ASTELLAS PHARMA S.R.O.
KUPNÍ PODMÍNKY
Astellas Pharma s.r.o.
Standardní podmínky pro koupi zboží a služeb
1.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

3.

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

4.

VÝKLAD
Definice a zásady výkladu v této podmínce platí pro
tyto podmínky.
Přičleněné organizace: jakákoliv podnikatelská
jednotka, která kontroluje, je kontrolována nebo je pod
společnou kontrolou kteroukoliv stranou této dohody.
Pro účely této definice, podnikatelská jednotka bude
považována za subjekt, který kontroluje další
podnikatelskou jednotku, pokud vlastní, přímo nebo
nepřímo, podíl hlasů převyšující 50 % v takové
podnikatelské jednotce nebo je zmocněna vést
management takové podnikatelské jednotky.
Dohoda: tato dohoda (včetně všech připojených příloh
nebo dodatků).
Společnost: Astellas Pharma Europe Ltd, společnost s
ručením omezeným, založená v Anglii a Walesu,
s registračním číslem 2486792 a zapsaným sídlem
v Lovett House, Lovett Road, Staines, Middlesex
TW18 3 AZ, Spojené království, a její přičleněné
organizace.
Smlouva: Objednávka a přijetí objednávky ze strany
prodávajícího.
Zboží: jakékoliv zboží a/nebo služby dohodnuté ve
smlouvě, které společnost zakoupí od prodávajícího
(včetně jakékoliv jejich součásti nebo součástí).
Objednávka: písemný pokyn společnosti k dodávce
zboží, zahrnující tyto podmínky.
Prodávající: jakákoliv osoba, firma nebo společnost,
které přijímají objednávku společnosti.
Odkaz na anglické právo je odkaz na anglické právo
momentálně platné, při vzetí v úvahu jakéhokoliv
dodatku, rozšíření, aplikace nebo znovuuzákonění a
zahrnuje jakékoliv podzákonné právní předpisy
momentálně platné, které jsou pod tímto zákonem
vytvořeny.
Odkaz na jeden rod zahrnuje odkaz na jiný rod.
Nadpisy podmínek nemají vliv na výklad těchto
podmínek.
APLIKACE PODMÍNEK
S výhradou odchylek dle ustanovení bodu 2.4, jsou tyto
podmínky jedinými podmínkami, za nichž je
společnost připravena jednat s prodávajícím, a tyto
podmínky budou řídit smlouvu, na úkor všech ostatních
podmínek.
Každá objednávka na zboží, kterou společnost učiní u
prodávajícího, bude považována za nabídku ze strany
společnosti ke koupi zboží za těchto podmínek.
Jakékoliv podmínky podepsané, doručené s nebo
obsažené v cenové nabídce, potvrzení příjmu nebo
přijetí objednávky, specifikace nebo podobného
dokumentu ze strany prodávajícího, budou tvořit
součást smluvního vztahu a prodávající se vzdává
jakéhokoliv práva, které jinak může mít, aby se mohl
spolehnout na tyto podmínky.
Tyto podmínky se vztahují na všechny nákupy
společnosti a jakékoliv odchylky nebudou mít žádného
účinku, pokud není výslovně písemně dohodnuto a
podepsáno oprávněným zástupcem společnosti.
JAKOST A VADY
Veškeré zboží musí být dodáno nebo provedeno
v souladu s objednávkou a specifikacemi a ve shodě se
statutárními požadavky a nařízeními platnými na
takové zboží (včetně, mimo jiné, dovozovaných
podmínek ohledně jakosti a vhodnosti pro daný účel), a
podléhá schválení společnosti a tam, kde je to
aplikovatelné, schválení dokladů, vzorků a exemplářů a
popisů dříve vydaných dodavateli a přijatých
dodavatelem.
Práva společnosti podle těchto podmínek představují
rozšíření zákonného postavení přiznaného společnosti
podle zákona z roku 1979 o prodeji zboží.
Kdykoliv před dodáním zboží společnosti bude mít
společnost právo zboží vždy zkontrolovat a otestovat.
