Nákupní podmínky společnosti WestRock
(Czech, October 2016)
1. Smluvní strany
Tyto nákupní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou platné mezi příslušnou společností WestRock Svitavy s.r.o. (dále jen „společnost
WestRock“), která kupuje zboží nebo služby (společně dále jen „produkty“), a dodavatelem (dále jen „dodavatel“), který dodává
produkty (dále společně jen „smluvní strany“).
2. Poptávka
Každá žádost společnosti WestRock o nabídku, cenovou nabídku nebo jakákoli jiná žádost je nezávazná a nevytváří nabídku.
3. Informace o cenách a nabídky dodavatele
Pokud není smluvními stranami písemně ujednáno jinak, nabídka dodavatele týkající se ceny a možnosti dodání a/nebo dodací lhůty
produktů bude závazná po dobu 14 dnů od doby přijetí takové nabídky ze strany společnosti WestRock.
Dodavatel poskytne informace o cenách, nabídky, cenové návrhy apod. zdarma.
Společnost WestRock může stanovit konkrétní požadavky týkající se nabídek a jakékoli smluvní dokumenty, kromě těchto podmínek
(např. forma, typ, rozsah a obsah), které dodavatel musí za všech okolností splnit, pokud dodavatel takové požadavky neodmítne písemně
do sedmi dnů od přijetí takových požadavků dodavatelem (v takovém případě smluvní strany znovu dojednají konkrétní podmínky jejich
smlouvy).
4. Objednání
Tyto podmínky budou začleněny a stanou se platnými prostřednictvím písemné nákupní objednávky (dále jen „objednávka“) ze strany
společnosti WestRock. Objednávka bude považována za platnou od data jejího přijetí dodavatelem.
Aktuální podmínky platí pro všechny smlouvy týkající se libovolného typu produktů, které jsou poskytovány dodavatelem společnosti
WestRock. Tyto podmínky vylučují všechny další podmínky a/nebo podmínky obsažené v jakémkoli jiném dokumentu pocházejícím
od dodavatele (např. cenová nabídka, potvrzení objednávky, faktura). Přijetí objednávky dodavatelem se výhradně řídí těmito
podmínkami a jakoukoli jinou písemnou smlouvou řádně vykonávanou oprávněnými zástupci jak dodavatele, tak společnosti
WestRock (dále jen „smlouva“).
Zasláním nebo plněním produktů po přijetí objednávky dodavatel potvrzuje, že je vázán těmito podmínkami a dalšími ustanoveními
uvedenými ve smlouvě. Nehledě na výše uvedené, WestRock bude v souladu se všemi platnými právními předpisy k němu týkající se
ochrany osobních údajů.
5. Lhůta dodání / plnění
Lhůta dodání nebo lhůta plnění služby uvedená v objednávce je závazná a začne plynout po přijetí objednávky. V případě, že v
objednávce není žádná taková lhůta uvedena, dodání nebo služba bude provedena okamžitě. V případě hrozící prodlevy s dodáním nebo
plněním služby bude dodavatel neprodleně informovat společnost WestRock a poskytne společnosti WestRock veškeré příslušné
informace týkající se důvodů a trvání prodlevy a rovněž navrhovaných opravných prostředků a opatření.
Dodání nebo plnění služby před smluveným datem je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti WestRock. Z
takového včasného dodání nebo plnění služby nesmí pro společnost WestRock plynout žádná nevýhoda; zvláště období platby (článek
18) nesmí začít plynout před sjednaným datem.
6. Dodání, doprava a pojištění
Dodání nebo plnění služby a doprava musí být provedeny podle dodacích podmínek uvedených v objednávce. Pokud není nic
