jako takové musí být zřetelně 
označeny. Dodavatel je musí udržovat v dobrém stavu a ve správných podmínkách a 
pojistit je proti ztrátě, poškození nebo zničení. 

 
10.4 Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Odběratele použít ani umožnit 

použití přípravků a modelů nebo výkresové dokumentace za jiným účelem, než je 
realizace této Smlouvy. 

 
10.5 Dodavatel nesmí za žádných okolností uvalit zástavní právo (ať již obecné nebo jiné) na 

bezplatně poskytnutý materiál, přípravky a/nebo modely. 
 

11. Záruka 
 

11.1 Dodavatel zaručuje, že Zboží a/nebo Služby: 
 

11.1.1  odpovídají Smlouvě; 
11.1.2  jsou bez vad konstrukčních (pokud konstrukční návrh náleží Dodavateli),  

materiálu a zpracování; 
11.1.3  jsou nové a nepoužité; 
11.1.4 nejsou vyrobeny z nebezpečných materiálů a neobsahují materiál/látky  
 uvedené v článku 4.8; 
11.1.5  jsou přísně v souladu se vzorkem nebo prvním kusem dodaným Odběrateli 

v rámci schvalovacího procesu . 
 

11.2 Dodavatel zaručuje, že Zboží a/nebo Služby neobsahují vady, a to po dobu alespoň 36 
měsíců od data dodání Zboží nebo provedení Služeb. 

 
11.3 Všechny vady musí být ihned odstraněny, a to formou opravy nebo výměny na náklady 

Dodavatele. Dodavatel rovněž nese odpovědnost za škody a/nebo náklady, které 
vzniknou Odběrateli v důsledku vad Zboží a/nebo Služeb. 

 
11.4 Pokud Dodavatel ihned neopraví nebo nevymění vadné Zboží, Odběratel tak může 

učinit sám nebo prostřednictvím jiných, kteří provedou opravu nebo výměnu. 
Odpovědnost za veškeré náklady a výdaje, které Odběrateli vzniknou v souvislosti s 
provedením takové opravy nebo pořízením náhrady, ponese Dodavatel a Odběratel je 
tuto částku oprávněn započíst proti ceně Zboží dodaného Dodavatelem Odběrateli. 
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11.5 Záruční doba na opravené nebo vyměněné části Zboží nebo opravené Služby je 

stanovena na 36 měsíců od data přijetí takových opravených nebo vyměněných částí 
Zboží nebo opravených Služeb Odběratelem. 

 
11.6 V případě zjištění vady Zboží a/nebo Služby Odběratelem, pokud tak bude 

Odběratelem požadováno, je Dodavatel povinen předložit Odběrateli 8D report 
kořenových příčin za účelem nápravy a zabránění opakovaného výskytu zjištěné vady. 

 
11.7 Dodavatel potvrzuje, že náhradní díly ke Zboží nebo montážní díly nebo jejich části 

budou Odběrateli stále k dispozici po přiměřeně dlouhou dobu po dokončení realizace 
Smlouvy. 

 
12. Důvěrné informace 
 

12.1 Veškeré informace, ať již písemně nebo ústně poskytnuté Odběratelem Dodavateli, je 
třeba považovat za důvěrné a Dodavatel je bez předchozího písemného souhlasu 
Odběratele nesmí poskytnout jiné osobě (jiné než svým zaměstnancům, kteří je 
nezbytně potřebují k realizaci Smlouvy) ani je použít pro jiné účely, než je plnění 
Smlouvy. 

 
13. Informace o majetku, patentech, autorských právech a obchodní známce 

 

13.1 Veškeré know-how a informace, včetně specifikací, výkresové dokumentace a dalších 
údajů, které Odběratel poskytne v souvislosti se Smlouvou a/nebo Smlouva společně s 
dokumenty či daty, které jsou odvozeny z těchto informací a tohoto know-how, nebo 
jsou v nich zahrnuty či z nich vycházejí, zůstávají majetkem Odběratele.  