Pokud se na základě výsledků takové kontroly nebo
testování bude společnost domnívat, že dotyčné zboží
neodpovídá
nebo
pravděpodobně
neodpovídá
objednávce nebo specifikacím a/nebo předlohám
dodaným nebo doporučeným prodávajícímu ze strany
společnosti, společnost o tom bude informovat
prodávajícího a prodávající okamžitě podnikne
nezbytné kroky k zajištění shody, a kromě toho
společnost bude mít právo požadovat další testování a
kontrolu a být při nich svědkem.
Navzdory jakékoliv takové kontrole nebo testování
zůstane prodávající plně zodpovědný za zboží a
jakákoliv taková kontrola nebo testování nezmenší
nebo neovlivní povinnosti prodávajícího dle této
smlouvy.
Pokud jakékoliv zboží nesplňuje ustanovení uvedené v
podmínce 3, společnost bude oprávněna použít
kterýkoliv nebo vícero opravných prostředků
uvedených v bodě 14.
ODŠKODNĚNÍ
Prodávající zajistí plnou ochranu společnosti proti
všem přímým, nepřímým nebo následným finančním
závazkům (z nichž všechny tyto tři závazky bez
omezení zahrnují ušlý zisk, ušlý obchod, poškození
goodwill firmy a podobné ztráty), ztrátu, škody, újmy,
náklady a výdaje (včetně poplatků a výdajů za právníky
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a jiné odborníky) přiřknuté nebo vzniklé společnosti
nebo placené společností v důsledku nebo v souvislosti
s:
(a) vadným zpracováním, jakostí nebo materiály;
(b) porušením nebo údajným porušením práv
duševního vlastnictví, které bylo způsobeno
použitím, výrobou nebo dodávkou zboží; a
(c) jakýmkoliv nárokem uplatňovaným na společnosti
v souvislosti s jakýmikoliv finančními závazky,
ztrátou, škodami, újmou, náklady nebo výdaji
utrpěnými zaměstnanci nebo zástupci společnosti
nebo jakýmkoliv zákazníkem nebo třetí stranou, do
takového rozsahu, do něhož takový finanční
závazek, ztráta, škoda, újma, náklad nebo výdaj byl
způsoben zbožím, souvisí se zbožím nebo vznikl ze
zboží jako následek přímého nebo nepřímého
porušení nebo nedbalého plnění nebo neplnění nebo
pozdního plnění podmínek smlouvy ze strany
prodávajícího.
DODÁNÍ ZBOŽÍ
Zboží bude dodáno s vyplaceným dopravným na místo
podnikání společnosti nebo na takové jiné místo
dodání, jaké společnost určí před dodáním zboží.
Prodávající vyloží zboží na vlastní riziko, dle příkazu
společnosti.
Datum pro dodání zboží bude specifikováno
v objednávce, nebo pokud žádné takové datum
specifikováno není, potom se dodání zboží uskuteční
do čtrnácti (14) dní od objednání, nebo k datu
vzájemně dohodnutému mezi stranami.
Prodávající dodá zboží k datu specifikovaném
v objednávce (rozhodná doba) za předpokladu, že,
pokud díky vyšší moci prodávající není schopen dodat
zboží do specifikovaného data, potom za předpokladu,
že prodávající musí společnosti písemně a bezodkladně
oznámit svůj záměr požadovat prodloužení termínu,
přičemž společnost udělí prodávajícímu takové
prodloužení termínu, jak může být přiměřené (ale
v žádném případě ne delší než dva (2) kalendářní
měsíce).
Prodávající vystaví společnosti fakturu za zboží, a to
separátně od dodávky.
Prodávající zajistí, aby každé dodané zboží bylo
doprovázeno dodacím listem, který bude uvádět, mimo
jiné, číslo objednávky, počet balení a obsah a v případě
dílčí dodávky zbývající dodávku. Bude-li zboží dodáno
v dílčích dodávkách, bude smlouva považována za
jedinou smlouvu, a nikoliv za dělenou.