takového uvedeno, bude vše provedeno podle DDP (INCOTERMS 2010) v místě plnění stanoveném společností WestRock.
Zásilky na dobírku nebudou ze strany společnosti WestRock přijímány. K zásilce musí být připojeny uvedené přepravní dokumenty,
stejně jako samostatný dodací list pro každou objednávku. Pokud není sjednán nebo uveden žádný konkrétní typ dopravy, dodavatel musí
použít nejbezpečnější možnost dopravy. Částečné dodávky jsou povoleny pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti
WestRock.
Nadbytečné nebo nedostatečné dodávky nejsou povoleny.
Dodavatel musí produkty správně a řádně označit a za všech okolností musí dodržet přepravní, balicí a jiné předpisy platné na prodej a
dodání takových produktů (včetně bezpečnosti produktu). Společnost WestRock může stanovit konkrétní požadavky, pokud jde o rozsah a
obsah dokumentace produktů, které musí dodavatel za všech okolností dodržet.
Dodavatel bude zodpovídat za platbu všech penále, pokut nebo jiných škod způsobených společnosti WestRock nebo jí uložených v
důsledku dodání nebo plnění služby dodavatelem.
Dodavatel zajistí, že produkty budou řádně pojištěny a na žádost společnosti WestRock poskytne společnosti WestRock výpis pojištění nebo
osvědčení o pojištění.
Dodavatel zajistí rychlé a kompletní plnění všech sekundárních povinností, např. ustanovení o nezbytném prokázání testování, popisy,
návody k obsluze apod.
7. Přijetí
Produkty budou dodány nebo plněny v místě stanoveném smlouvou a během běžné pracovní doby nebo podle jiných pokynů
stanovených oprávněným zástupcem společnosti WestRock.
Tyto produkty mohou přijmout/obdržet pouze oprávnění zaměstnanci společnosti WestRock nebo třetí osoby výhradně k tomu oprávněné
společností WestRock. Další náklady na dodání, které vzniknou zejména v důsledku dodání mimo sjednaný čas, ponese výhradně
dodavatel.
Po dodání produktů společnosti WestRock přechází vlastnické právo na tyto produkty na společnost WestRock. Jakákoli výhrada vlastnictví
ze strany dodavatele, zvláště na produkty, které jsou poskytovány k další distribuci a/nebo zpracování, je vyloučena.
8. Balení
Produkty musí být zabaleny způsobem, který je v daném odvětví řádný a obvyklý, aby byla zaručena dostatečná ochrana produktů.
Dodavatel je v každém případě, bez ohledu na dodací podmínky, zodpovědný za jakoukoli škodu vzniklou v průběhu dodávky, zvláště
v důsledku vadného nebo nesprávného balení nebo přepravy ze strany dodavatele.
Dodavatel ponese všechny náklady na balení. Pokud na sebe společnost WestRock převezme náklady na balení, a to výjimečně na
základě předchozí písemné dohody, primární náklady budou účtovány společnosti WestRock a budou na faktuře uvedeny samostatně. V
takovém případě nebude ze strany společnosti WestRock přijat požadavek na zálohu.
Dodavatel zlikviduje na svoje náklady a riziko obalový materiál, přepravní pomůcky a případné produkty dodávky a/nebo zbytky
takových produktů dodávky, které budou vyhodnoceny jako „nebezpečný materiál“, a to po jejich použití podle stanoveného účelu, nebo
takové produkty odveze zpět k likvidaci. Pokud dodavatel nesplní tuto povinnost, společnost WestRock je oprávněna nechat si tuto

