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1. Rozsah působnosti
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej
zboží (“obchodní podmínky”) platí pro každý
prodej výrobků Eaton (“předmětné výrobky”)
společností Eaton (termín “Eaton” zahrnuje
podle okolností také jiné přidružené či dceřiné či
holdingové společnosti Eaton) osobě nebo
právnické osobě (“kupující”), která udělila
objednávku společnosti Eaton a ta ji přijala
podle těchto obchodních podmínek. Kupující a
Eaton se společně nazývají ”smluvní strany” a
každá jednotlivě “smluvní strana”.

2.4. Po dodání vystaví Eaton fakturu za předmětné
výrobky. Cena musí být zaplacena beze srážek
nebo započtení na bankovní účet společnosti
Eaton do čtrnácti (14) dnů od data faktury,
pokud není v přijetí objednávky uvedeno jinak.
Dodržení lhůty platby je podstatné. Pokud datum
splatnosti vypočtené podle tohoto odstavce
připadne na sobotu, neděli nebo státní svátek
v zemi, kde má Eaton sídlo, je platba splatná v
nejbližším následujícím pracovním dnu. Platba
se považuje za provedenou až připsáním celé
dlužné částky na účet společnosti Eaton.

1.2. Smlouva o dodávkách mezi společností Eaton a
kupujícím je za těchto podmínek uzavřena a
společnost Eaton je jí vázána pouze v případě,
že písemně přijme objednávku/objednávky
předmětných výrobků od kupujícího (“přijetí
objednávky”).

2.5. Jestliže kupující neprovede platby ve lhůtě
splatnosti podle těchto podmínek, může Eaton
bez újmy svých dalších práv (i) pozdržet splnění
svých povinností dle těchto podmínek do doby
uskutečnění platby; a (ii) účtovat úroky z
prodlení z dlužné částky v sazbě 0,05 % za den
od data splatnosti do zaplacení celé částky.

1.3. Bez ohledu na opačné znění standardních
nákupních podmínek kupujícího, nákupní
objednávky, korespondence či jiné formy
potvrzení, kupující je vázán těmito obchodními
podmínkami a jiné obchodní podmínky jsou
tímto výslovně odmítnuty a vyloučeny.
1.4. Změny těchto obchodních podmínek nejsou
závazné, pokud nebyly písemně schváleny
oprávněným zástupcem společnosti Eaton.
Dřívější ujednání, obchodní zvyklosti nebo
postupy při plnění nejsou pro stanovení smyslu
techto obchodnich podminek relevantní, i když
strana, která přijímá nebo souhlasí, znala
povahu plnění a měla příležitost k námitkám.
1.5. Rozsah prodeje (množství, počet částí, cena
(ceny) a popis předmětných výrobků) je
stanoven či uveden v přijetí objednávky.
2. Cena, platební podmínky a započtení
2.1. Cena předmětných výrobků je cena stanovená v
přijetí objednávky, a pokud cena nebyla
stanovena, platí cena uvedená aktuálním ceníku
Eaton zveřejněném k datu přijetí objednávky.
2.2. Pokud Eaton dohodne v písemné formě jinak,
všechny ceny zahrnují náklady dodaní v souladu
s ustanovením odst.4.1.
2.3. Cena nezahrnuje DPH nebo jinou daň, kterou
kupující zaplatí navíc, jestliže se za předmětné
výrobky povinně platí.

2.6. Společnost Eaton je oprávněna podle svého
uvážení a podle potřeby započíst platby, které
dluží kupujícímu, proti pohledávkám, které
kupující dluží společnosti Eaton. Kupující není
oprávněn započíst platby, jež dluží společnosti
Eaton, bez předchozího písemného souhlasu
společnosti Eaton.
2.7. Eaton přijme objednávky za předpokladu, že
kupující splní úvěrové požadavky společnosti
Eaton. Platební podmínky se mohou změnit,
jestliže takové požadavky nebudou splněny.
Eaton si vyhrazuje právo kdykoli požadovat
plnou nebo částečnou platbu před zahájením
prodeje, jestliže finanční situace kupujícího
podle úsudku společnosti Eaton neodpovídá
daným platebním podmínkám.
3.

Minimální fakturace
Minimální účtovaná částka Kupujícímu za
objednávku u společnosti Eaton je pět tisíc
(5000) Kč. U objednávek výrobků, jejichž
hodnota je nižší než pět tisíc (5000) Kč, bude
účtován manipulační poplatek, v jehož důsledku
bude celková minimální cena, kterou kupující
zaplatí, pět tisíc (5000) Kč. .

