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Kromě případů, kdy strany uzavřely řádně uzavřenou a platnou písemnou smlouvu o dodávkách, tyto podmínky (dále jen 
„Podmínky“) platí pro dodávky zboží a služeb Dodavatele a mohou být změněny pouze s předchozím písemným 
souhlasem Dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky upravovat, doplňovat, měnit a aktualizovat. Na 
transakci se bude vztahovat nejnovější verze Podmínek platná v době příslušné objednávky a Zákazník by si měl 
vytisknout nebo uložit kopii těchto Podmínek pro budoucí použití. Pokud čtete tento dokument v jiném než digitálním 
formátu, zadejte prosím webovou adresu všech hypertextových odkazů uvedených v tomto dokumentu do webového 
prohlížeče, abyste získali přístup k jednotlivým webovým stránkám. Zákazníci mohou také kontaktovat 
sales.office@renishaw.com (pokud mají sídlo ve Spojeném království) nebo EMEA.Office@Renishaw.com (pokud mají 
sídlo v zahraničí), na základě čehož obdrží kopii obsahu příslušných webových stránek e-mailem nebo jiným způsobem. 

 
Na tyto Podmínky se vztahují následující definice a pravidla výkladu: „Kalibrací“ se rozumí kalibrační služby; 
„Spotřebním materiálem“ se rozumí předměty krátkodobé spotřeby, které jsou určeny ke spotřebování, opotřebení a 
následné výměně, a jakékoli další předměty označené jako spotřební materiál v potvrzení objednávky nebo ve specifikaci 
služeb; „Smlouvou“ se rozumí (v následujícím pořadí): (a) Potvrzení objednávky, včetně všech dalších podmínek 
uvedených v Potvrzení objednávky; (b) tyto Podmínky; (c) Licence (pokud objednávka zahrnuje Software nebo Hostované 
produkty); (d) všechny dokumenty uvedené v Potvrzení objednávky nebo začleněné odkazem do těchto Podmínek; a (e) 
příslušné podmínky Incoterm; „Zákazníkem“ se rozumí zákazník, který zadá Dodavateli objednávku, která je 
Dodavatelem přijata; „Dodávkami“ se rozumí dodávky vyplývající z jakýchkoli Služeb, na které je odkazováno v Potvrzení 
objednávky nebo ve Specifikaci služeb; „Zařízením“ se rozumí zařízení poskytnuté Dodavatelem, na které je odkazováno 
v Potvrzení objednávky; „Zbožím“ se rozumí Spotřební materiál, Zařízení, Software a jakékoli další položky uvedené v 
Potvrzení objednávky, s výjimkou Služeb; „Hostovaným produktem“ se rozumí Software, který je Dodavatelem 
poskytován jako Služba; „zahrnuje“ nebo „včetně“ znamená včetně bez omezení; „Incoterm“ znamená příslušné 
podmínky Incoterm 2020, kterými se řídí dodávka a dodání Zboží, pokud není Dodavatelem písemně dohodnuto jinak 
nebo pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak; „Práva duševního vlastnictví“ znamenají veškeré patenty, práva 
k vynálezům, autorská práva a práva s nimi související, osobnostní práva, ochranné známky, obchodní jména a názvy 
domén, práva na podobu produktu, goodwill a právo žalovat za neoprávněné užívání označení, práva k průmyslovým 
vzorům, práva k počítačovému softwaru, práva k databázím, práva na používání a ochranu důvěrnosti, důvěrných 
informací (včetně know-how a obchodního tajemství) a veškerá další práva duševního vlastnictví, v každém případě 
registrovaná i neregistrovaná, včetně všech žádostí a práv žádat o jejich udělení, obnovení nebo prodloužení a práv na 
uplatnění přednosti z těchto práv a všech podobných nebo rovnocenných práv nebo forem ochrany, která existují nebo 
budou existovat nyní nebo v budoucnu v kterékoli části světa; „Licencí“ se rozumí dodatečné podmínky vztahující se na 
Software a Hostované produkty umístěné na adrese www.renishaw.com/legal/softwareterms nebo jinak obsažené v 
dokumentu, který je k takovému Softwaru nebo Hostovaným produktům přiložen, na který se odkazuje nebo který je 
součástí takového Softwaru nebo Hostovaných produktů (bez ohledu na to, zda je podepsán smluvními stranami); 
„Materiály“ se rozumí veškerá Technická dokumentace, výkresy, materiály, specifikace, údaje a další informace dodané 
Dodavatelem; „Potvrzením objednávky“ se rozumí písemný dokument Dodavatele, který představuje: (a) přijetí 
objednávky nebo opravy (s výjimkou online objednávek, které jsou přijímány v souladu s Podmínkou 1.7 uvedenou níže); 
(b) potvrzení o objednávce nebo opravě; (c) dodací list; nebo (d) fakturu za příslušné Zboží a/nebo Služby; „Produktem“ 
se rozumí Zařízení nebo jednotka(y) Zařízení, které jsou dodány Dodavateli za účelem opravy nebo kalibrace; „RBE“ 
znamená jednotku, která splňuje stejný funkční standard jako nová jednotka původního Zařízení, kterou Dodavatel 
poskytne formou „opravy výměnou“ za vadnou jednotku a s jejímž poskytnutím může Dodavatel souhlasit dříve, než 
Zákazník dodá Dodavateli vadnou jednotku, která má být vyměněna („Předběžná RBE“); „Oprava“ znamená opravu 
Produktu po uplynutí původní záruční doby; „Výměna“ znamená novou jednotku Zařízení zakoupenou Zákazníkem jako 
náhradu za vadnou jednotku; „Služby“ znamenají jakoukoli instalaci, opravu, uvedení do provozu, částečné 
naprogramování, školení, údržbu, testování, hostované produkty nebo jiné takové služby poskytované Dodavatelem, 
které jsou uvedeny v Potvrzení objednávky a v jakémkoli písemném popisu nebo specifikaci služeb, které Dodavatel 
poskytl Zákazníkovi („Specifikace služeb“), s výjimkou kalibrace; „Software“ znamená počítačové programy dodané 
Dodavatelem Zákazníkovi, ať už jako součást Zařízení nebo v souvislosti s ním, nebo samostatně; „Dodavatelem“ se 
rozumí společnost Renishaw UK Sales Limited, registrovaná v Anglii pod registračním číslem 01418812 se sídlem na 
adrese New Mills, Wotton Under Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Spojené království; „Technickou dokumentací“ se 
rozumí datové listy, instalační příručky, uživatelské příručky a další technické informace vztahující se ke Zboží a/nebo 
Službám, které jsou k dispozici na webových stránkách Dodavatele umístěných na adrese 
https://www.renishaw.com/technicalsupportlibrary (v aktuálním znění); „Produkty třetích stran“ se rozumí: (a) jakýkoli 
hardware vyrobený třetí stranou, který je samostatnou položkou nebo je jinak externí součástí Zboží nebo je dodáván 
jako volitelné příslušenství ke Zboží; (b) jakýkoli Software licencovaný Zákazníkovi třetí stranou; a/nebo (c) jakékoli 
balíčky podpory a údržby poskytované výrobci nebo poskytovateli licencí třetích stran. 
1. UZAVŘENÍ SMLOUVY 
1.1. Informace na webových stránkách dodavatele, cenová nabídka nebo odhad nepředstavují nabídku a mohou být 

změněny nebo opraveny. Dodavatel neodpovídá za cenové, typografické nebo jiné chyby na svých webových 
stránkách nebo ve svých nabídkách či odhadech a vyhrazuje si právo kdykoli po přijetí objednávky, která obsahuje 
takové chyby, objednávku zcela nebo zčásti zrušit, aniž by nesl jakoukoli odpovědnost, kromě poměrného vrácení 
předem zaplacených částek za zrušenou část. 