povinnost splnit třetí osobou na plné náklady a zodpovědnost dodavatele.
9. Prodlení, zrušení a smluvní pokuta
V případě prodlení s dodávkou (nebo plněním služby) nebo v případě dodávky (nebo plnění služby) s porušením smlouvy je
společnost WestRock oprávněna - aniž by došlo k omezení dalších nároků - ukončit smlouvu neprodleně po stanovení adekvátní lhůty pro
dodržení shody. V případě pochybností bude za adekvátní považováno období 14 dnů. Jinak bude společnost WestRock dle svého
výhradního a svrchovaného uvážení nadále oprávněna trvat na plnění smlouvy. Společnost WestRock bude mít stejná práva i v případě, že
bude proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení nebo podobné řízení nebo pokud bude žádost o zahájení insolvenčního řízení nebo
podobného řízení zamítnuta z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů. Společnost WestRock bude mít tato práva i v případě, že
dodavatel nebude na vině.
Smluvní strany stvrzují, že včasné dodávky nebo plnění služeb jsou pro společnost WestRock zcela zásadní. Na základě toho bude
společnost WestRock v případě prodlení oprávněna zvolit z následujících možností: (i) dodavatel uhradí společnosti WestRock smluvní
pokutu ve výši 15 % z celkové smluvní hodnoty náhradou za plnění smlouvy; nebo (ii) smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové smluvní
hodnoty, kromě pozdního plnění za každý kalendářní den prodlení až do maximální výše 15 %.
Společnost WestRock si ponechává právo nárokovat škody nad rámec výše uvedené pokuty. Společnost WestRock bude mít povinnost uvést
výběr smluvní pokuty nejpozději při platbě faktury, která chronologicky následuje po opožděné dodávce.
Bez ohledu na výše uvedené, pokud je prodlení důsledkem zásahu vyšší moci (článek 10), společnost WestRock může datum dodání
prodloužit po dobu trvání překážky, pokud dodavatel společnost WestRock neprodleně o takových okolnostech uvědomí a navrhne
adekvátní opatření.
V případě zásahu vyšší moci, který způsobí neschopnost vykonat dodávku nebo plnění produktů podle výše uvedené definice a který
trvá déle než čtyři týdny, společnost WestRock může smlouvu s okamžitou platností ukončit. Společnost WestRock nabude tohoto práva
na ukončení s okamžitou platností bez dodržení výše uvedeného období, pokud je dodržení data dodání (nebo plnění služby) vyžadováno
pro zajištění běžných obchodních činností společnosti WestRock.
10.