(a) Jestliže
prodávající
nedodá
zboží
do
specifikovaného data z jiného důvodu než je vyšší
moc, společnost (aniž by bylo dotčeno jakékoliv
jiné právo nebo opravný prostředek, které může
mít) si vyhrazuje právo:
(i) zrušit tu část objednávky, která nebyla dodána
do určeného data; a
(ii) naúčtovat prodávajícímu jakékoliv další
náklady, ztráty nebo výdaje, které společnosti
mohly vzniknout kvůli nedodání zboží
prodávajícím do určeného data.
Pokud společnost neurčí v objednávce jinak, dodávky
zboží budou přijímány společností pouze v běžné
provozní době.
Pokud zboží nebude dodáno v řádném termínu, potom
společnost, aniž by byla dotčena jakákoliv jiná její
práva, si vyhrazuje právo:
(a) zrušit smlouvu v celku nebo z části;
(b) odmítnou přijmout jakoukoliv následnou dodávku
zboží, kterou se prodávající pokusí učinit;
(c) uplatnit od prodávajícího všechny výdaje, které
společnosti přiměřeně vznikly při získávání
náhradního zboží od jiného dodavatele; a
(d) uplatňovat náhradu škod za jakékoliv další náklady,
ztráty nebo výdaje, které společnosti vznikly, a
které lze přisoudit nedodání zboží ze strany
prodávajícího v příslušném termínu.
Pokud prodávající požaduje, aby mu společnost vrátila
jakýkoliv obalový materiál, tato skutečnost musí být
jasně uvedena na dodacím listě předaném společnosti a
jakýkoliv takový obalový materiál bude navrácen
prodávajícímu výhradně na náklady prodávajícího.
Tam, kde společnost písemně souhlasí s přijímáním
dílčích dodávek, bude smlouva vykládána jako jediná
smlouva s ohledem na každou část. Nicméně, nedodání
jakékoliv části ze strany prodávajícího dává společnosti
právo, aby dle své volby odmítla celou smlouvu.
Pokud bude zboží dodáno společnosti ve větším
množství, než které si společnost objednala, společnost
nebude vázána zaplatit za tento nadbytek, který bude
dodán na riziko prodávajícího a bude vratný na náklad
prodávajícího.
Nebude se mít za to, že společnost přijala zboží, dokud
neměla sedm (7) dní na jeho kontrolu po dodání.
Společnost bude mít rovněž právo odmítnou zboží jako
nepřijaté, a to po dobu třiceti (30) dnů, po které se
začala být zřejmá jakákoliv skrytá vada zboží.

6.

RIZIKO/VLASTNICTVÍ
Až do úplného doručení zboží společnosti (včetně
vyložení a uložení do skladu), kdy vlastnictví zboží
přejde na společnost, ponese riziko za zboží
prodávající.
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ODMÍTNUTÍ
Společnost může písemným oznámením prodávajícímu
odmítnout zboží, pokud prodávající nesplní své
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povinnosti podle bodu 5 a může také písemným
oznámením, které předá prodávajícímu do patnácti (15)
dnů nebo do jiného případně dohodnutého termínu,
odmítnout zboží, u něhož shledá, že není v souladu se
smlouvou.
Při podání oznámení o odmítnutí zboží společnost musí
specifikovat důvody a navrátit odmítnuté zboží
prodávajícímu na riziko a výdaje prodávajícího.
V takovém případě prodávající musí v přiměřeném
časovém úseku nahradit zboží, které bylo odmítnuto,
zbožím, které je v každém ohledu v souladu se
smlouvou.
PATENTOVÁ
VLASTNICTVÍ

A

JINÁ

PRÁVA

DUŠEVNÍHO

Prodávající musí chránit, odškodnit a krýt proti ztrátě
společnost, její přidružené organizace, její zaměstnance
a zástupce proti jakýmkoliv a všem závazkům, ztrátám
nebo výdajům z důvodu uplatňování jakéhokoliv
nároku, z důvodu žaloby nebo soudního sporu ohledně
jakéhokoliv údajného nebo skutečného porušení
jakéhokoliv patentu, autorského práva, práva
k designu, obchodní známky nebo jiných práv
duševního vlastnictví jakékoliv jiné osoby nebo
vyplývající z používání nebo z dalšího prodeje zboží,
které je předmětem objednávky, nebo jakoukoliv jeho
částí. Přijato bude zboží vyrobené výhradně v souladu
s návrhem nebo specifikací společnosti.