1.2. Zadáním objednávky, vyplněním formuláře žádosti nebo dokončením objednávky online Zákazník činí nabídku, 
kterou může Dodavatel (podle svého uvážení) přijmout nebo odmítnout, a to zcela nebo zčásti. Pokud Dodavatel 
odmítne jakoukoli nabídku Zákazníka, vrátí poměrnou část předem zaplacených částek za odmítnutou část. 

1.3. Dodavatel akceptuje objednávku a Smlouva vznikne, jakmile nastane dřívější z následujícího (podle toho, co je 
relevantní): 
(a) dodání Zboží a/nebo poskytnutí Služeb; nebo 
(b) vydání Potvrzení objednávky Dodavatelem. 

1.4. Před akceptováním Dodavatelem podle Podmínky 1.3, může Zákazník objednávku zcela nebo částečně zrušit a 
obdržet poměrnou náhradu všech předem zaplacených částek za zrušenou část. S výjimkou případů výslovně 
povolených Smlouvou nesmí Zákazník objednávku po jejím akceptování Dodavatelem zrušit. 

1.5. Pokud je podmínkou Smlouvy, že Zákazník splní jakýkoli závazek před předpokládaným datem dodání (včetně 
otevření akreditivu, zaplacení celé ceny nebo části ceny za Zboží a/nebo Služby nebo poskytnutí jakýchkoli 
informací, které Dodavatel přiměřeně požaduje), jakékoli nesplnění závazku opravňuje Dodavatele považovat 
Smlouvu za zrušenou ze strany Zákazníka a Dodavatel může fakturovat za práci Dodavatele a nevyhnutelné 
náklady vzniklé při plnění objednávky před jejím zrušením. 

1.6. Zákazník potvrzuje, že Smlouvu uzavírá jako firma, nikoli jako spotřebitel. 
Online objednávky: 

1.7. Pokud Zákazník dokončí objednávku online, e-mail s potvrzením objednávky od Dodavatele pouze potvrzuje přijetí 
objednávky a není Potvrzením objednávky. V případě online objednávek dojde k akceptování až poté, co 
Dodavatel objednávku akceptuje v souladu s alternativním opatřením pro akceptování uvedeným v Podmínce 1.3. 

2. CENY A PLATBA 
2.1. S ohledem na Podmínku 2.6 a pokud není Dodavatelem písemně dohodnuto jinak, jsou všechny uvedené ceny v 

případě: 
(a) Zboží, DAP (prostory Zákazníka) nebo jiné podmínky Incoterm uvedené v Potvrzení objednávky a zahrnují 

všechny záležitosti, za které je Dodavatel odpovědný podle příslušné podmínky Incoterm, s výjimkou toho, že 
pokud je Zboží dodáno ve Spojeném království, Dodavatel není žádným způsobem odpovědný (včetně 
jakýchkoli nákladů nebo výdajů) za pozdější vývoz Zboží Zákazníkem; 

(b) Zboží a/nebo Služby: (i) bez příslušných daní, které jsou splatné navíc a způsobem uvedeným v příslušné 
faktuře (fakturách); a (ii) s výhradou změn a mohou být Dodavatelem nahrazeny cenami platnými v den 
dodání, jak je uvedeno na faktuře. 

2.2. S ohledem na Podmínku 2.7, pokud má Zákazník u dodavatele úvěrový účet a pokud se s Dodavatelem písemně 
nedohodne jinak, je Zákazník povinen uhradit všechny faktury Dodavatele v plné výši (v zúčtovaných peněžních 
prostředcích) nejpozději do 30 dnů od konce měsíce, v němž je faktura datována. Pokud Zákazník nemá úvěrový 
účet, musí zaplatit faktury Dodavatele v plné výši, a to předem před plněním Smlouvy ze strany Dodavatele. 

2.3. Zákazník prohlašuje, že je oprávněným uživatelem jakékoli kreditní karty použité pro účely platby a že poplatky 
budou společností vydávající kreditní kartu uhrazeny. 

2.4. Dodavatel může účtovat úroky z prodlení, které je oprávněn požadovat za pozdní platby v zákonné výši, a 4 % 
ročně nad základní denní sazbu Lloyds Bank, a to až do obdržení platby, a po vynesení i před vynesením rozsudku 
o takové částce. 

2.5. Pokud Zákazník nezaplatí za Zboží a Služby včas, pak má Dodavatel nárok na okamžité vrácení Zboží a Dodávek 
(podle situace), a Zákazník tímto neodvolatelně opravňuje Dodavatele získat Zboží, Dodávky nebo dokumenty 
zpět, a za tímto účelem vstupovat do všech prostor Zákazníka. Požadavek na opětovné získání zboží ani samotné 
získání Zboží, Dodávky nebo dokumentů Dodavatelem nemá vliv na další zákonná práva Dodavatele.  
Online objednávky: 

2.6. Pokud Zákazník objednává online, cena Zboží a Služeb a související daně, poplatky spojené s doručením a 
manipulační poplatky se zobrazí v nákupním košíku. Daně a náklady na doručení u online objednávek se vypočítají 
podle sazby platné v době doručení a potvrdí se na faktuře. 

2.7. Pokud Zákazník objednává online a pokud se s Dodavatelem písemně nedohodne jinak, provede Zákazník platbu 
předem v plné výši: 
(a) online prostřednictvím poskytovatele plateb třetích stran Dodavatele nebo 
(b) telefonicky do obchodní kanceláře Dodavatele. 

3. DODÁNÍ A KONTROLA 
3.1. Dodání se provádí na adresu uvedenou v Potvrzení objednávky. 
3.2. Všechny dodací lhůty jsou pouze odhady, a dodací lhůta nevyplývá z podstaty Smlouvy. Dodavatel není povinen 

uhradit Zákazníkovi náhradu škody nebo jinak odškodnit Zákazníka za nedodání nebo pozdní dodání Zboží, 
Služeb, nebo jakékoliv jejich části, způsobené jakýmkoliv důvodem, ani za jakékoliv přímé nebo nepřímo 
vyplývající ztráty. 

3.3. Pokud je Dodavateli znemožněno, ztíženo nebo zpožděno dodání celého nebo části jakéhokoli Zboží nebo Služeb 
nebo splnění celého nebo části jakéhokoli podstatného závazku podle Smlouvy z důvodu události vyšší moci, pak, 
aniž je dotčena Podmínka 3.2, Dodavatel nenese žádnou odpovědnost vůči Zákazníkovi a: 
(a) lhůta pro dodání nebo plnění se prodlužuje o dobu rovnající se době, po kterou trvá příčina bránící, zamezující 

nebo zdržující dodání nebo plnění; 
(b) tam, kde je to relevantní, Dodavatel dodá a Zákazník převezme a zaplatí za takovou část Zboží a Služeb, 

kterou bude Dodavatel schopen dodat v souladu se Smlouvou; a 
(c) po celou dobu a bez ohledu na to, zda dojde k jakémukoli zpoždění dodávky nebo plnění, Zákazník odpovídá 

za veškeré vzniklé příslušné celní poplatky, dávky, tarify nebo náklady na skladování spojené s dodáním nebo 
plněním a je povinen je uhradit. 