4. Dodání
4.1. Pokud není písemně dohodnuto jinak Eaton
dodává:

4.1.1.

4.1.2.

pro silnicni dopravu a zasilkovou sluzbu v
parite CPT (Incoterms 2010) sklad
kupujiciho; nebo
pro namorni a leteckou prepravu, FCA
(Incoterms 2010) pristav nakladky nebo
sklad dle pisemne dohody stran.

4.2. Odhadované termíny dodání výrobků oznámené
kupujícímu jsou pouze přibližné a na základě
oznámení nemohou být podstatné. Eaton
neodpovídá za zpoždění dodávky předmětných
výrobků z jakékoli příčiny. Nejsou-li termíny
dodání uvedeny, bude dodáno v přiměřené
době.
4.3. Pokud se Eaton ujistí, že předmětné výrobky
byly dodány v menším množství, může podle
své volby:
4.3.1.
doplnit manko odesláním chybějících
výrobků kupujícímu; nebo
4.3.2.
připsat příslušnou částku ve prospěch
kupujícího.
4.4. Odpovědnost společnosti Eaton je omezena na
výše uvedené doplnění manka nebo připsání
částky ve prospěch kupujícího.
4.5. Pokud předmětné výrobky mají být dodány po
částech, každá dílčí dodávka tvoří samostatný
kontrakt, přičemž vadná dodávka jedné nebo
více částí podle těchto podmínek neopravňuje
kupujícího, aby považoval tyto podmínkami za
odmítnuté.
4.6. Jestliže Eaton nedodá výrobky z jakéhokoli
důvodu (jiného než chyba kupujícího) a Eaton
proto odpovídá kupujícímu, je odpovědnost
společnosti Eaton omezena na případný nárůst
nákladů kupujícího při pořízení podobného zboží
(nejlevnějšího dostupného na trhu) náhradou za
nedodané, v porovnání s cenou předmětných
výrobků.
4.7. Jestliže kupující nepřevezme dodávku
předmětných výrobků nebo nedá společnosti
Eaton včas přiměřené pokyny k dodání (s
výjimkou důvodů mimo kontrolu kupujícího nebo
chyby společnosti Eaton) pak Eaton, bez újmy
pro další svá práva nebo opatření, může:
4.7.1.
požadovat zaplacení přiměřeného základu,
např. prodejní ceny, a dalších výdajů či
nákladů vyplývajících z takového prodlení;

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

skladovat předmětné výrobky až do
skutečného dodání a účtovat kupujícímu
přiměřené náklady skladování (včetně
manipulace a pojištění); nebo
prodat smluvní výrobky za nejlepší běžně
dosažitelnou cenu a (po odečtení všech
přiměřených výloh za skladování a prodej)
vyrovnat kupujícímu rozdíl nad cenu dle
této smlouvy nebo mu vyúčtovat záporný
rozdíl pod cenou dle této smlouvy;
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,05% z dohodnuté ceny dodávky, k
níž se zpoždění týká, za každý den
prodlení, přičemž ponechává všechny
ostatní nároky společnosti Eaton, dle
těchto Podmínek; nebo
Platby částek uvažovaných v odstavcích
4.7.1, 4.7.2, 4.7.3. nebo 4.7.4 jsou splatné
do čtrnácti (14) dnů od data faktury Eaton.

4.8. Jestliže společnost Eaton drží pro kupujícího
předmětné výrobky uvažované v odst. 4.7 déle
než 3 (tři) měsíce od stanoveného data
dodávky, je oprávněna ohledně předmětných
výrobků ukončit smlouvu. Pokud kupující již
zaplatil část ceny za předmětné výrobky před
ukončením smlouvy, společnost Eaton vrátí tyto
částky po odečtení veškerých nákladů, které
vynaložila ohledně předmětných výrobků před
ukončením smlouvy.
4.9. Kupující poskytne veškeré informace a doklady,
které jsou vyžadovány pro účely vývozu,
dopravy a dovozu.
4.10.Pokud dodávky předmětných výrobků
společnosti Eaton zahrnují montáž a není-li
písemně dohodnuto jinak, musí kupující:
4.10.1. obstarat na vlastní náklady a včas
poskytnout veškeré zemní, stavební a
ostatní pomocné práce, které nepatří
k oboru společnosti Eaton, včetně
potřebných odborných a pomocných
pracovních sil, stavebního materiálu a
nástrojů, dále pohonné látky a mazadla,
energii a vodu na místě použití včetně
přípojek, topení a osvětlení;
4.10.2.
poblíž místa montáže zajistit vhodné
suché a uzamykatelné prostory pro uložení
přístrojů, materiálu, nástrojů atd. a dále pro
montážní personál přiměřené prostory pro
práci a pobyt včetně sanitárního zařízení a

4.10.3.