Jakákoliv specifikace dodaná společností nebo
konkrétně vytvořená nebo jinak poskytnutá ze strany
prodávajícího společnosti v souladu se zbožím nebo
službami podle této dohody, společně s jakýmkoliv
patentem, registrovaným designem, právem k designu,
autorským právem nebo jiným právem duševního
vlastnictví nebo jakékoliv právo, o které je zažádáno a
veškerá taková práva, budou výhradním majetkem
společnosti.
Jakékoliv informace, provedení nebo výsledky včetně
objevů, vynálezů, autorského práva, práva na design,
patenty, inovace, návrhy, know-how, nápad,
specifikace a zprávy vytvořené dodavatelem, a všechna
současná a budoucí práva duševního vlastnictví, která
vyplývají/vyplynou z nebo souvisejí s informacemi
prozrazenými ze strany společnosti dodavateli, nebo
která jsou vytvořená jako výsledek služeb nebo
v souvislosti se službami dodavatele podle této dohody
(„výsledek práce“), budou výhradním majetkem
společnosti. Prodávající postupuje nebo postoupí
společnosti veškerá práva, právní titul a podíl
prodávajícího ve všech výsledcích práce, včetně
jakýchkoliv současných a budoucích práv duševního
vlastnictví, bez zadržování jakýchkoliv práv. Podle této
dohody není přiznáno žádné jiné právo duševního
vlastnictví ani jedné ze stran a prozrazení jakékoliv
důvěrné informace nebude mít za následek jakoukoliv
povinnost udělit kterékoliv straně jakákoliv práva
v nebo k předmětu druhé strany.
CENA
Cena zboží musí být uvedena v objednávce, a není-li
písemně dohodnuto se společností jinak, bude uvedena
bez daně z přidané hodnoty, ale včetně všech ostatních
poplatků.
Společnost nebude akceptovat žádné odchylky v ceně
nebo přirážky.
PLATBA
Společnost zaplatí prodávajícímu cenu zboží ne později
než čtyřicet pět (45) dní od data platné, nesporné
faktury.
Prodávající vyfakturuje společnosti dodávku zboží, jak
s ní bylo písemně dohodnuto. Faktury musí uvádět
číslo objednávky, cenu, a pokud je to relevantní,
skutečný počet odpracovaných hodin, s rozepsáním
všech ostatních uhraditelných nákladů podle položek,
pokud to bylo předem a písemně dohodnuto
s oprávněným zástupcem společnosti, a seznam DPH
rozepsaný dle položek do samostatných řádků.
Bez dopadu na jakékoliv další právo nebo opravný
prostředek si společnost vyhrazuje právo započítat
jakoukoliv částku kdykoliv dlužnou prodávajícím vůči
společnosti proti jakýmkoliv částkám, které má
společnost prodávajícímu zaplatit dle této smlouvy.
Pokud jakákoliv platná, nesporná částka dle této
smlouvy nebude uhrazena ve splatnosti, potom aniž by
byla dotčena jiná práva stran dle této smlouvy, tato
částka bude úročena po dobu šedesáti (60) dní od data
splatnosti až do plného zaplacení částky, před
jakýmkoliv posouzení i po něm, ve výši jednoho
procenta (1 %) ročně nad základní úrokovou sazbu
vyhlašovanou Českou národní bankou. Prodávajícímu
nevzniká z důvodu jakýchkoliv nezaplacených částek
právo odložit dodávky zboží.