Pokud se tato Podmínka uplatní a co nejdříve po zabránění, zamezení nebo zpoždění dodávky nebo plnění, bude 
Dodavatel písemně informovat Zákazníka a strany budou v dobré víře jednat a pokusí se dohodnout na změně 
Smlouvy, která by zmírnila příčinu zpoždění nebo neplnění. Pokud není taková změna Smlouvy provedena do 30 
dnů od data takového oznámení, může Dodavatel na základě písemného oznámení Zákazníkovi okamžitě ukončit 
dotčenou část Smlouvy, aniž by nesl jakoukoli odpovědnost, s výjimkou poměrného vrácení všech předem 
zaplacených částek za část Zboží nebo Služeb, které nemohou být dodány. „Událost vyšší moci“ znamená 
jakoukoli událost, okolnost nebo příčinu mimo přiměřenou kontrolu Dodavatele, mimo jiné včetně přírodních 

katastrof, požáru, epidemií nebo pandemií, teroristických činů, války, občanských nepokojů, uvalení sankcí, 
embarga, jakéhokoli zákona nebo jakéhokoli přijatého opatření vládou nebo orgánem veřejné moci (například 
změny jakýchkoli přímých nebo nepřímých daní, tarifů, cel nebo poplatků, uložení vývozního nebo dovozního 
omezení, kvóty nebo zákazu, cestovního omezení, povinného uzavření, karantény, změn opatření hraniční kontroly, 
preventivních nebo reaktivních opatření proti nákaze nebo neudělení či pozastavení či odebrání nezbytné licence 
nebo souhlasu), pracovních nebo obchodních sporů, stávek, protestních akcí nebo nedodání či neplnění ze strany 
dodavatelů nebo subdodavatelů z důvodů jakékoliv události, okolností nebo příčiny mimo jejich přiměřené kontroly. 

3.4. Dodavatel je oprávněn dodat Zboží v jedné nebo více zásilkách či částečných dodávkách, pokud není výslovně 
dohodnuto jinak. Pokud Dodavatel nemá dostatečné zásoby, může dotčenou zásilku (zásilky) nebo částečnou 
dodávku (dodávky) zrušit, aniž by za to nesl odpovědnost, a vrátí poměrnou část předem zaplacené částky za 
zrušenou část. 

3.5. Ve všech případech, kdy je dodávka uskutečněna v jedné nebo více zásilkách nebo částečných dodávkách, každá 
zásilka nebo částečná dodávka se považuje za provedenou na základě samostatné Smlouvy a může být 
fakturována samostatně, a zrušením jakékoli zásilky nebo částečné dodávky nedojde ke zrušení nebo ovlivnění 
Smlouvy, ve vztahu k ostatním zásilkám nebo dodávkám. 

3.6. V případě, že Zákazník přebírá Zboží z areálu Dodavatele, musí tak učinit nejpozději do 7 dnů po obdržení 
oznámení Dodavatele, že zboží je připraveno k vyzvednutí, jinak může Dodavatel účtovat Zákazníkovi své náklady 
způsobené nevyzvednutím Zákazníkem v určené době. 

3.7. Software může být dodán zabudovaný do Zařízení, stažený v elektronické podobě nebo na fyzickém médiu (podle 
rozhodnutí Dodavatele). Hostované produkty jsou poskytovány udělením přístupu Zákazníkovi. 

3.8. Pokud bylo Dodavatelem písemně dohodnuto, že Zboží je prodáváno s výhradou předchozí kontroly ze strany 
Zákazníka, musí se tato kontrola uskutečnit v prostorách Dodavatele v dohodnutém termínu. Jakmile Zákazník 
nebo jeho zástupce Zboží zkontroluje a schválí, nebo jakmile uplyne dohodnuté datum kontroly, podle toho, co 
nastane dříve, má se za to, že Zboží je v souladu se Smlouvou a Podmínka 3.9 níže se na toto Zboží nevztahuje. 

3.9. Pokud před schválením Zboží nebo před tím, než je Zboží považováno za vyhovující Smlouvě podle Podmínky 3.8, 
Zákazník Dodavateli uspokojivě prokáže, že Zboží nebo Služby nejsou v souladu se Smlouvou, je jediný opravný 
prostředek Zákazníka, podle výběru Dodavatele a podle okolností, omezen na: 
(a) výměnu Zboží; nebo 
(b) vrácení kupní ceny proti vrácení dotčeného Zboží. 
Online objednávky: 

3.10. Zboží objednané online bude doručeno zásilkovou službou a lze jej doručit pouze na adresy ve Spojeném království, 
USA, Německu, Francii, Kanadě, Itálii, Belgii, Nizozemsku a Lucembursku. 

4. PRÁVNÍ TITUL A RIZIKO 
4.1. Riziko ztráty nebo poškození Zboží přechází na Zákazníka okamžikem dodání. 
4.2. Právní titul ke Zboží nebo hmotným Dodávkám přechází na Zákazníka až po jejich dodání nebo po obdržení plné 

platby za Zboží (v zúčtovaných prostředcích), podle toho, co nastane později. 
4.3. Na zákazníka nepřechází právní titul k softwaru nebo hostovaným službám, které jsou poskytovány na základě 

licence nebo udělení práv, nikoli formou prodeje nebo poskytnutí. 
5. VRÁCENÍ ZBOŽÍ 
5.1. S výjimkou položek, které jsou upraveny na míru, na zakázku, obsahují nestandardní sestavené výrobky nebo jsou 

jinak označeny jako nevratné, může Zákazník vrátit Zboží, které bylo nesprávně objednáno nebo které již 
nepotřebuje (dále jen „Vracené zboží“), do 30 dnů od příslušného data vystavení faktury (dále jen „Lhůta pro 
vrácení“). 

5.2. Zákazník musí na všech dokumentech a štítcích pro Vracené zboží uvést oprávnění k vrácení zboží, které mu na 
požádání vystaví Dodavatel. Vracené zboží musí být: 
(a) nepoužité, v původním obalu a podle názoru Dodavatele v dobrém stavu vhodném k dalšímu prodeji; 
(b) odesláno na doručovací adresu určenou Dodavatelem na riziko a náklady Zákazníka; a 
(c) obdržené a přijaté Dodavatelem ve Lhůtě pro vrácení zboží. 

5.3. Do 30 dnů od přijetí Vraceného zboží Dodavatelem v souladu s těmito Podmínkami Dodavatel vystaví dobropis na 
fakturovanou hodnotu Vraceného zboží sníženou o: 
(a) jakékoli příslušné daně a 
(b) jakýkoli administrativní poplatek (který si může Dodavatel účtovat podle svého uvážení), který nesmí překročit 

vyšší z těchto částek: (i) 20 % z fakturované hodnoty Vraceného zboží; nebo (ii) 60 GBP (nebo ekvivalent této 
částky k datu vystavení faktury ve fakturované měně). 