Vyšší moc

Za zásah vyšší moci budou považovány válka, občanská válka, vývozní a/nebo obchodní omezení na základě politických vztahů, včetně
stávek, výluk, přerušení provozu, provozních omezení, která nelze přičíst dodavateli, a podobné události, včetně zemětřesení, které leží
mimo kontrolu dodavatele a které mu znemožňují plnit jeho povinnosti nebo pro takové plnění povinností nejsou adekvátní.
Dodavatel nezodpovídá za neplnění z důvodu zásahu vyšší moci za předpokladu, že dodavatel vykonal vše, co bylo adekvátní k tomu,
aby se takového zásahu vyvaroval nebo omezil jeho dopad, a zajištění dodávky společnosti WestRock bude přednostně vyřízeno.
11.

Přenos rizika

Pokud není společností WestRock písemně ujednáno jinak, produkty budou dodány podle DDP (INCOTERMS 2010).
12. Záruka
Všechny produkty musí vykazovat sjednanou kvalitu a množství a odpovídat platným obecným a konkrétním normám, zvláště ohledně
ochrany zaměstnanců a bezpečnosti, přepravy nebezpečného zboží, zacházení s nebezpečným odpadem spolu s příslušnými předpisy
ohledně skladování a provozními předpisy a rovněž uznávanými technickými a vědeckými normami. Pokud dodavatel poskytne záruku na
přítomnost konkrétní vlastnosti produktů, produkty musí takové záruce odpovídat.
Dodavatel bude společnost WestRock zcela informovat o možnostech použití a vhodnosti produktů spolu s odpovídající manipulací a
uskladněním, pokud toto již není zřejmé nebo již známé na základě stávajícího obchodního vztahu.
Pokud není společností WestRock písemně ujednáno jinak, záruční doba bude 24 měsíců od data přenosu rizika za produkty na
společnost WestRock v souladu se smlouvou.
Dodavatel zaručuje společnosti WestRock, že produkty budou bez závad v době dodání a během záruční doby a budou vhodné pro
sjednané použití nebo použití vyplývající z povahy produktů.
Pokud je provedena oprava, záruční doba (24 měsíců) začne plynout znovu od data provedení opravy. Pokud je požadováno
nastavení lhůty pro dodržení shody, za adekvátní bude považována lhůta 14 dnů.
Společnost WestRock otestuje zboží v adekvátním období ohledně případných zřejmých nesrovnalostí z hlediska kvality nebo množství.
Nebude-li však provedena žádná funkční zkouška; nárok bude za všech okolností považován za včasný, pokud jej společnost WestRock
zašle dodavateli do 5 pracovních dnů počítaných od přijetí nebo po dokončení plnění produktů nebo do doby zjištění, v případě skrytých
závad.
Bez ohledu na výše uvedené má společnost WestRock veškerá práva na vady kvality, a to v plném zákonném rozsahu bez omezení. V
rámci nároku na následné plnění je společnost WestRock dle svého výhradního a svrchovaného uvážení oprávněna požadovat náhradu
škody, dodávku nových produktů nebo jejich opětovné plnění. Právo na náhradu škody je v souladu s článkem 13 výhradně kdykoli
vyhrazeno, zejména právo na náhradu škody namísto dodání nebo plnění.
13. Náhrada škody a odpovědnost za produkt
Pokud je do dané míry dodavatel odpovědný za vady produktu, dodavatel neprodleně odškodní společnost WestRock a zbaví ji
odpovědnosti vůči všem nárokům na náhradu škody a všem nákladům, požadavkům, výdajům, závazkům nebo ztrátám vyplývajícím
nebo jsoucím v souvislosti s vadou produktu (např. v případě stažení produktu). Dodavatel zbaví společnost WestRock odpovědnosti na
základě první žádosti.
Dodavatel bude zcela odpovídat za následné výdaje, které jsou důsledkem vady produktu nebo služby.
V rámci těchto událostí odpovědnosti za škody bude dodavatel také povinen nahradit všechny náklady vyplývající nebo jsoucí ve vztahu
ke stažení produktu provedeném společností WestRock. Pokud je to možné a adekvátní, společnost WestRock bude dodavatele
informovat o obsahu a rozsahu opatření stažení produktu, která budou provedena, a poskytne dodavateli příležitost vyjádřit jeho názor.
Další zákonná práva zůstávají nedotčena.
Dodavatel je povinen uzavřít pojištění o odpovědnosti (včetně odpovědnosti za produkt) na pokrytí všech zranění osob nebo škod na
majetku odpovídající pojistnou sumou, a to na dobu dodavatelského vztahu, tj. až do uplynutí promlčecí lhůty nároku na náhradu
vady (je stanoveno, že nároky na náhradu škody vůči dodavateli nad rámec této lhůty zůstanou nedotčeny). Na žádost společnosti
WestRock poskytne dodavatel společnosti WestRock výpis nebo osvědčení o pojištění.
14.