4.10.4.

opatří ochranné pomůcky, které jsou nutné
kvůli zvláštním podmínkám montážního
pracoviště;
před začátkem montážních prací
poskytnout společnosti Eaton nutné údaje
o stavu skrytých vedení elektřiny, plynu a
vody či jiných zařízení nebo jiné potřebné
statické údaje;
nést v přiměřeném rozsahu náklady za
čekací dobu a dodatečné nutné cesty
dodavatele nebo montážního personálu,
pokud se instalace, montáž nebo uvedení
do provozu zpozdí kvůli okolnostem, za
které Eaton neodpovídá.

5. Přechod vlastnictví a nebezpečí
5.1. Eaton si vyhrazuje vlastnictví k veškerým
předmětným výrobkům až do úplného zaplacení
veškerých dlužných částek za takové výrobky,
včetně poplatků nebo úroků.
5.2. Do doby přechodu vlastnictví k smluvním
výrobkům na kupujícího musí kupující použít
veškeré dostupné prostředky, aby zachoval
smluvní výrobky v uspokojivém stavu pro účely
splnění závazku vůči společnosti Eaton.
5.3. Kupující není oprávněn zastavit smluvní
výrobky, které zůstávají ve vlastnictví Eaton,
nebo je jiným způsobem použít jako jistotu za
zadlužení, ale pokud tak učiní, pak se stávají
splatnými veškeré částky, které kupující dluží
společnosti Eaton, a to bez újmy pro další práva
nebo opatření společnosti Eaton.
5.4. V rozsahu, v jakém je ustanovení o poskytnutí
jistoty pro Eaton neplatné podle práva místa,
kde jsou umístěny smluvní výrobky, k nimž má
Eaton výhradu vlastnictví, jakékoli jiné zajištění,
jež místní právo uznává a jež poskytuje
společnosti Eaton stejné zabezpečení, se
považuje za dohodnuté mezi kupujícím a
společností Eaton. Kupující je zavázán provést
veškeré úkony a kroky nezbytné k vytvoření a
udržení jistoty ve prospěch společnosti Eaton.
5.5. Nebezpečí ztráty nebo škody na smluvních
výrobcích přechází ze společnosti Eaton na
kupujícího dodáním předmětných výrobků
v souladu s příslušnou dodací paritou (Incoterms
2010) stanovenou v odst. 4.1.
6.

Vrácení výrobků
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Kupující si musí obstarat od společnosti Eaton
písemné pověření a přepravní instrukce, dříve
než předmětné výrobky vrátí.
7. Práva duševního vlastnictví
7.1. Každá smluvní strana zůstává vlastníkem svých
dosavadních práv duševního vlastnictví, přičemž
žádné ustanovení těchto obchodních podmínek
nezakládá přechod dosavadních práv duševního
vlastnictví. Eaton je jediným a výlučným
vlastníkem veškerých nových práv duševního
vlastnictví a má na ně plný nárok.
7.2. Kupující neučiní žádný úkon ani nepověří třetí
osobu k úkonu, jež by poškodil nebo mohl
poškodit ochranné známky nebo byl neslučitelný
s ochrannými známkami (přičemž tento pojem
pro účely této smlouvy zahrnuje např. ochranné
známky, obchodní jména, známky služeb, loga,
obchodní úpravu jiných obchodních jmen,
registrované i neregistrované) užívané
společností Eaton ve vztahu ke smluvním
výrobkům nebo k pověsti s nimi spojené, a
zejména neprovede (ani nepověří jiného
provést) změnu, výmaz, zakrytí nebo zápis
jiných známek (v celku nebo částečně) pro
smluvní výrobky. Kupující nepoužije ani
nezmocní třetí osobu k použití ochranných
známek, které užívá Eaton ve vztahu k
smluvním výrobkům, na kancelářských
potřebách, reklamních, propagačních či
prodejních materiálech odlišných od smluvních
výrobků nebo jiných takových materiálů, jimiž
Eaton zásobuje kupujícího. Veškeré reklamní,
propagační a prodejní materiály dodávané
společností Eaton kupujícímu zůstávají
vlastnictvím společnosti Eaton a kupující
nedovolí nikomu jinému, aby je využíval. Užívání
jména "EATON" v jakékoli formě nebo loga
Eaton v oficiálním jménu, firmě, obchodním
jménu, doméně nebo v jiném podobném jménu
kupujícího vyžaduje předchozí písemný souhlas
společnosti Eaton.
7.3. Kupující souhlasí, že bude Eaton okamžitě
informovat o jakémkoli porušení ochranných
známek nebo jiných práv duševního vlastnictví
společnosti Eaton nebo o jiném aktu nekalé
soutěže, o nichž se kupující dozví. Eaton a
kupující pak společně rozhodnou o vhodném
opatření. Kupující souhlasí s tím, že poskytne v
tomto ohledu všemožnou součinnost při