5.4. Právní titul a riziko u Vraceného zboží přechází na Dodavatele okamžikem jeho převzetí Dodavatelem. 
6. NEZAPLACENÍ ZÁKAZNÍKEM 

Dodavatel může podle své volby zrušit nebo pozastavit veškerá další plnění podle Smlouvy, pokud Zákazník: 
(a) nezaplatí včas jakoukoli dlužnou částku podle této nebo jiné Smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem; 
(b) vstoupí do likvidace nebo pokud je nad celým jejím podnikem, majetkem nebo aktivy nebo jejich částí jmenován 

správce nebo nucený správce; 
(c) uzavře nebo nabídne uzavření dohody nebo smíru se svými věřiteli; nebo 
(d) utrpí cokoli podobného nebo analogického k jakékoli z těchto událostí podle zákonů jakékoli jurisdikce, ve které 

je Zákazník zapsán, má bydliště nebo podniká. 
Pokud nastane některá z událostí uvedených v písmenech b) až d) výše, Zákazník to neprodleně písemně 
oznámí Dodavateli. 

7. ZBOŽÍ NA MÍRU NEBO NA ZAKÁZKU 
7.1. Pokud bylo Zboží vyrobeno nebo upraveno podle návrhů nebo konfigurací specifikovaných nebo dodaných 

Zákazníkem, Zákazník zaručuje, prohlašuje a zavazuje se Dodavateli, že: 
(a) takto navržené nebo nakonfigurované Zboží neporušuje práva duševního vlastnictví třetí strany; 
(b) zboží bude vhodné pro účel, pro který bylo navrženo nebo nakonfigurováno (a Zákazník proto souhlasí s tím, 

že Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli vadnou konstrukci nebo konfiguraci); a 
(c) Zákazník se ujistil nebo se ujistí, že před uvedením Zboží do užívání byly nebo budou provedeny všechny 

nezbytné zkoušky, aby se zajistilo, že Zboží je navrženo, zkonstruováno a provozováno bezpečně a bez rizika 
pro zdraví nebo bezpečnost veškerých osob, které Zboží používají nebo jsou v jeho blízkosti. 

7.2. Zákazník odškodní Dodavatele za všechny žaloby, soudní spory, nároky, požadavky, poplatky, úroky, náklady a 
výdaje, které může Dodavatel utrpět nebo které mu vzniknou v souvislosti s jakýmkoli nárokem třetí strany, která 
tvrdí, že došlo ke skutečnostem, které by v případě jejich prokázání znamenaly porušení záruk, prohlášení a 
závazků Zákazníka uvedených v této Podmínce. 

8. ZÁVADY V RÁMCI ZÁRUKY 
8.1. Pokud se Dodavatel písemně nedohodne jinak, tato Podmínka 8 se nevztahuje na Spotřební materiál, Produkty 

třetích stran, Hostované produkty, Software nebo Kalibraci. Záruky na Hostované produkty a Software jsou uvedeny 
v příslušné Licenci a Dodavatel vynaloží přiměřené úsilí, aby Zákazníkovi předal výhody všech záruk, které obdržel 
od poskytovatelů Produktů třetích stran. 

8.2. S výhradou ostatních ustanovení této Podmínky Dodavatel v přiměřené lhůtě od oznámení odstraní opravou nebo, 
podle své volby, dodáním náhradního dílu nebo náhradního plnění (podle okolností) závady, které vznikly výhradně 
v důsledku: 
(a) vad materiálu nebo řemeslném provedení Zařízení a/nebo Oprav; a/nebo 
(b) neposkytnutí Služeb nebo Dodávek: (i) s vynaložením přiměřené péče a dovedností; nebo (ii) které podstatně 

neodpovídají příslušné Specifikaci služeb, 
do: 
(c) 12 měsíců nebo, pouze v případě nových Zařízení nebo Náhradních dílů, 15 měsíců, pokud je Zákazník 

výrobcem zařízení pro další prodej, který používá Zařízení nebo Náhradní díly jako nedílnou součást zařízení 
výrobce, nebo pokud kupuje Zařízení nebo Náhradní díly pro další prodej jako nové a nepoužité, nebo 

(d) jiné doby, která je uvedena v jiné záruční lhůtě pro příslušné Zařízení, součásti Zařízení nebo Služby v 
Potvrzení objednávky, Specifikaci služeb, nabídce na veřejnou zakázku nebo v dokumentaci přiložené k 
Zařízení (dále jen „Záruční dokumentace“), 

od pozdější z těchto událostí: (i) datum odeslání Zařízení; (ii) v případě, že Zařízení bude instalováno Dodavatelem 
nebo jeho jménem, datum podpisu protokolu o instalaci Dodavatelem Zákazníkem; a (iii) jiné datum, které je 
uvedeno v Záruční dokumentaci pro příslušné Zařízení nebo Služby (dále jen „Datum zahájení záruky“). Jakákoli 
oprava, výměna nebo opakované plnění podle této Podmínky 8.2 nezakládá počátek nové záruční doby a původní 
záruční doba v délce 12 nebo 15 měsíců nebo jiná stanovená doba (podle toho, co je relevantní) od Data zahájení 
záruky zůstává nezměněna. 

8.3. Dodavatel neodpovídá, ať už na základě smlouvy, deliktu nebo jinak, za jakoukoli vadu, poškození nebo snížený 
výkon jakékoli části nového zařízení nebo jakéhokoli opraveného nebo kalibrovaného výrobku, Náhradního dílu, 
RBE, Předběžného RBE, Služby, Dodávaného předmětu nebo jakéhokoli zařízení, které je udržováno jako součást 
Služeb (dále jen „Záruční položky“), ani za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty a Podmínka 8.2 přestane platit, 
pokud po dodání byly příslušné Záruční položky: 
(a) použity k jakémukoli účelu, který není uveden v Technické dokumentaci nebo v jiných pokynech k použití; 
(b) instalovány, používány nebo skladovány způsobem, který není v přísném souladu s Technickou dokumentací 

nebo návodem k použití, nebo na který byl Zákazník jinak upozorněn, včetně případů, kdy instalaci provedly 
osoby neoprávněné Dodavatelem; 

(c) používány s materiály, zařízením, softwarem nebo v podmínkách prostředí, které nejsou uvedeny v Technické 
dokumentaci nebo návodu k použití; 

(d) poškozeny, nesprávně používány, zanedbány, po použití nesprávně vyčištěny a uskladněny nebo s 
pozměněnými či odstraněnými identifikačními značkami nebo čísly; 

(e) upraveny nebo změněny bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele; 
(f) poškozeny v důsledku používání nebo provozu poté, co se na nich projevila jakákoli závada; 
(g) poškozeny v důsledku poruchy nebo kolísání elektrické energie nebo systémů prostředí; nebo 
(h) poškozeny v důsledku požáru, povodně, krádeže, vyšší moci, války, terorismu nebo podobné události; 

a Dodavatel může za těchto okolností fakturovat Zákazníkovi veškeré opravy, výměny nebo dodatečné 
provedení příslušných Záručních položek. 