DŮVĚRNOST
Prodávající musí udržovat v přísné tajnosti veškeré
technické nebo obchodní know-how, specifikace,
vynálezy, postupy nebo iniciativy, které jsou
důvěrného charakteru, a společnost nebo její zástupci je
prozradily prodávajícímu, a jakékoliv další důvěrné
informace týkající se podnikání nebo produktů
společnosti, které prodávající může získat, a prodávají
musí prozrazení takových důvěrných materiálů omezit
jen na ty své zaměstnance, zástupce nebo
subdodavatele, kteří je potřebují znát za účelem splnění
povinností prodávajícího vůči společnosti, a musí
zajistit,
aby
takoví
zaměstnanci,
zástupci
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a subdodavatelé byli vázáni stejnými závazky
zachovávání důvěrnosti, které zavazují prodávajícího.
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podmínkami smlouvy, nebo prodávající nedodrží
jakékoliv podmínky smlouvy, společnost bude
oprávněna sama využít kterýkoliv nebo více
následujících opravných prostředků dle svého uvážení,
ať už společnost přijala jakoukoliv část zboží nebo
nikoliv:
(a) zrušit objednávku;
(b) odmítnout zboží (vcelku nebo z části) a navrátit je
prodávajícímu na riziko a náklady prodávajícího s
tím, že plnou náhradu za zboží takto navrácené
zaplatí bezodkladně prodávající;
(c) dle volby společnosti dát prodávajícímu příležitost,
aby na své výdaje buď dal do pořádku jakoukoliv
vadu na zboží nebo aby dodal náhradní zboží a
provedl všechny nezbytné práce pro zajištění
splnění podmínek této smlouvy budou splněny;
(d) odmítnout přijmout jakékoliv další dodávky zboží,
ale
bez
jakéhokoliv
finančního
závazku
k prodávajícímu;
(e) provést na výdaje prodávajícího všechny nezbytné
práce k zajištění, že zboží bude splňovat smlouvu; a
(f) požadovat náhradu za škody, které mohly
vzniknout následkem jednoho nebo více porušení
smlouvy ze strany prodávajícího.

MAJETEK SPOLEČNOSTI
Materiály, vybavení, nástroje, matrice, formy, autorské
právo, právo na design nebo jakékoliv jiné podoby práv
duševního vlastnictví u všech výkresů, specifikací a
údajů dodaných ze strany společnosti prodávajícímu
nebo nedodané, ale používané prodávajícím konkrétně
při výrobě zboží, vždy budou a zůstanou výhradním
majetkem společnosti, ale budou drženy prodávajícím
v bezpečné úschově na jeho vlastní riziko a budou
udržované a vedené prodávajícím v dobrém stavu, až
do jejich navrácení společnosti, a nesmí být
zlikvidovány jinak než v souladu s písemnými pokyny
společnosti, ani se takové položky nesmí používat
jinak, než jak společnost písemně povolila.
UKONČENÍ SMLOUVY
Společnost má právo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu
ukončit smlouvu v celku nebo z části předáním
písemné výpovědi prodávajícímu, načež dojde ke
skončení veškerého smluvního plnění. Společnost
prodávajícímu uhradí spravedlivou a odpovídající
náhradu za provedené práce k okamžiku ukončení
smlouvy, ale taková kompenzace nebude zahrnovat
očekávaný ušlý zisk nebo jakékoliv následné ztráty.
Společnost bude mít právo kdykoliv smlouvu
s okamžitou platností předáním písemné výpovědi
prodávajícímu, pokud:
(a) prodávající závažně poruší jakékoliv podmínky
smlouvy; nebo
(b) zboží nebude dodáno v řádném termínu, potom,
aniž by byla dotčena jakákoliv jiná případná práva
společnosti, si společnost vyhrazuje zrušit dohodu
v celku nebo v části, a/nebo odmítnout přijmout
jakékoliv následné dodávky zboží, které se
prodávající pokouší učinit, a/nebo uplatnit
u prodávajícího jakékoliv výdaje, které společnosti
přiměřeně vznikly při získávání náhradního zboží
od jiného dodavatele, a/nebo uplatňovat náhradu
škod za jakékoliv další náklady, ztráty nebo výdaje,
které společnosti vznikly, a které lze přisoudit
nedodání
zboží
ze
strany
prodávajícího
v příslušném
termínu.