Protipožární ochrana, ochrana životního prostředí, bezpečnost zaměstnanců

Při pobytu v zařízení společnosti WestRock dodavatel (tj. jeho zaměstnanci, pracovníci a subdodavatelé) zajistí svou shodu s vnitřními
pravidly společnosti platnými pro dané zařízení (zvláště předpisy o protipožární ochraně, ochraně životního prostředí, bezpečnosti a zdraví
zaměstnanců).
Dodavatel zodpovídá za to, že si příslušné verze pravidel, které jsou v každém zařízení k dispozici, vyžádá předem a bude své
zaměstnance, pracovníky a subdodavatele o těchto pravidlech informovat. Dodavatel bude zcela zodpovídat za záměrné porušení pravidel
společnosti WestRock nebo jejich porušení hrubým zanedbáním ze strany jeho zaměstnanců, pracovníků nebo subdodavatelů. Společnost
WestRock může takovou osobu kdykoli ze zařízení společnosti WestRock vyloučit, pokud tato osoba nebude dodržovat vnitřní pravidla

poté, co o to byla požádána. Všechny náklady vyplývající z nedodržení pravidel zařízení budou hrazeny výhradně dodavatelem.
15. Práva na průmyslové a duševní vlastnictví
Dodavatel zajistí svou shodu a shodu všech produktů se všemi platnými oficiálními předpisy a zákony (zejména s právy na průmyslové a
duševní vlastnictví) a s předpisy příslušných orgánů. Dodavatel tímto zaručuje a vyhlašuje, že si je všech takových zákonů a předpisů
vědom. Pokud dodavatel takové zákony a předpisy nedodrží, souhlasí tímto s odškodněním a zbavením společnosti WestRock odpovědnosti
na základě první žádosti a to vůči všem důsledkům takového nedodržení (např. vůči všem nákladům, požadavkům, právním poplatkům,
výdajům, závazkům nebo ztrátám vyplývajícím nebo jsoucím ve vztahu s nedodržením ze strany dodavatele).
V takovém případě dodavatel zajistí, že pro společnost WestRock buďto zajistí právo pokračovat v používání produktů, nebo je upraví tak,
že nebudou nadále porušovat předpisy.
16. Zachování mlčenlivosti
Dodavatel souhlasí se zachováním mlčenlivosti ohledně všech souvisejících obchodních a technických informací získaných v průběhu jeho
činností spojených s jeho obchodním vztahem se společností WestRock a rovněž ohledně podmínek smlouvy.
Tato povinnost není časově omezena a bude trvat i po ukončení vztahu mezi dodavatelem a společností WestRock.
17.