8.4. Dodavatel neodpovídá Zákazníkovi za žádnou vadu, pokud Zákazník neprodleně písemně neoznámí Dodavateli 
údajnou vadu s úplnými údaji o provozních podmínkách, za kterých se vada projevila, a pokud je to možné, nevrátí 
příslušné Záruční předměty nebo příslušnou část zaplacenou přepravou do sídla Dodavatele. 

8.5. Pokud Dodavatel neidentifikuje vadu příslušných Záručních položek, může Zákazníkovi účtovat veškeré práce 
provedené při takové identifikaci podle svých aktuálních účtovaných sazeb a veškeré náklady a výdaje, které mu v 
daném okamžiku vznikly. 

8.6. Záruky vztahující se na opravu se vztahují pouze na opravené nebo vyměněné části Produktu a na související 
opravárenské služby a nevztahují se na Zařízení, jehož je příslušný Produkt součástí nebo do něhož je zahrnut. 

8.7. Jakékoli Záruční položky vrácené Dodavateli podle této Podmínky 8 jsou vráceny na riziko a náklady Zákazníka. 
8.8. Rozhodnutí Dodavatele o veškerých záležitostech upravených touto Podmínkou 8, a to zejména (ale bez omezení 

výše uvedeného) pokud jde o povahu a příčiny jakýchkoli závad nebo poruch, jsou pro Zákazníka rozhodující a 
závazná. 

9. MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA A KALIBRACE 
9.1. Tato Podmínka se vztahuje na všechny Smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem o Opravě a/nebo Kalibraci a v 

případě jakéhokoli rozporu má přednost před jakoukoli jinou Podmínkou. 
9.2. Po obdržení příslušného Produktu provede Dodavatel počáteční kontrolu Produktu a poskytne Zákazníkovi odhad 

poplatku za opravu nebo kalibraci, případně za RBE nebo Náhradu, spolu s odhadovaným datem odeslání 
opraveného nebo kalibrovaného Produktu, RBE nebo Náhrady. 

9.3. Jakékoli e-maily od Dodavatele potvrzující přijetí Produktu zaslaného k Opravě nebo Kalibraci nebo vyžadující další 
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pokyny či informace od Zákazníka za účelem poskytnutí cenové nabídky nebo za jiným účelem nepředstavují 
Potvrzení objednávky. Akceptace pro Opravu, Kalibraci nebo dodání RBE nebo Náhrady se uskuteční až poté, co 
Dodavatel akceptuje objednávku v souladu s jedním z akceptačních opatření uvedených v Podmínce 1.3. 

9.4. Pokud si Zákazník nepřeje pokračovat v Opravě nebo Kalibraci, nebo si nezakoupí RBE nebo Náhradu, nebo 
pokud Dodavatel nezjistí závadu na Produktu dodaném k Opravě, může Dodavatel: 
(a) vrátit Zákazníkovi příslušný Produkt; a 
(b) účtovat Zákazníkovi veškeré práce provedené při prvotní kontrole Produktu podle svých aktuálních 

účtovaných sazeb a veškeré náklady a výdaje, které mu v daném okamžiku důvodně vznikly. 
9.5. Pokud Dodavatel provede opravu, vynaloží přiměřené úsilí, aby opravil Produkt na stejnou funkční úroveň jako 

nový Produkt se stejnou technickou specifikací uvedenou v Technické dokumentaci. Pokud to není možné nebo 
pokud Dodavatel jinak zjistí, že Produkt nelze za přiměřených nákladů opravit, Dodavatel: 
(a) informuje Zákazníka a podle volby Dodavatele vyčíslí náklady na Náhradu nebo RBE; a 
(b) může Zákazníkovi účtovat jakékoli další práce, které jsou nutné nad rámec prací předpokládaných při první 

kontrole Produktu. 
9.6. Zákazník může požádat Dodavatele o poskytnutí Předběžného RBE předtím, než Zákazník dodá Dodavateli 

zařízení, které má být vyměněno. Poskytnutí Předběžného RBE je na uvážení Dodavatele a v případě dohody: 
(a) je podmíněno dostupností, zaplacením poplatku („Poplatek za předběžné RBE“) a dalšími podmínkami, které 

může Dodavatel stanovit; a 
(b) pokud: (i) Dodavatel neobdrží Zařízení, které má být vyměněno, do 14 dnů ode dne, kdy Dodavatel odeslal 

Předběžné RBE; nebo (ii) po obdržení Zařízení, které má být vyměněno, je Dodavatelem určeno jako 
neopravitelné za přiměřených nákladů, Zákazník zaplatí aktuální ceníkovou cenu Dodavatele za poskytnuté 
Zařízení namísto Poplatku za předběžné RBE. 

9.7. Aniž je dotčeno ustanovení 4.2, pokud Zákazník zakoupí Náhradu, RBE nebo Předběžné RBE, přechází právní 
titul k nahrazovanému Produktu nebo Zařízení na Dodavatele okamžikem dodání Náhrady, RBE nebo 
Předběžného RBE. 

9.8. Aniž je dotčeno ustanovení 4.1, riziko ztráty nebo poškození nahrazovaného Produktu nebo Zařízení zůstává na 
straně Zákazníka, dokud Dodavatel Produkt nebo Zařízení neobdrží. 

9.9. Odeslání Produktu nebo Zařízení Dodavateli podle této Podmínky 9 musí být se sledovacím číslem a je na náklady 
Zákazníka. Aniž je dotčena Podmínka 15.4, Zákazník na požádání poskytne doklady o přepravě a čísla pro 
sledování zásilky. 

9.10. Dodavatel zajistí doručení vráceného, opraveného nebo kalibrovaného Produktu, Náhrad, RBE a Předběžného 
RBE na adresu uvedenou v Potvrzení objednávky nebo na jinou adresu požadovanou Zákazníkem a písemně 
odsouhlasenou Dodavatelem s tím, že si Dodavatel vyhrazuje právo účtovat Zákazníkovi náklady na doručení. 

9.11. Produkty, Náhrady, RBE a Předběžné RBE jsou vráceny nebo dodány Zákazníkovi s výchozím továrním 
nastavením uvedeným v Technické dokumentaci a Dodavatel nenese odpovědnost, ať už ze smlouvy, deliktu 
(včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti, zkreslení nebo z jiného důvodu, za jakoukoli přímou nebo 
nepřímou ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku toho, že Zákazník neprovedl přenastavení příslušného Zařízení 
na Zákazníkem požadované nastavení. 

10. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
10.1. Zákazník je povinen: 

(a) spolupracovat s Dodavatelem ve všech záležitostech týkajících se Služeb; 
(b) umožnit Dodavateli a jeho zástupcům přístup do prostor Zákazníka a k veškerému vybavení, personálu, 

materiálům, zařízením a vybavení, které jsou přiměřeně nutné k poskytování Služeb; 
(c) poskytovat Dodavateli přesné a aktuální informace, které může Dodavatel přiměřeně vyžadovat pro 

poskytování Služeb; 
(d) zajistit, aby veškeré závislosti oznámené Dodavatelem Zákazníkovi byly provedeny včas a v souladu s pokyny 

Dodavatele; 
(e) informovat Dodavatele o všech zdravotních a bezpečnostních předpisech a dalších přiměřených 

bezpečnostních požadavcích, které platí v prostorách Zákazníka; 
(f) provést práce nezbytné k přípravě prostor Zákazníka na poskytování Služeb v souladu s přiměřenými pokyny 

Dodavatele; a 
(g) nést výhradní odpovědnost za posouzení a splnění všech legislativních a doporučených podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví v prostorách Zákazníka, které umožňují poskytování Služeb. 
10.2. Pokud je to možné, Dodavatel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby poskytl Zboží a/nebo Služby, i když nastane 

některá z okolností a/nebo požadavků na Zákazníka uvedených v Podmínce 10.1 nebo nejsou splněny, za 
předpokladu, že Zákazník uhradí Dodavateli veškeré mimořádné náklady (v porovnání s náklady, které by 
Dodavatel vynaložil při běžném poskytování Zboží a/nebo Služeb, pokud by byly splněny povinnosti Zákazníka 
uvedené v Podmínce 10.1) v rozsahu, v jakém byly důvodně vynaloženy a jsou předem dohodnuty mezi stranami. 

11. POUŽÍVÁNÍ A LIKVIDACE 
11.1. Zákazník je povinen upozornit všechny osoby, které používají nebo kupují Zboží a Služby, na všechny pokyny 

a/nebo doporučení Dodavatele k použití, včetně těch, které jsou uvedeny v Technické dokumentaci, na které se 
odkazuje v katalozích nebo brožurách Dodavatele nebo které Dodavatel Zákazníkovi oznámil jiným způsobem. 
Zákazník je povinen zajistit, aby všem osobám, které používají nebo kupují Zboží a Služby, poskytl odpovídající 
informace pro bezpečné používání Zboží a Služeb pro jejich zamýšlené použití. 

11.2. Zákazník nesmí odstranit žádné označení na Zboží, které by odkazovalo uživatele na pokyny a/nebo doporučení 
Dodavatele k použití, a musí zajistit, aby je všechny osoby, které Zboží používají nebo kupují, neodstraňovaly. 

11.3. Zákazník bere na vědomí a zavazuje se, že Zboží a Služby lze používat pouze pro konkrétní aplikace a provozní 
prostředí výslovně uvedené v Technické dokumentaci. Zboží a Služby nejsou speciálně navrženy nebo testovány 
pro použití ve zdravotnictví, vojenství, letectví, automobilovém průmyslu, ropném nebo plynárenském průmyslu 
nebo v jakýchkoli bezpečnostně kritických aplikacích. Zákazník je odpovědný za zajištění vhodnosti Zboží a Služeb 
pro konkrétní použití a souladu s předpisy nebo kvalitativními standardy platnými pro Zákazníka. 

11.4. Pokud Zákazník nebo jeho kupující požaduje dodatečné informace o použití, pro které byly Zboží a Služby 
navrženy a testovány, a o podmínkách nezbytných k zajištění toho, aby při tomto použití byly bezpečné a 
neohrožovaly zdraví, a to pro účely splnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je Dodavatel povinen (pokud je to možné) vynaložit přiměřené úsilí k 
poskytnutí těchto informací, a to s výhradou úhrady svých nákladů a výdajů vzniklých při poskytování těchto 
informací. 

11.5. Zákazník odškodní Dodavatele za veškeré závazky, ztráty, úroky, náklady a výdaje, které může Dodavatel utrpět 
nebo které mu vzniknou v souvislosti s jakýmkoli nárokem třetí strany, která tvrdí, že došlo ke skutečnostem, které 
by v případě jejich prokázání znamenaly porušení závazků, prohlášení a záruk zákazníka obsažených v této 
Podmínce 11 nebo porušení jakéhokoli závazku, který je zákazník povinen v této Podmínce 11 od takového 
kupujícího vyžadovat. 

11.6. Zákazník je odpovědný za likvidaci Zboží nebo za náklady Dodavatele na takovou likvidaci, pokud platné právní 
předpisy o odpadních elektrických a elektronických zařízeních v zemi, do které Dodavatel Zboží odesílá, umožňují 
Dodavateli přenést takovou odpovědnost za likvidaci nebo získat zpět náklady na takovou likvidaci. Pokud to 
Dodavateli není povoleno, odpovídá za bezpečnou likvidaci Zboží v souladu s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy, a to na vlastní náklady. 

12. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
12.1. Tato Podmínka 12 se nevztahuje na Software nebo Hostované produkty, jejichž příslušné podmínky jsou uvedeny 

v Licenci. 
12.2. Nic v těchto Podmínkách nemění vlastnictví jakýchkoli již existujících Práv duševního vlastnictví. Pokud není mezi 

stranami písemně dohodnuto jinak, všechna ostatní Práva duševního vlastnictví náleží straně, která toto duševní 
vlastnictví vytvořila. 

12.3. Podmínka 12.4 platí v případě, že je vůči Zákazníkovi vznesen nárok na to, že jakákoli část Zboží nebo jakékoli 
použití Zboží k určenému účelu porušuje Práva duševního vlastnictví jakékoli osoby, s výjimkou případů, kdy: 
(a) Zákazník dovolil, aby bylo Zboží upraveno; nebo 
(b) zboží bylo použito v souladu s Podmínkou 8.3(c), 
a v obou případech by nárok nevznikl, kdyby k takové změně nebo použití nedošlo. 

12.4. Za předpokladu, že Zákazník neprodleně písemně oznámí Dodavateli jakoukoli reklamaci typu uvedeného v 
Podmínce 12.3 a umožní Dodavateli (pokud si to přeje) plnou kontrolu nad obhajobou a vypořádáním nároku, 
uhradí Dodavatel veškeré přiměřené a řádně vynaložené náklady a škody přiznané Zákazníkovi v řízení 
zahájeném na základě takového nároku. 

12.5. Pokud je vznesen jakýkoli nárok typu uvedeného v Podmínce 12.3 nebo je podle názoru Dodavatele 
pravděpodobné, že bude vznesen, pak buď: 
(a) Dodavatel je oprávněn zajistit ve prospěch Zákazníka licenci k používání Zboží k určenému účelu nebo upravit 

či nahradit Zboží tak, aby nedošlo k porušení, aniž by se podstatně snížila jeho užitečnost pro určený účel; 
nebo 

(b) pokud náprava podle bodu (a) není podle názoru Dodavatele proveditelná s přiměřenými náklady, je 
Dodavatel oprávněn požadovat, aby Zákazník prodal Zboží Dodavateli za původní cenu po odečtení 
příspěvku na rovnoměrné odepisování po dobu životnosti Zboží, kterou Dodavatel přiměřeně určí. 

12.6. Dodavatel nenese žádnou jinou ani další odpovědnost v souvislosti s údajným porušením jakýchkoli Práv 
duševního vlastnictví, než jak je uvedeno v této Podmínce 12. 

12.7. Veškeré materiály a veškerá Práva duševního vlastnictví k nim zůstávají ve vlastnictví Dodavatele a jeho 
poskytovatelů licencí a s výjimkou případů, kdy již byly Dodavatelem zveřejněny, je Zákazník povinen zachovávat 
důvěrnost Materiálů a nepoužívat je k jinému účelu, než ke kterému byly dodány. Zákazník je povinen Materiály 
zničit nebo vrátit Dodavateli neprodleně na jeho žádost a v každém případě neprodleně po splnění požadavků 
Zákazníka na tyto materiály. 