právních úkonech společnosti Eaton nebo jejích
přidružených společností.
7.4. Je-li proti kupujícímu vznesen nárok, že
předmětné výrobky nebo jejich použití či další
prodej narušují práva třetích osob, Eaton může
podle své volby buď zajistit právo kupujícího
dále užívat předmětné výrobky nebo nahradit či
modifikovat předmětné výrobky tak, aby tato
práva nenarušovaly, nebo pokud žádná z těchto
alternativ není pro Eaton rozumně dostupná,
vrátit kupní cenu.
7.5. V těchto obchodních podmínkách:
7.5.1.
“Dosavadní práva duševního vlastnictví”
znamenají duševní vlastnictví a práva
duševního vlastnictví existující před datem
přijetí objednávky a dále práva duševního
vlastnictví, která vznikla po datu přijetí, ale
mimo rámec těchto obchodních podmínek.
7.5.2.
“Nová práva duševního vlastnictví”
znamenají veškeré duševní vlastnictví a
práva duševního vlastnictví, která vznikla
podle těchto obchodních podmínek.
7.5.3.
“Práva duševního vlastnictví” znamenají
práva duševního a průmyslového
vlastnictví jako např. autorské právo,
morální a vedlejší práva, veškerá práva k
vynálezům (včetně patentů a užitných
vzorů), ochranným známkám, důvěrným
informacím (včetně obchodního tajemství a
know how), výkresům, prototypům,
algoritmům, software, maskám a topografii
polovodičů, a veškerá další práva
vyplývající z duševní činnosti na poli
průmyslu, vědy, literatury či umění, která
poskytuje zákon kdekoli na světě,
registrované i neregistrovaná či schopná
registrace, a jejich využití.
8. Ukončení, zrušení a změny
8.1. Bez újmy pro ostatní práva na ukončení dle
těchto obchodních podmínek, smlouva mezi
smluvními stranami uzavřená podle těchto
obchodních podmínek může být kdykoli
ukončena s okamžitou účinností písemným
oznámením za těchto podmínek:
8.1.1.

kteroukoli smluvní stranou, jestliže druhá
smluvní strana podstatným způsobem
poruší ustanovení těchto obchodních
podmínek a toto porušení nenapraví do
třiceti (30) pracovních dnů po písemném

8.1.2.

upozornění na takové porušení, a jestliže
takové porušení objektivně nelze napravit
do třiceti (30) pracovních dnů, porušující
smluvní strana nezačala v dobré víře
nepřetržitě usilovat o nápravu pochybení;
kteroukoli smluvní stranou, jestliže druhá
smluvní strana učiní úkon insolvence
(ocitne se v úpadku) nebo má konkurzního
správce, likvidátora či nuceného správce
nebo se vyrovnává s věřiteli nebo učiní
nebo utrpí jiné podobné akce v důsledku
dluhu nebo pokud jako společnost vstoupí
do likvidace ať již nucené či dobrovolné;
v takovém případě se dlužné částky podle
těchto obchodních podmínek stávají
okamžitě splatnými, bez ohledu na dřívější
odlišnou dohodu či ujednání.

8.2. Smluvní strany se mohou po přijetí objednávky
podle potřeby písemně dohodnout na změnách
objednávky.

9. Záruka
9.1. Pokud se smluvní strany písemně nedohodly
jinak, dává Eaton kupujícímu záruku, že
předmětné výrobky při obvyklém použití nemají
vady vzhledu, materiálu a řemeslného
zpracování po dobu max. dvaceti čtyř (24)
měsíců (“záruka”) od data faktury za takové
výrobky. Podle ustanovení těchto obchodních
podmínek Eaton v době trvání záruční lhůty
uvedené v tomto odstavci odstraní podstatnou
vadu smluvních výrobků vzniklou následkem
vadného vzhledu, materiálu nebo řemeslného
zpracování, jež nepříznivě ovlivňuje funkci
dotyčných smluvních výrobků. Nároky nebudou
vznášeny v případě bezvýznamných odchylek
či drobného zhoršení užitných vlastností nebo
kvůli chybám software, které se nemohou
reprodukovat.
9.2. Tato omezená záruka se nevztahuje na smluvní
výrobky nebo jejich součástky, které:
9.2.1.