Výkresy, nástroje a vzory

Výkresy, náčrty, nástroje, pomůcky, šablony, vzory apod. přidělené a/nebo financované společností WestRock k plnění smlouvy zůstávají
a/nebo jsou výhradním majetkem společnosti WestRock.
Všechny tyto prvky nebudou dostupné třetím osobám ani nebudou používány pro jiné účely a nebudou používány pro veřejné účely
bez předchozího písemného souhlasu společnosti WestRock. Takové materiály budou vráceny neprodleně po dodání nebo dokončení
plnění produktů a/nebo po zrušení objednávky (zrušení smlouvy).
18. Cena a platební podmínky
Všechny ceny jsou konečné, nepodléhají změnám a nezahrnují DPH.
Platby budou provedeny podle platebních podmínek uvedených v objednávce. Pokud nejsou žádné podmínky uvedeny, platba bude
provedena do 30 dnů s 3% slevou nebo do 60 dnů bez slevy. Platební období začíná po přijetí faktury dodavatele ze strany společnosti
WestRock, ale nejdříve v den sjednané dodací lhůty. Ve všech případech platí, že pokud se riziko přenese po dodání nebo příjmu faktury,
počítání bude zahájeno od data přenosu rizika. V případě částečných faktur má společnost WestRock také právo odečíst slevu, i když se
příslušné požadavky nevztahují na další dílčí faktury stejné objednávky.
Všechny faktury budou bez výjimky zaslány na fakturační adresu uvedenou na objednávce, budou obsahovat adekvátní informace (zejména
číslo objednávky, identifikaci produktů a materiálové číslo společnosti WestRock) k identifikaci odpovídající objednávky a musí
splňovat platná ustanovení zákona o daních.
Faktury dodavatele nesplňující tyto podmínky a/nebo objednávku nevedou k zahájení platebního období a budou zamítnuty bez provedení
platby.
Pokud jsou výše uvedené platební podmínky neplatné podle platného zákona, maximální platební podmínky uvedené v takovém
zákoně budou považovány za podmínky sjednané mezi smluvními stranami.
Platba bude považována za uhrazenou v řádné lhůtě v rámci období poskytnutí slevy a/nebo obecném platebním období, pokud je provedena
v rámci týdenního vyřizování plateb k dalšímu datu týdenního vyřizování plateb následujícím po uplynutí příslušného platebního období.
Žádné postoupení nároků nebude bez předchozího písemného souhlasu společnosti WestRock povoleno.
19. Kvalita
Společnost WestRock předpokládá, že dodavatel bude aktualizovat kvalitu svých produktů, které budou dodávány společnosti WestRock, a
to na nejnovější technologickou úroveň, a bude společnost WestRock informovat o možných zlepšeních a technických změnách. Změny v
produktu dodávky však v každém případě vyžadují předchozí písemný souhlas společnosti WestRock.
20. REACH
Dodavatel zaručuje a vyhlašuje, že produkty splňují zejména ustanovení (ES) nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek (dále jen „nařízení REACH“). Dodavatel bude zvláště výhradně odpovídat za skutečnost, že
látky obsažené v produktech, pokud nezbytně spadají pod nařízení REACH, byly předem registrovány a/nebo registrovány po uplynutí
přechodných období a že společnosti WestRock byly poskytnuty bezpečnostní listy odpovídající nařízení REACH s
odpovídajícím účelem použití a/nebo nezbytnou informací podle čl. 32 nařízení REACH. Pokud dodavatel dodává produkty ve
smyslu čl. 3 nařízení REACH, bude také odpovídat za dodržení svých povinností předat určité informace podle čl. 3 nařízení REACH.
Dodržení „ustanovení REACH“ však nezbavuje dodavatele obecné povinnosti neprodleně a příslušně informovat společnost WestRock o
všech změnách v dotyčných produktech.
21. Místo plnění, kompetentní soud a rozhodné právo
Místem plnění odpovídá dodací adresu uvedenou WestRock a / nebo místa, kde jsou položky, které mají být dodáno nebo provedeno v
souladu s objednávkou.
Případné spory vyplývající z nebo ve vztahu ke smlouvě a / nebo Příkaz se řídí hmotným právem New Yorku, s výjimkou jeho kolizní normy
a vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ( CISG ),
Veškeré spory vzniklé z nebo v souvislosti se smlouvou a / nebo Objednávky budou řešeny podle Pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní
obchodní komory jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s uvedenými pravidly. Nicméně, WestRock je oprávněna na základě
svého vlastního uvážení podniknout právní kroky před soudem ústředí nebo bydliště dodavatele.
22. Zásady chování
Jako podmínku obchodování se společností WestRock vyžaduje společnost WestRock po dodavateli za všech okolností splnění
jejích Zásad chování (dále jen „Zásady“), které jsou zde uvedeny prostřednictvím odkazu a jsou k dispozici na
https://www.westrock.com/-/media/pdf/policies/supplier-principles-of-conduct-pdf.pdf. Dodavatel bude své obchody v průběhu
obchodního vztahu vykonávat v souladu se Zásadami (včetně jejich dodatků).
Kromě toho může společnost WestRock předložit dodavateli k přezkoumání pravidla chování nebo další zásady o dodržení shody a
postupy jednoho nebo několika svých zákazníků a poskytovatelů licence (dále jen "další zásady"). Dodavatel následně stanoví, zda je
schopen dodržet další zásady a musí o tom neprodleně písemně informovat společnost WestRock. Pokud dodavatel souhlasí s
dodržením dalších zásad, takové další zásady budou na základě těchto podmínek pro dodavatele povinné a jsou zde uvedeny
prostřednictvím odkazu.
Dodavatel také souhlasí s tím, že po svých subdodavatelích a dodavatelích, kteří vyrábí produkty nebo součásti produktů nebo poskytují
služby pro společnost WestRock, bude požadovat dodržování Zásad a stejných dalších zásad, které musí dodržovat i dodavatel. Zástupci a
pověřené osoby společnosti WestRock a rovněž zástupci a pověřené osoby zákazníků a poskytovatelů licence společnosti WestRock,
pokud dodavatel souhlasil s dodržováním jejich dalších zásad, mohou zkontrolovat zařízení dodavatele a jeho subdodavatelů a dodavatelů a