 
13.2 Dodavatel musí být zákonným vlastníkem všech patentů, autorských práv, vlastnických 

informací a obchodních známek (dále společně jen „Práva duševního vlastnictví“), 
které se týkají Zboží a/nebo Služeb nebo s nimi souvisejí. 

 
13.3 Dodavatel je povinen ochránit, odškodnit a bránit Odběratele proti všem žalobám, 

nárokům, odpovědnosti, nákladům, soudům, penále, pokutám nebo požadavkům 
jakéhokoliv druhu, které vyplývají z případného porušení Práv duševního vlastnictví v 
souvislosti s povinnostmi Dodavatele dle Smlouvy. 

 
13.4 Dodavatel přiděluje Odběrateli a jeho zákazníkům neodvolatelnou, nevýhradní, 

celosvětově platnou, trvalou licenci k užívání Zboží zbavenou autorských poplatků za 
užívání Práv duševního vlastnictví Dodavatele. 

 
13.5 Je-li součástí dodávky Zboží software, je Dodavatel povinen zajistit získání všech 

příslušných softwarových licencí, aby Odběratel mohl takový software používat, 
provádět jeho údržbu a postupovat jeho užití. 

 

14. Dodržování platného práva a zásad Odběratele o dodržování práva 

14.1 Dodavatel je povinen zajistit, aby veškeré Zboží a/nebo Služby dodané či poskytnuté 
Odběrateli zcela odpovídaly všem platným zákonům a nařízením země, pro kterou je 
Zboží a/nebo Služby určeno, jakož i všem zásadám o dodržování firemní politiky 
Odběratele dle článku 15.1. 

 
14.2 Jestliže se na Zboží a/nebo Služby vztahuje zákonná kontrola, omezení látek a/nebo 

požadavek na speciální certifikaci či pokud je při jejich používání třeba dodržovat 
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speciální předpisy, je Dodavatel povinen předem Odběratele informovat o dodávce 
takového charakteru, aby tento mohl vyhledat poradenství a/nebo souhlas před jejich 
dodáním. Pokud tak Dodavatel neučiní,  bude to považováno za hrubé porušení 
Smlouvy. 

 
14.3 Pokud dodávka obsahuje Zboží, které je podle mezinárodních nařízení klasifikováno 

jako nebezpečné nebo rizikové, je Dodavatel povinen Odběratele informovat, aby byla 
před dodávkou Zboží přijata vhodná opatření a zajištěna odpovídající dokumentace. 

 
14.4 Pokud se Zboží dodává a/nebo Služby poskytují na jiném místě, než v prostorách  

Odběratele, je Dodavatel povinen Odběratele předem písemně informovat o 
speciálních ochranných prostředcích / faktorech ochrany zdraví a bezpečnosti, a to 
před dodávkou materiálu, aby bylo zajištěno provedení veškerého hodnocení rizik. 

 

15. Etické chování 

15.1 Základním požadavkem této Smlouvy je, aby Odběratel a Dodavatel (a veškeré strany 
v dodavatelském řetězci Dodavatele) jednali otevřeně, čestně a v souladu s dobrými 
mravy. Je tudíž mimořádně důležité, aby Odběratel a Dodavatel (a strany v 
dodavatelském řetězci Dodavatele) plnili zásady dodržování firemní politiky 
Odběratele, včetně například (i) zásad boje proti úplatkům a korupci, (ii) zásad boje 
proti praní špinavých peněz, (iii) konkurenčních zásad , (iv) zásad o ochraně dat a (v) 
zásad dodržování pravidel obchodování. Tyto zásady jsou k dispozici na vyžádání, 
pokud již nebyly Dodavateli poskytnuty. 

 
15.2 V případě zjištění porušení kterékoliv ze zásad firemní politiky Odběratele na straně 

Dodavatele je Odběratel oprávněn Smlouvu s okamžitou platností vypovědět, aniž by 
mu tím vznikly jakékoliv náklady či závazky vůči Dodavateli. 

 
15.3 V případě zjištění porušení zásad firemní politiky Odběratele je Dodavatel povinen 

poskytnout Odběrateli náhradu škody v souladu s článkem 17. 
 