Společnost
navrátí
prodávajícímu na riziko prodávajícího jakékoliv již
dodané zboží, které z důvodu nedodání zůstatku
neumožňuje přiměřené využití ze strany společnosti
v rámci normální obchodní činnosti, a prodávající
musí okamžitě vrátit společnosti jakékoliv peníze,
které společnost zaplatila za zboží nebo
v souvislosti s nedodaným nebo navráceným
zbožím, a prodávající musí zaplatit společnosti
částku rovnající se přebytku (je-li nějaký) nad
dohodnutou cenu za přiměřené náklady, které
vznikly společnosti při koupi jiného zboží namísto
smluveného zboží, a společnosti nevznikne žádný
jiný finanční závazek vůči prodávajícímu za anebo
co se týče zrušení dohody podle ustanovení dle
tohoto bodu; nebo
(c) na jakákoliv aktiva prodávajícího budou uvaleny
jakékoliv obstavení, exekuce nebo jiný postup;
nebo
(d) proti prodávajícímu je podán konkurzní návrh nebo
prodávající činí ujednání nebo se dohaduje
s věřiteli na vyrovnání, nebo jinak využívá
jakéhokoliv, momentálně platného statutárního
zajištění pro ochranu nesolventních dlužníků, nebo
(jako právnická osoba) svolává schůzi věřitelů (ať
už formální nebo neformální), nebo vstoupí do
likvidace (ať dobrovolně nebo nuceně), kromě
solventní dobrovolné likvidace výhradně za účelem
reorganizace nebo fúze, nebo když prodávající
jmenoval nuceného správce nebo manažera,
správce nebo administrativního nuceného správce
svého podniku nebo jakékoliv jeho části, pokud
jsou u soudu podány žádosti o jmenování správce
prodávajícího, nebo když prodávající či jeho
ředitelé nebo oprávnění držitelé pohyblivého
pověření (jak je definováno v odstavci 14 v dodatku
B1 zákona o platební neschopnosti z roku 1986)
podají oznámení o úmyslu jmenovat správce, nebo
když je kterémukoliv soudu postoupeno rozhodnutí
nebo prezentována nebo předložena žádost o
vyhlášení likvidace prodávajícího, nebo o nařízení
správního nařízení vůči prodávajícímu, nebo jsou
zahájena
jakákoliv
řízení
v souvislosti
s nesolventností nebo možnou nesolventností
prodávajícího; nebo
(e) prodávající přestane podnikat nebo hrozí, že
přestane pokračovat ve svém podnikání; nebo
(f) finanční pozice prodávajícího se zhoršuje do takové
míry, že dle názoru společnosti je ohrožena
schopnost prodávajícího adekvátně plnit povinnosti
podle této smlouvy.
Ukončení smlouvy, ať už z jakéhokoliv důvodu, nemá
vliv na práva a povinnosti společnosti, která vznikla
před ukončením smlouvy. Podmínky, které výslovně
nebo implicitně mají účinnost po ukončení smlouvy,
budou i nadále vymahatelné, navzdory ukončení
smlouvy.
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Aniž by bylo dotčeno jakékoliv jiné právo nebo
opravný prostředek, které společnost může mít, pokud
nebude dodáno žádné zboží v souladu s jakýmikoliv
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POJIŠTĚNÍ
Prodávající musí nechat proplatit a udržovat na své
vlastní náklady takové pojistné smlouvy, které jsou dle
názoru společnosti vhodné a adekvátní, aby pokryly
jeho povinnosti a finanční závazky dle této dohody.
PŘEVOD
16.1 Prodávající nebude oprávněn bez předchozího
písemného souhlasu společnosti převést tuto
smlouvu společnosti nebo jakoukoliv jinou
stranu.
16.2 Společnost smí převést tuto dohodu nebo
jakoukoliv smlouvu nebo její součást jakékoliv
osobně, firmě nebo společnosti.