vykonat pohovory s jejich zaměstnanci za účelem kontroly dodržování shody se Zásadami a dalšími zásadami. Dodavatel a jeho
subdodavatelé a vlastní dodavatelé udělí všem takovým zástupcům a pověřeným osobám přístup do svých zařízení, k záznamům a
zaměstnancům k provádění kontrol a budou spolupracovat na plnění všech požadavků zástupců a pověřených osob při provádění kontrol.
Výše uvedená práva a povinnosti platí pro všechny společnosti, které vyrábí nebo připravují produkty pro společnost WestRock. Dodavatel
potvrzuje, že jeho pochybení nebo pochybení jeho subdodavatelů nebo vlastních dodavatelů při dodržování Zásad a rovněž dalších zásad
bude považováno za závažné porušení těchto podmínek a rovněž za porušení smlouvy.
23.

Dodržování zákonů

Dodavatel bude dodržovat všechny zákony, pravidla, nařízení a rozhodnutí platná pro plnění povinností dodavatele na základě této smlouvy,
mimo jiné včetně všech platných protikorupčních zákonů, mimo jiné včetně zákona USA o zahraničních protikorupčních zásadách a britského
zákona o korupci z roku 2010; a amerických správních exportních nařízení zakazujících export do zemí podléhajících embargu. Dodavatel
musí zveřejnit, pokud je poskytovat na WestRock žádné "3TG" kovy ( cín, tantal, wolfram či zlato), které bylo pořízeno v Demokratické
Republice Kongo, Angola, Burundi, Středoafrická republika, Kongo republiky, Rwandy, Jižního Súdánu, Tanzanie, Uganda, nebo Zambie.
24. Zakázané Obchondní Praktiky; FCPA.
Dodavatel nesmí být zapojen do žádné korupce, úplatků, koluzních dohod, stanovení cen nebo nekalých obchodních praktik. Dodavatel (a jeho
partneři, zaměstnanci, zástupci a agenti), jakož i položky, které budou přímo či nepřímo poskytovány dodavatelem, musí být v souladu
s americkým zákonem o zahraničních korupčních praktikách (dále jen „FCPA“) a s příslušnými protiúplatkářskými a protikorupčními zákony
jakékoli země mimo území Spojených států, v nichž bude dodavatel služby poskytovat („zákon o korupčních praktikách“).Jestliže se a)
dodavatel dozví nebo má důvod se domnívat o jakékoli zamýšlené či realizované platbě, nabídce nebo dohodě, které se týkají položek
a představují nebo by mohly představovat porušení zákona FCPA nebo zákona o korupčních praktikách, nebo b) zatímco jsou položky
poskytovány, se dodavatel dozví nebo má důvod se domnívat, že přímo nebo prostřednictvím jakéhokoliv agenta nebo poskytovatele služeb byl
dodavatelem poskytnut úplatek, který je podle zákona FCPA trestný (nebo by byl trestný, kdyby byl dodavatel vyšetřován dle tohoto zákona)
nebo podle zákona o korupčních praktikách, musí dodavatel neprodleně písemně informovat generální radu společnosti WestRock na adrese 504
Thrasher Street, Norcross, Georgia 30071, USA. Výše uvedený odstavec b) se vztahuje na chování dodavatele bez ohledu na to, zda se případný
úplatek týká či zvýhodňuje položky či společnost WestRock; poskytnutí takové rady nicméně nesmí představovat porušení těchto podmínek,
pokud se skutečné nebo domnělé podezření z úplatku netýká položek podle těchto podmínek posuzovaných. Společnosti WestRock musí být
dovoleno podniknout přiměřená opatření k prevenci, zmírnění nebo vyšetření takových skutečných či potenciálních porušení zákona FCPA nebo
zákonů o korupčních praktikách, které mohou zahrnovat kontrolu účetních knih a záznamů dodavatele, stejně jako provedení auditu za tímto
účelem kdykoli po včasném oznámení. Společnost WestRock může tyto podmínky a veškeré informace, které v rámci kontroly získá, zpřístupnit
vládní agentuře, regulačnímu orgánu nebo jiným osobám, u kterých společnost WestRock usoudila, že takové informace mohou potřebovat.
25.

Nejvíce zvýhodněný zákazník

Pokud podmínky dodání nebo plnění produktů (ve stejném množství a za stejných podmínek) uzavřené, nebo které mají být uzavřené,
dodavatelem s jinou třetí osobou budou výhodnější pro takovou jinou třetí osobu než podmínky smlouvy mezi dodavatelem a společností
WestRock (např. ohledně cen, nákladů, poplatků, slev, záruky atd.), dodavatel tyto výhodné podmínky neprodleně rozšíří i na společnost
WestRock.
26. Neplatnost smluvních ustanovení
Pokud některé z ustanovení těchto podmínek a/nebo smlouvy bude shledáno neplatným nebo zmatečným, zbývající ustanovení těchto
podmínek a/nebo smlouvy zůstanou platná a budou pro smluvní strany nadále závazná.
Smluvní strany nahradí všechna neplatná nebo zmatečná ustanovení novými ustanoveními, která jsou platná dle platného zákona a budou se
co nejvíce blížit původnímu záměru smluvních stran.
Toto ustanovení platí stejně tak i v případě, kdy se v těchto podmínkách a/nebo smlouvě vyskytne mezera. Za účelem zaplnění této mezery
budou smluvní strany pracovat na zřízení adekvátních ustanovení, které se co nejvíce blíží záměru smluvních stran, které uzavřely smlouvu,
podle smyslu a účelu těchto podmínek a/nebo smlouvy, pokud takové téma zvažovaly.
27. Ubdodávky
Dodavatel musí zadat žádnou ze svých povinností nebo povinností vyplývajících z těchto Podmínek bez předchozího písemného souhlasu
WestRock. Žádné ustanovení v těchto smluvních podmínkách nebo v každém takovém subdodávkách, přenos, delegace nebo postoupení musí
vytvořit nebo dát třetím stranám jakýkoli nárok nebo nárok vůči WestRock. Dodavatel souhlasí s tím, že je plně zodpovědný WestRock za činy
a opomenutí subdodavatele a osob, a to buď přímo, nebo nepřímo zaměstnaných tímto subdodavatelem, jako dodavatel za činy a opomenutí
osob přímo zaměstnaných dodavateli.
28. Ovládání Jazyk.
Tyto Podmínky byly připraveny a souhlasil s oběma stranami v angličtině. Pokud některý překladu těchto výrazů je v rozporu s anglickou verzí,
platí anglická verze.