9.2.2.

byly opraveny nebo změněny mimo závod
Eaton jakýmkoli způsobem tak, že podle
mínění společnosti Eaton byla ovlivněna
jejich provozuschopnost;
byly předmětem úpravy, nehody,
nesprávného použití, zneužití, nedbalého
zacházení nebo neobvyklého opotřebení;

9.2.3.

9.2.4.

byly instalovány, provozovány či používány
způsobem odporujícím pokynům
společnosti Eaton, opomenutím pokynů
společnosti Eaton týkajících se provozu a
údržby; nebo
byly vystaveny nenormální či neobvyklé
fyzikální či elektrické zátěži nebo okolním
podmínkám, zneužití či nedbalému
zacházení či provozování.

9.3. Eaton neodpovídá za škodu způsobenou
jednáním třetí osoby, atmosférickým výbojem,
přepětím, chemickými vlivy a za ztráty a škody
při přepravě. Záruka nekryje nahrazování částí
podléhajících obvyklému opotřebení. Eaton
nepřebírá záruku za prodej použitých
předmětných výrobků. Jestliže Eaton vyrobil
předmětné výrobky podle designových údajů,
nákresů, modelů nebo jiných specifikací, které
poskytl kupující, omezuje se záruka společnosti
Eaton na případy nesouladu se specifikacemi
kupujícího, tak jak byly schváleny společností
Eaton dle těchto podmínek.
9.4. Povinnost společnosti Eaton a náhrada pro
kupujícího ze záruky se omezuje podle volby a
uvážení společnosti Eaton buď na opravu nebo
bezplatnou výměnu vadných předmětných
výrobků (nebo jejich vadných částí), které
prokazatelně porušují záruku.
9.5. S výjimkou výslovné záruky uvedené výše
nedává Eaton ohledně předmětných výrobků,
jejich vhodnosti pro nějaký zvláštní účel, jejich
prodejnosti, jakosti, neporušování apod. žádná
další zajištění ani záruky, výslovně ani mlčky,
zákonné ani jiné.
9.6. Výslovně se uvádí, že kupující nemá žádné
nároky ohledně výdajů vynaložených během
dodatečného plnění, včetně nákladů na cesty,
přepravu, práci a materiál, pokud se tyto výdaje
zvýšily kvůli tomu, že předmětné výrobky byly
dodatečně přemístěny na jiné místo než místo
dodání.
9.7. Veškeré výkresy, popisy, specifikace a
propagační materiály vydané společností Eaton
a veškeré popisy a zobrazení obsažené v
katalozích či brožurách Eaton se vydávají nebo
publikují výhradně za tím účelem, aby poskytly
přibližnou představu o předmětných výrobcích,
jež jsou v nich popsány. Netvoří součást těchto
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obchodních podmínek všeobecně ani speciálně
této záruky. Eaton může provádět změny ve
specifikacích, vzhledu či materiálech
předmětných výrobků potřebné k tomu, aby
vyhověly příslušným bezpečnostním nebo jiným
zákonným požadavkům, nebo jsou-li předmětné
výrobky dodávány podle specifikací Eaton, které
podle mínění společnosti Eaton neovlivňují
podstatným způsobem kvalitu či výkonnost
předmětných výrobků.
9.8. Kupující má nárok na náhradu škody
způsobené vadami pouze v rámci omezení
stanovených v těchto obchodních podmínkách.
10. Odpovědnost
10.1.Pokud Eaton poruší své závazky podle těchto
obchodních podmínek, jsou zde uvedená
nápravná opatření jedinými opatřeními, která
kupujícímu přísluší.
10.2.Za žádných okolnosti, ať již na základě smlouvy,
zákona nebo v důsledku deliktu, nemůže
celková odpovědnost společnosti Eaton podle
těchto obchodních podmínek překročit kupní
cenu zaplacenou za předmětné výrobky, jichž se
tato odpovědnost týká. Toto omezení
odpovědnosti je kumulativní, nikoli za jeden
případ (tj. existence dvou nebo více nároků
tento limit nezvyšuje). Navíc toto omezení platí
kumulativně pro všechny přidružené společnosti
Eaton.
10.3.Za žádných okolností, ať již na základě smlouvy,
zákona nebo v důsledku deliktu, neodpovídají
Eaton ani jeho přidružené společnosti, vedoucí
pracovníci, jednatelé, zaměstnanci ani zástupci
za nepřímé, náhodné či následné škody, jako
např. ušlý zisk, ztrátu užitku, výrobní ztráty nebo
platby penále.
10.4.Omezení odpovědnosti zamýšlené v tomto
článku 10. se neuplatní v těchto případech:
10.4.1.