16. Vypovězení smlouvy 

16.1 Odběratel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností jako celek nebo 
její část, pokud: 

 
16.1.1  je Dodavatel v insolvenci, konkurzu nebo převádí majetek ve prospěch 

věřitelů nebo je jmenován konkurzní správce na významnou část majetku 
Dodavatele; 

16.1.2  Dodavatel hrubým způsobem poruší povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 
16.1.3  Dodavatel v průběhu realizace Smlouvy opakovaně neplní požadavky na 

kvalitu; 
16.1.4 Dodavatel ihned nezahájí a nepokračuje v plnění Smlouvy, což může podle 

rozumného uvážení Odběratele způsobit významné prodlení s dodávkou 
Zboží s ohledem na dodací lhůtu; 

16.1.5 Dodavatel neplní článek 14 o dodržování shody s právem nebo článek 15 o 
etickém chování. 

 
16.2 Pokud Odběratel vypoví Smlouvu v souladu s článkem 16.1, platí následující 

ustanovení: 
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16.2.1 Dodavatel má nárok na úhradu pouze části Smlouvy, která byla přijata 
Odběratelem a byla v souladu se Smlouvou, a to do data její výpovědi; 

16.2.2 Odběratel má nárok na úhradu dodatečných nákladů, které mu vznikly v 
důsledku selhání Dodavatele, včetně například nákladů při využití jiných osob 
na dokončení Smlouvy. 

 
16.3 Odběratel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět jako celek nebo její část písemnou 

výpovědí z libovolného důvodu. 
 

16.4 V případě, že Odběratel vypoví Smlouvu v souladu s článkem 16.3, platí následující 
ustanovení: 

 
16.4.1 Odběratel je povinen uhradit Dodavateli hodnotu Zboží a/nebo Služeb, které 

tento již dokončil nebo jejichž výroba právě probíhá v době výpovědi 
Smlouvy, a je povinen uhradit materiál, u něhož povinnost úhrady Odběrateli 
vznikla ještě před vypovězením Smlouvy; 

16.4.2 Dodavatel není oprávněn uplatňovat žádné škody, ztráty, výdaje, ztrátu zisku 
ani jiné náklady v důsledku takové výpovědi Smlouvy. 

 
17. Odškodnění a pojištění 
 

17.1 Dodavatel je povinen chránit před a odškodnit Odběratele a veškeré jeho nabyvatele, 
subdodavatele a zákazníky za veškerou odpovědnost, která jim případně vznikne vůči 
jakékoliv jiné osobě v důsledku případných nároků, žalob, požadavků, škod, ztrát, 
soudních řízení, nákladů a výdajů, které Odběrateli vzniknou v důsledku jakéhokoliv 
jednání či opomenutí na straně Dodavatele, jeho zaměstnanců, smluvních partnerů, 
zástupců, dodavatelů nebo jinak v důsledku prodlení nebo porušení Dodavatele při 
plnění nebo neplnění jeho povinností v souladu s touto Smlouvou. 

 
17.2 Aniž by tím byly omezeny závazky a odpovědnost Dodavatele vyplývající z této 

Smlouvy, je Dodavatel povinen na vlastní náklady uzavřít a udržovat následující 
pojištění:  

 
17.2.1 Pojištění Zboží pro riziko ztráty a/nebo poškození, a to až do dodání Zboží v 

souladu s dodacími podmínkami; 
17.2.2 Pojištění odpovědnosti za škodu/pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadným výrobkem až do výše srovnatelné s mírou odpovědnosti 
a riziky souvisejícími s plněním Smlouvy ze strany Dodavatele; 

17.2.3 Jiná pojištění, jako je pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, majetková 
pojištění, pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za škody při 
výkonu povolání, které mohou být požadovány s ohledem na plnění Smlouvy 
ze strany Dodavatele. 

  

18. Vyšší moc 

18.1 Vyšší moc znamená válku, projevy odporu (ať již byla vyhlášena válka nebo ne), 
teroristické činy, vzpoury nebo občanské nepokoje, průmyslové spory, zásahy vyšší 
moci nebo jakékoliv okolnosti, na něž nemají Odběratel ani Dodavatel vliv. 