12.8. Pokud Zákazník poskytne nápady, vylepšení nebo návrhy týkající se Zboží, Služeb a/nebo Materiálů (dále jen 
„Zpětná vazba“), převádí tímto (nebo pokud to není možné, souhlasí s převodem) veškerá práva, vlastnické právo 
a podíl na takové Zpětné vazbě na Dodavatele a jeho poskytovatele licence a bere na vědomí, že Dodavatel a 
jeho poskytovatelé licence mohou takovou Zpětnou vazbu použít pro jakékoli účely bez jakéhokoli závazku 
důvěrnosti, uvedení autora nebo náhrady. 

13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 
13.1. TATO PODMÍNKA STANOVUJE CELKOVOU ODPOVĚDNOST DODAVATELE PODLE SMLOUVY, V 

PŘÍPADĚ DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PORUŠENÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI, UVEDENÍ V OMYL ČI 
JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU. 

13.2. Veškeré záruky, podmínky a termíny odvozené ze zákona jsou vyloučeny v maximálním možném rozsahu. 
13.3. Nic v těchto Podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost Dodavatele za smrt nebo zranění způsobené 

nedbalostí Dodavatele, nebo za podvod či podvodné zkreslení, nebo za jakoukoli jinou událost, pro kterou by 
vyloučení nebo omezení odpovědnosti Dodavatele bylo nezákonné. 

13.4. V rámci výše uvedené Podmínky 13.2 a 13.3 je celková zodpovědnost Dodavatele, vyplývající ze smlouvy, deliktu 
(včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti, nesprávných údajů nebo vzniklá jinak, na základě Smlouvy nebo 
v souvislosti se Smlouvou, omezena na 50 000 GBP nebo na celkovou cenu zaplacenou Zákazníkem na základě 
Smlouvy, podle toho, která hodnota je větší. Dále, a v rámci této celkové zodpovědnosti: 
(a) Odpovědnost dodavatele za vady je omezena na povinnosti uvedené v Podmínkách 3.9 a 8; 
(b) Odpovědnost Dodavatele za porušení povinností podle Podmínky 8 je omezena na cenu příslušné části 

příslušných Záručních položek; 
(c) Odpovědnost Dodavatele za nároky z Práv duševního vlastnictví je omezena na povinnosti uvedené v 

Podmínce 12; 
(d) Odpovědnost Dodavatele za škodu na hmotném majetku je omezena na opravu nebo výměnu poškozeného 

majetku; 
(e) Dodavatel nenese vůči Zákazníkovi (ani žádné jiné osobě) odpovědnost za neposkytnutí jakéhokoli Zboží nebo 

Služeb, pokud některá z povinností Zákazníka (včetně jakékoli závislosti uvedené v Podmínce 10) není splněna 
bez zavinění Dodavatele; 

(f) s výjimkou případů výslovně stanovených v Podmínce 13.6, Dodavatel neodpovídá za poskytování jakýchkoli 
Produktů třetích stran; 

(g) Dodavatel neodpovídá za žádnou přímou nebo nepřímou ztrátu zisku, příjmů, dat, smluv, obchodu nebo dobré 
pověsti, ani za žádnou nepřímou nebo následnou ztrátu nebo za jakékoli nároky třetích stran; 

(h) Dodavatel nenese odpovědnost za jakékoliv nároky, pokud: (i) veškeré podrobnosti o nároku byly Dodavateli 
sděleny do 1 měsíce od okamžiku, kdy se Zákazník dozvěděl o skutečnostech, které vedly k nároku, a (ii) do 
12 měsíců od tohoto data bylo zahájeno soudní řízení týkající se nároku. 

13.5. Pokud Zákazník dále prodává Zboží, Hostovaný produkt nebo Dodávky zabudováním do produktů Zákazníka, 
odškodní Dodavatele za jakékoli nároky třetích stran vyplývající z vad produktů Zákazníka. To neplatí, pokud by 
závada byla způsobena Zbožím, Hostovaným produktem nebo Dodávkami Dodavatele bez takového začlenění. 

13.6. Pokud Dodavatel distribuuje Zboží a/nebo Služby jménem společnosti Renishaw plc jako poskytovatele licence k 
Softwaru a Hostovaným produktům nebo jinak, může Zákazník v případě, že má důvod k žalobě jak proti Dodavateli, 
tak proti společnosti Renishaw plc, vyplývající ze souvisejících skutečností a okolností, podat takovou žalobu pouze 
proti Dodavateli. 

14. KONTROLA VÝVOZU 
14.1. Veškeré Zboží, Služby a Materiály poskytované Dodavatelem Zákazníkovi mohou podléhat platným zákonům o 

kontrole vývozu a/nebo dovozu, předpisům, obchodním embargům a sankcím (dále jen „Vývozní zákony“). 
Zákazník zaručuje, prohlašuje a zavazuje se: 
(a) dodržovat Vývozní zákony; 
(b) získat všechny potřebné licence pro následný vývoz nebo zpětný vývoz po obdržení od Dodavatele; a 
(c) že nebude přímo ani nepřímo přistupovat, používat, zveřejňovat, vyvážet nebo zpětně vyvážet Zboží, Služby 

nebo Materiály: (i) v rozporu s vývozními zákony; (ii) na Kubu, do Severní Koreje, Íránu, Sýrie, Jihosúdánské 
republiky, Súdánské republiky nebo na Krym/Sevastopol, do Doněckého nebo Luhanského regionu; nebo (iii) 
pro jakékoli konečné použití zakázané Vývozními zákony (včetně vojenského konečného použití v zemi 
podléhající zbrojnímu embargu nebo pro konečné použití související s jadernými, chemickými nebo 
biologickými zbraněmi, raketami nebo jejich nosiči). 

14.2. Zákazník potvrzuje, že ani on, ani žádná fyzická nebo právnická osoba, která má mít prospěch ze Zboží, Služeb 
nebo Materiálů, není fyzickou nebo právnickou osobou, na kterou se vztahují Vývozní zákony, které zakazují nebo 
omezují jejich přístup ke Zboží, Službám nebo Materiálům, ani se nenachází, není organizována nebo nemá sídlo 
v zemi, na kterou se vztahuje příslušné embargo nebo sankce. Zákazník na požádání potvrdí koncového uživatele 
a konečné použití Zboží, Služeb a Materiálů ve formě požadované Dodavatelem ke spokojenosti Dodavatele. 

14.3. Přijetí objednávky Zákazníka Dodavatelem je podmíněno obdržením vývozní licence, povolení, odpovědi na dotaz 
na hodnocení od příslušné vlády (vlád) nebo jiných dokumentů požadovaných příslušnými orgány, aby byly v 
souladu s platnými Vývozními zákony. Zákazník bere na vědomí, že dodržování těchto vývozních kontrol ze strany 
Dodavatele může zpozdit dodávku, a aniž jsou dotčeny Podmínky 3.2 a 3.3, souhlasí s tím, že Dodavatel není za 
takové zpoždění odpovědný. 