10.4.2.
10.4.3.

odpovědnost podle příslušných zákonných
ustanovení o odpovědnosti za výrobek,
která ze zákona nelze vyloučit;
úmysl;
hrubá nedbalost na straně vlastníků,
právních nebo statutárních zástupců
společnosti Eaton při plnění závazku

10.4.4.
10.4.5.

společnosti Eaton dle těchto obchodních
podmínek nebo v souvislosti s ním;
podvod; nebo
usmrcení, zranění nebo poškození zdraví z
nedbalosti.

10.5.Pokud je společností Eaton zjištěna
odpovědnost v souladu s touto doložkou
vymahatelných pohledávek, škoda musí být
kompenzována v penězích, není-li mezi
smluvními stranami dohodnuto jinak.
11. Převod práv a povinností; odškodnění
11.1.Kupující je oprávněn převést jakákoli práva
vyplývající z těchto obchodních podmínek na
své zákazníky pouze v rámci omezení
stanovených v těchto obchodních podmínkách.
Za jakékoli povinnosti překračující tyto obchodní
podmínky odpovídá výhradně kupující. Kupující
poskytne uživateli (včetně svých zaměstnanců)
předmětných výrobků veškerá oznámení o
výrobku, upozornění, pokyny, doporučení a
podobné materiály.
11.2.Kupující odškodní společnost Eaton za veškeré
ztráty, nároky na náhradu škody nebo jiné
náklady jakékoli povahy či druhu (včetně odměn
advokáta) vyplývající z porušení některého
ustanovení těchto obchodních podmínek
kupujícím nebo z nedbalosti, nesprávného
chování nebo jednání kupujícího, jeho
vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zástupců
nebo kupujících. Totéž platí pro veškeré ztráty,
náklady a výlohy, které utrpí Eaton kvůli
nárokům vzneseným zákazníkem kupujícího do
té míry, jak takové ztráty, náklady či výlohy
překračují limity odpovědnosti stanovené
v těchto obchodních podmínkách včetně
ustanovení o záruce.
12. Exportní pravidla a protikorupční opatření
12.1.Plnění jakýchkoli závazků podle těchto
obchodních podmínek je podmíněno tím, že
neexistují žádné překážky z titulu platných
místních, celosvětových (OSN), amerických
(USA) nebo jiných platných národních,
komunitárních (EU) či mezinárodních pravidel
zahraničního obchodu ani žádné sankce či
embarga.
12.2.Kupující musí dodržovat veškeré zákony
uvedené v odstavci 12.1. Kupující neučiní nic,
co by mohlo dostat Eaton nebo jinou

přidruženou společnost do rizika, že poruší
takové zákony, předpisy, opatření a/nebo
nařízení nebo jejich interpretace.
12.3.Kupující souhlasí s tím, že dodrží všechny
příslušné protikorupční zákony a nařízení,
včetně těch, v jejichž jurisdikci je kupující
registrován, dále U.S. Foreign Corrupt Practices
Act a U.K. Bribery Act. Kupující prohlašuje, že
dodrží Celosvětovou protikorupční směrnici
společnosti Eaton a Celosvětovou směrnici o
darech a zábavě, jejichž kopie jsou dostupné na
http://www.eaton.com / Eaton / OurCompany /
GlobalEthics / Policies / Anti-CorruptionPolicy /
index.htm .
12.4.Kupující se seznámí s Etickým kodexem
společnosti Eaton a příslušnými směrnicemi a
bude je vždy dodržovat; kopie jsou dostupné na
http:// www.eaton.com / Eaton / OurCompany /
GlobalEthics / Policies /
CodeofEthicsEthicsGuide / index.htm .
12.5.Kupující souhlasí s tím, že odškodní a uchrání
společnost Eaton v případě porušení svých
závazků uvedených v tomto článku 12.
13. Ochrana údajů
13.1.Při provádění transakcí zamýšlených v těchto
podmínkách a při účasti na nich může mít
kupující přístup k databázi nebo více databázím,
žádostem, zprávám, dokladům a/nebo jiným
informacím v originální nebo elektronické
podobě, jež obsahují nebo zpracovávají údaje
týkající se určitých nebo určitelných fyzických
osob (“osobní údaje”); kupující bere na vědomí,
že může jít o citlivé údaje, a zavazuje se, že s
nimi bude zacházet jako s důvěrnými
informacemi a nepoužije je, pokud k tomu
nebude společností Eaton výslovně písemně
zmocněn.
13.2.Smluvní strany souhlasí se zpracováním jejich
příslušných osobních údajů a zavazují se, že
budou zpracovávat osobní údaje, které obdrží
od druhé smluvní strany a/nebo jejích
přidružených společností/ subjektů v souladu s
právními předpisy platnými pro zpracování
osobních údajů. Každá smluvní strana výslovně
souhlasí s tím, že druhá smluvní strana může
sdělit osobní údaje poskytovateli služeb v
Evropské unii i mimo ni pro účely účetnictví,
financování a/nebo řízení smlouvy.