VYŠŠÍ MOC
Společnost si vyhrazuje právo pozdržet datum dodání
nebo platby nebo zrušit smlouvu nebo snížit objem
objednaného zboží, pokud jí je bráněno pokračovat
v její činnosti, nebo dochází ke zpoždění, z důvodu
okolností nad rámec přiměřené kontroly ze strany
společnosti, kromě jiného včetně vyšší moci, vládních
zásahů, války nebo národního krizového stavu,
teroristických činů, protestů, výtržností, občanských
nepokojů, požáru, výbuchu, povodně, epidemie, stávek
kvůli vysazení z práce nebo jiných pracovních sporů
(ať už se týkají pracovních sil kterékoliv strany), nebo
omezení nebo zpoždění postihující přepravce, nebo
neschopnosti nebo zpoždění při získávání dodávek
adekvátních nebo vhodných materiálů.
ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE
Tato dohoda se bude řídit anglickým právem.
V případě vzniku jakéhokoliv sporu nebo odchylek
plynoucích z této dohody nebo v souvislosti s ní se
strany budou snažit vyřešit takový spor nebo odchylku
přátelsky, použitím procedury alternativního řešení
rozporů („ADR“) přijatelné pro obě strany. Jestliže
kterákoliv ze stran nebude nebo odmítne souhlasit nebo
se zapojit do procedury ADR, pokud z jakéhokoliv
důvodu nedošlo k vyřešení sporu nebo odchylky ke
spokojenosti obou stran do devadesáti (90) dní od
jejich vzniku, kterákoliv ze stran může iniciovat soudní
spor a strany se poddají výhradní jurisdikci anglických
soudních dvorů. Kvůli vyvarování se pochybnostem,
nic v tomto bodě nebrání společnosti nebo
prodávajícímu, aby kdykoliv hledali spravedlivé
odškodnění.
OBECNÉ
Tato dohoda, společně s dokumenty, na které je zde
odkazováno, představuje celou dohodu mezi
společností a prodávajícím v záležitostech, které v ní
jsou upravené, a obsahuje vše, co společnost
a prodávající vyjednali a na čem se shodli v rámci této
dohody. Nahrazuje a anuluje jakékoliv dohody, sdělení,
nabídky, návrhy nebo korespondenci, ústní nebo
písemné, vyměněné nebo uzavřené mezi společností a
prodávajícím ve věci stejného předmětu. Žádné úpravy
této dohody nebudou účinné, pokud nebudou učiněny
písemně a pokud nebudou podepsány oprávněným
zástupcem každé strany. Strany zaručují a vyjadřují, že
mají právo uzavřít tuto dohodu a že podmínky této
dohody nejsou v rozporu s jinými případnými
smluvními,
výslovnými
nebo
implicitními
povinnostmi.
Prodávající bude plnit povinnosti dle této dohody
v souladu s nejvyššími standardy dané profese, a dle
svých nejlepších dovedností a schopností, a v souladu
s platnými
stávajícími
a
budoucími
zákony
a nařízeními.
Prodávající si získá jakékoliv a veškeré souhlasy,
oprávnění, licence a vyjádření nezbytná pro dodávku
zboží a/nebo služeb. Prodávající se zavazuje, že bude
splňovat jakékoliv relevantní seznamy zásad a zvláště
ty, které se týkají farmaceutického průmyslu.
Prodávající splňuje všechny platné standardy o
bezpečnosti, přičemž věnuje náležitou pozornost
bezpečnostním pravidlům společnosti a dodržuje je, a
společnosti promptně nahlásí jakoukoliv nehodu, která
by mohla vést k nebezpečným pracovním podmínkám
nebo praktikám.
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Prodávající splní jakékoliv specifikace sdělené
společností prodávajícímu, nebo specificky zřízené
nebo jinak dohodnuté mezi prodávajícím a společností
v souvislosti s touto dohodou.
Prodávající nesmí usilovat o získání, ucházet se o nebo
přesvědčovat žádné(-ho) zaměstnance, klienty nebo
zákazníky společnosti.