15. RŮZNÁ USTANOVENÍ 
15.1. Platné zákony: Zákazník je povinen vždy dodržovat všechny platné zákony (včetně zákonů týkajících se ochrany 

osobních údajů, boje proti úplatkářství, korupci, spravedlivé hospodářské soutěže, prevence daňových úniků a 
prevence finanční kriminality) a nesmí se dopouštět protisoutěžních, neetických nebo korupčních praktik. 

15.2. Pravidla podnikání Renishaw Group: Zákazník je povinen vždy dodržovat všechny příslušné části obchodního 
kodexu skupiny Renishaw, který se nachází na adrese https://www.renishaw.com/businesscode (v aktuálním 
znění). 

15.3. Ochrana údajů: Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel může zpracovávat osobní údaje jako správce pro účely 
správy účtu a zpracování objednávek, jak je dále popsáno v oznámení o ochraně osobních údajů na adrese 
https://www.renishaw.com/privacy. Zákazník nesmí bez výslovného písemného souhlasu Dodavatele poskytnout 
osobní údaje Dodavateli ke zpracování jménem Zákazníka. Zákazník nesmí v žádném případě sdílet s 
Dodavatelem následující citlivé informace: 
(a) odsouzení za trestné činy a přestupky; 
(b) platební karty a účty (jiné než pro úhradu částek podle Smlouvy); 
(c) zvláštní kategorie údajů definované v článku 9 GDPR nebo 
(d) utajované informace nebo informace podléhající předpisům o mezinárodním obchodu se zbraněmi nebo jejich 

zahraničním obdobám. 
Zákazník může být požádán nebo mu může být povoleno zřídit si účet(y) pro správu svého vztahu s Dodavatelem 
nebo pro přístup ke Zboží a Službám. Zákazník je výhradně odpovědný za bezpečnost a veškeré aktivity spojené 
s jeho účtem (účty). 

15.4. Další ujištění: Zákazník je povinen na žádost Dodavatele neprodleně předložit, vyhotovit a doručit takové 
dokumenty a provést takové úkony, které může Dodavatel přiměřeně požadovat k řádnému provedení Smlouvy 
a/nebo k prokázání toho, že Zákazník dodržuje ustanovení Smlouvy, a vynaloží veškeré úsilí, které lze po něm 
přiměřeně požadovat. 

15.5. Postoupení: Dodavatel, nikoli však Zákazník, může kdykoli postoupit, převést, zastavit, zatížit, zadat subdodávku, 
delegovat, vyhlásit svěřenectví nebo jakkoli jinak nakládat s jakýmikoliv nebo všemi svými právy a povinnostmi 
podle Smlouvy vcelku nebo zčásti bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka. 

15.6. Úplná dohoda: Tato Smlouva nahrazuje veškeré podmínky uvedené v objednávce Zákazníka a s výjimkou 
případné dohody o mlčenlivosti uzavřené mezi příslušnými stranami představuje úplnou dohodu týkající se 
předmětu smlouvy. Žádné další podmínky nebo prohlášení týkající se Zboží nebo Služeb se nepoužijí, pokud takové 
ujednání nebylo výslovně písemně odsouhlaseno Dodavatelem. 

15.7. Zřeknutí se práva: Žádné zřeknutí se práva není závazné, pokud není provedeno písemně. Neuplatnění nebo 
prodlení při uplatnění práva nebo opravného prostředku nepředstavuje vzdání se práva. 

15.8. Žádné partnerství: Tato Smlouva nezakládá žádné partnerství ani společný podnik. Každá strana jedná pouze 
svým jménem a není zástupcem druhé strany ani není oprávněna přijímat jakékoli závazky jménem druhé strany. 

15.9. Oznámení: Jakékoli oznámení podle Smlouvy musí být písemné, v angličtině a musí být doručeno na adresu: 
(a) Dodavatele – e-mailem na adresu companysecretary@renishaw.com; a 
(b) Zákazníka – na jeho adresu uvedenou v jeho objednávce nebo v účtu u společnosti Renishaw, nebo jak je 

druhé straně oznámeno jinak v souladu s touto Podmínkou. 
15.10. Jakákoli oznámení označená k rukám Dodavatele budou rovněž obsahovat tištěnou kopii zaslanou na 

registrovanou adresu Dodavatele, označenou k rukám hlavního právního zástupce skupiny a tajemníka společnosti. 
15.11. Oddělitelnost: Pokud bude některé ustanovení Smlouvy shledáno neplatným, nevymahatelným nebo 

nezákonným, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. 
15.12. Započtení: Veškeré částky splatné na základě Smlouvy musí být Zákazníkem Dodavateli uhrazeny v plné výši bez 

jakéhokoli započtení, protipožadavku, odpočtu nebo srážky (kromě odpočtu nebo srážky daně vyžadované 
zákonem). Dodavatel může započíst jakoukoli částku, kterou dluží Dodavatel Zákazníkovi, proti jakékoli částce, 
kterou má Zákazník zaplatit Dodavateli, ať už na základě Smlouvy nebo jakékoli jiné dohody mezi nimi. 

15.13. Přetrvání platnosti: Jakékoli ustanovení Smlouvy, které má výslovně nebo implicitně vstoupit v platnost nebo 
zůstat v platnosti po ukončení nebo vypršení Smlouvy, zůstává v plné platnosti a účinnosti. 

15.14. Práva třetích stran: Není-li výslovně uvedeno jinak, Smlouva není určena ve prospěch a není vymahatelná pro 
žádnou osobu, která není její stranou, s tím, že jakákoli strana, která ovládá Dodavatele, je jím ovládána nebo je s 
ním pod společnou kontrolou, se může na Smlouvu odvolávat a vymáhat ji, jako by byla stranou Smlouvy. 

15.15. Rozhodné právo: Rozhodným právem pro Smlouvu, včetně jakýchkoli otázek týkajících se její existence, platnosti 
nebo ukončení a mimosmluvních sporů nebo nároků, je hmotné právo Anglie. 

15.16. Jurisdikce: Pokud se místo plnění Smlouvy nachází: 
(a) ve Spojeném království, Zákazník se neodvolatelně podřizuje výlučné jurisdikci anglických soudů; a 
(b) kdekoli jinde než ve Spojeném království, bude jakýkoli spor vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní 

postoupen a s konečnou platností vyřešen v rozhodčím řízení podle pravidel LCIA, která se považují za 
začleněná odkazem do této Podmínky. Počet rozhodců je jeden. Sídlem nebo právním místem rozhodčího 
řízení je Londýn. Jazykem rozhodčího řízení je angličtina. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.renishaw.com%2Fbusinesscode&data=04%7C01%7CMelanie.Nooney%40Renishaw.com%7C3cd049a6eb854e2b12f508d9ae70ae9e%7Cbe3b1b3bae03462ebf694110e380dc7b%7C0%7C0%7C637732621251876385%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RDHAqRbDpDtbDKOuO48An8OZO6juZTUyxFo%2F61eY5zc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.renishaw.com%2Fprivacy&data=04%7C01%7CMelanie.Nooney%40Renishaw.com%7C158b322250e3481baa5308d9bedce646%7Cbe3b1b3bae03462ebf694110e380dc7b%7C0%7C0%7C637750678225794309%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=keEfEUGxVU0%2FkmdCiVB6RzCK2pgCmoUV0Sl6bbWOzHw%3D&reserved=0
mailto:companysecretary@renishaw.com
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