14. Vyšší moc
14.1.Jestliže událost vyšší moci brání, překáží či
zpožďuje plnění závazků společnosti Eaton dle
těchto obchodních podmínek (jiných než
platebních), plnění závazků společnosti Eaton
se odkládá, dokud událost vyšší moci trvá a
brání, překáží či zdržuje plnění.
14.2.“Událost vyšší moci” znamená událost
nezávislou na vůli dotčené strany, o níž
společnost Eaton k datu této smlouvy nevěděla,
jako např. stávka, výluka, pracovní spor (s
výjimkou stávek, výluk a pracovních sporů
týkajících se zaměstnanců dotčené strany),
obtíže a zpoždění dodávek, porušení smlouvy
nebo spory se subdodavateli dotčené strany,
přírodní pohromy, válka, nepokoje, občanské
povstání, úmyslné poškození (s výjimkou
úmyslného poškození, do něhož jsou zapleteni
zaměstnanci dotčené strany) dodržení zákona
nebo vládního nařízení, pravidla, opatření nebo
rozhodnutí, embarga a obchodní omezení,
nehoda, havárie závodu nebo strojního zařízení,
požár, povodeň, bouře a obtíže nebo zvýšené
náklady na získávání pracovníků, zboží či
dopravy.
14.3.Jestliže událost vyšší moci ve smyslu odstavce
14.2 podstatně mění ekonomickou důležitost
předmětných výrobků nebo značně ovlivňuje
podnikání kupujícího, smlouva bude upravena s
ohledem na zásady rozumného uspořádání a
dobré víry. Pokud toto není z ekonomických
důvodů opodstatněné, má Eaton právo
odstoupit od smlouvy. Pokud společnost Eaton
zamýšlí využít svého práva na odstoupení od
smlouvy, oznámí to kupujícímu bez zbytečného
odkladu poté, co si uvědomila následky události;
to platí i v případě, že s kupujícím bylo
dohodnuto prodloužení termínu dodání.
15. Důvěrné informace a oznamování
15.1.“Důvěrné informace” jsou veškeré informace
(sdělené písemně, ústně, elektronicky nebo
jiným prostředkem, přímo nebo nepřímo), včetně
informací spojených s těmito obchodními
podmínkami a transakcemi v nich předvídanými
nebo s jinou související smlouvou, které svou
povahou jsou zamýšleny pouze pro informování
příjemce, které jsou označeny jako “důvěrné”
nebo “soukromé” nebo které jsou jinak důvěrně,
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a dále veškeré informace týkající se obchodních
transakcí a finančních ujednání smluvní strany s
jinou osobou, s níž je tato smluvní strana v
důvěrném vztahu ohledně předmětné záležitosti.

16.1.Tyto obchodní podmínky a veškeré smluvní i
mimosmluvní povinnosti z nich vyplývající nebo
související se řídí a vykládají podle práva České
republiky, bez ohledu na kolizní právní normy.