Jakékoliv oznámení v souvislosti s touto dohodou musí
být písemné a v angličtině, a musí být právoplatně
předáno s ohledem na každou stranu, pokud bude
předáno osobně (s písemným potvrzením doručenky),
zasláno faxem nebo doporučeným dopisem nebo
mezinárodně uznávanou kurýrní službou na adresu
uvedenou v příslušné objednávce, druhému adresátovi,
na faxové číslo nebo adresu, kterou jedna strana může
druhé straně oznámit v souladu s tímto bodem.
Jakékoliv oznámení bude účinné po jeho přijetí a bude
se mít za to, že bylo doručeno v čas dodání, pokud je
předáno osobně, nebo příští pracovní den v místě, na
které bylo zasláno, jestliže bylo zasíláno noční
doručovací službou nebo faxem (pokud však do tří
pracovních dnů není přijato žádné potvrzení, bude
oznámení považované za doručené až v den, kdy
takové potvrzení bude přijato), nebo v první pracovní
den po datu odeslání, pokud bylo odesláno doručeným
dopisem, za podmínky, že odesilatel i adresát sídlí ve
Spojeném království, nebo tři pracovní dny (v místě,
kam má být zasláno) po datu odeslání, pokud bylo
zasláno doručeným dopisem, kdy buď odesílatel nebo
adresát nesídlí ve Spojeném království.
Každé právo nebo opravný prostředek společnosti
podle smlouvy nemá vliv na jakékoliv jiné právo nebo
opravný prostředek společnosti, ať jsou ve smlouvě či
nikoliv.
Pokud jakékoliv ustanovení této smlouvy bude
shledáno jakýmkoliv soudem, soudním tribunálem
nebo správním úřadem oprávněné jurisdikce jako zcela
nebo částečně nezákonné, neplatné, neúčinné,
zrušitelné nebo nevymahatelné nebo nerelevantní, bude
do rozsahu takové nezákonnosti, neplatnosti,
neúčinnosti, zrušitelnosti, nevymahatelnosti nebo
nerelevance považováno za oddělitelné, a ostatní
ustanovení smlouvy a zbytek takových ustanovení
zůstanou v platnosti a účinnosti.
Neplnění nebo prodlení společnosti při uplatňování
nebo částečném uplatňování jakéhokoliv ustanovení
smlouvy nebude vykládáno za vzdání se jakéhokoliv
práva dle této smlouvy.
Jakékoliv vzdání se práva ze strany společnosti při
porušení nebo neplnění jakéhokoliv ustanovení
smlouvy prodávajícím nebude považováno za vzdání se
práva pro případ jakéhokoliv následného porušení nebo
neplnění smlouvy, a v žádném případě nebude mít vliv
na jiná smluvní ujednání.
Prodávající nesmí bez předchozího písemného
souhlasu společnosti vytvářet žádné tiskové zprávy,
prohlášení nebo veřejné ohlášení, včetně zpráv
prostřednictvím inzerce nebo propagačních materiálů
nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který zmiňuje nebo
odkazuje na společnost nebo na jména jejích
zaměstnanců, a nesmí publikovat výsledky jakékoliv
jeho práce dle této smlouvy bez předchozího
písemného schválení společnosti.
Prodávající nesmí nikdy jednat takovým způsobem,
kterým by poškodil práva společnosti, včetně nezaslání
promptního písemného upozornění společnosti, pokud
se prodávající dozví o jakémkoliv porušení nebo
podezření na porušení práv k duševnímu vlastnictví
nebo o jakémkoliv porušení důvěrnosti. Prodávající
bude během trvání této dohody nebo po ukončení
trvání této dohody a na žádost společnosti (na náklady
společnosti) pomáhat při získávání, uplatňování a/nebo
udržování práv duševního vlastnictví společnosti a
neodvolatelně ustanovovat společnost a její oprávněné
zástupce jako advokáty prodávajícího k takovému
účelu.
Smluvní strany nemají v úmyslu, aby jakékoliv
ustanovení této smlouvy byla vymahatelné na základě
zákona o smlouvách (práv třetích stran) z roku 1999
jakoukoliv osobou, která není smluvní stranou.