 
18.2 Pokud jsou prodleva při plnění smluvních povinností či jejich neplnění na straně 

Dodavatele či Odběratele způsobeny zásahem vyšší moci, taková prodleva či neplnění 
budou omluveny za předpokladu, že druhé smluvní straně bude předloženo písemné 
vyrozumění o události zásahu vyšší mocí v co nejkratší možné lhůtě. 
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18.3 V případě, že takové prodlení nebo neplnění Smlouvy přesáhne 30 kalendářních dnů, 

Odběratel má právo prostřednictvím písemné výpovědi zaslané Dodavateli  Smlouvu s 
okamžitou platností vypovědět. 

 
19. Reklama 
 

19.1 Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Odběratele na Smlouvu 
odkazovat v žádném typu reklamy. 

 
20. Rozhodné právo 

20.1  Smlouva se řídí a bude vykládána dle práva země, ve které má Odběratel registrované 
sídlo podnikání. 

 
21. Rozhodčí doložka 

 

21.1 V případě, že se Smlouva řídí zákony Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska, veškeré spory vyplývající z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, včetně neshod 
ohledně její existence, platnosti nebo ukončení, budou řešeny a s konečnou platností 
rozhodnuty Londýnským mezinárodním rozhodčím soudem (London Court of 
International Arbitration - LCIA) v souladu s řádem LCIA, přičemž tento řád je formou 
odkazu součástí tohoto článku. Počet rozhodců je stanoven na tři. Jazykem rozhodčího 
řízení je anglický jazyk. Místem konání rozhodčího řízení bude Londýn. 
 

21.2. V případě, že se Smlouva řídí zákony České republiky, veškeré spory vyplývající z této 
Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou řešeny a s konečnou platností rozhodnuty 
Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky třemi (3) rozhodci v souladu s řádem rozhodčího soudu. Jazykem rozhodčího 
řízení je český jazyk. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha. 

 
21.3. V případě, že se Smlouva řídí zákony Nizozemska, veškeré spory vyplývají z této 

Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností vyřešeny v souladu s 
Rozhodčím řádem Mezinárodní hospodářské komory (International Chamber of 
Commerce), a to jedním (1) rozhodcem jmenovaným v souladu s výše uvedeným 
řádem. Jazykem rozhodčího řízení je holandský jazyk. Místem konání rozhodčího řízení 
bude Rotterdam. 

 
22.BRUSH Generators  

22.1     Divize BRUSH Generators se skládá ze 3 společností: 

              22.1.1. BRUSH Electrical Machines Ltd. se sídlem a výrobním závodem na adrese  
              Falcon Works, Nottingham Road, Loughborough, Leicestershire, LE11 1EX, Spojené 

             království; IČ: GB 184 4733 43 166 
22.1.2  BRUSH SEM s.r.o. se sídlem na adrese Edvarda Beneše 564/39, Doudlevce, 301 00 
             Plzeň, Česká republika; IČ:25745735 
22.1.3  BRUSH HMA B.V. se sídlem na adrese Ringdijk 390b, 2983 GS, Postbus 3007, 2980 
             DA, Ridderkerk, Nizozemí, IČ:NL806574392  
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On behalf of BRUSH Electrical Machines Ltd.: 

Date:        Date: 

 

 

........................................     ........................................ 
Pete Guice        
Finance Director  
 
On behalf of BRUSH SEM s.r.o.: 
 
Date: 
 
 
 
 
........................................     ........................................ 
Pavel Lukeš       Richard Karel 
Executive Officer      Executive Officer 
 
On behalf of BRUSH HMA B.V.: 
 
Date: 
 
 
 
 
........................................     ........................................ 
Willem de Zeuw      Marjanne Messie   
Plant Manager       Finance Director  
       
On behalf of BRUSH Generators: 
 
Date: 
 
 
 
 
........................................ 
Milan Dvořák 
Supply Chain Director  
 
      
 