15.2.Žádná smluvní strana této smlouvy včetně jejich
přidružených společností, vlastníků, manažerů a
zaměstnanců nesmí bez předchozího
písemného souhlasu oznamující strany použít
ani prozradit ani dovolit použití či prozrazení třetí
straně pro jiný účel než řádné splnění svých
závazků podle těchto obchodních podmínek
žádná obchodní tajemství či jiné důvěrné
informace týkající se postupů či podnikání druhé
smluvní strany nebo předmětných výrobků, které
obdržela či získala přímo či nepřímo, ani vydat
žádné veřejné oznámení, sdělení či oběžník
týkající se transakcí vztahujících se k těmto
obchodním podmínkám. Tento závazek je
účinný po dobu 5 (pěti) let po dodání
předmětných výrobků, ale neplatí pro informaci,
která (i) byla v době prozrazení přijímající
smluvní straně již veřejně známá nebo se bez
zavinění přijímající smluvní strany stane veřejně
známou poté, co byla přijímající smluvní straně
oznámena; (ii) byla přijímající smluvní straně
známa, aniž by tato měla povinnost mlčenlivosti,
již v době, kdy byla přijímající smluvní straně
oznámena; (iii) kterou přijímající smluvní strana
nebo její přidružené společnosti nezávisle
objevily a důvěrně sdělily třetí straně, bez
odkazu na důvěrné informace prozrazující
smluvní strany nebo jiné informace, což
prokazují písemné záznamy z té doby; (iv)
kterou vyžaduje zákon či burzovní pravidla, jimž
smluvní strana podléhá, za předpokladu, že
bude prozrazena jedině požadované informace;
nebo (v) kterou přijímající smluvní strana po
právu získala od třetí strany, jež byla oprávněna
prozradit takovou informaci bez omezení.

16.2.Veškeré spory vzniklé přímo či nepřímo z těchto
obchodních podmínek budou rozhodovány
výlučně příslušnými soudy podle místa
registrovaného sídla společnosti Eaton.

15.3.Prozrazující smluvní strana neodpovídá za
chyby či opomenutí ani za rozhodnutí přijímající
smluvní strany v souvislosti s důvěrnými
informacemi, které byly prozrazeny dle těchto
obchodních podmínek. V souvislosti
s předmětnými výrobky nejsou poskytovány
žádné záruky jakéhokoli druhu (výslovné,
nevyslovené či zákonné) pokud jde o správnost
a úplnost prozrazených důvěrných informací.
16. Rozhodné právo a soudní příslušnost

17. Obecná ustanovení
17.1.Je-li některé ustanovení těchto obchodních
podmínek považováno za neplatné nebo
nevykonatelné, pak se takové ustanovení (v
rozsahu své neplatnosti či nevykonatelnosti)
stává neúčinným a má se za to, že není
součástí těchto obchodních podmínek, aniž by
to mělo vliv na platnost ostatních ustanovení.
Smluvní strany pak s přiměřeným úsilím nahradí
neplatné či nevykonatelné ustanovení platným a
vykonatelným náhradním ustanovením, jehož
účinek bude co možná nejbližší zamýšlenému
účinku neplatného či nevykonatelného
ustanovení.
17.2.Kupující nesmí postoupit svá práva a závazky
dle těchto obchodních podmínek, poskytnout k
nim licenci ani zadat subdodávku bez
předchozího písemného souhlasu společnosti
Eaton. Eaton smí postoupit svá práva a
závazky dle těchto obchodních podmínek,
poskytnout k nim licenci nebo zadat subdodávku
bez souhlasu kupujícího.
17.3.Neuplatnění práva či nápravného opatření nebo
prodlení při uplatnění práva či nápravného
opatření poskytnutého těmito obchodními
podmínkami nebo zákonem neznamená vzdání
se práva či nápravného opatření ani vzdání se
jiných práv a nápravných opatření. Jednotlivé či
částečné uplatnění práva či nápravného
opatření poskytnutého těmito obchodními
podmínkami nebo zákonem nebrání dalšímu
uplatnění práva či nápravného opatření ani
uplatnění jiných práv a nápravných opatření.
17.4.Oznámení dle těchto obchodních podmínek se
považují za řádně učiněná, jsou-li odeslaná
doporučenou poštou, faxem nebo e-mailem
dotčené straně do jejího sídla nebo hlavního
místa podnikání.Oznámení zasílaná
doporučenou poštou se považují za doručená
sedm dnů po odeslání a oznámení zasílaná

faxem se považují za doručená dvacet čtyři (24)
hodin po odeslání. Pokud se posílá e-mailem a
zpráva vytvořená serverem odesílatele ukazuje,
že e-mail byl řádně doručen do e-mailové
schránky příjemce, považuje se za doručené v
den odeslání uvedený v takové zprávě.
17.5.V případě rozporu mezi anglickou verzí těchto
obchodních podmínek a jejich překladem do
jiného jazyka je anglická verze těchto
obchodních podmínek rozhodující.

