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V těchto všeobecných obchodních podmínkách 
jsou stanoveny pouze podmínky, které se 
vztahují na všechny nákupy zboží a služeb 
("zboží", resp. "služby" nebo společně jako 
"zboží a služby") společnosti WeWork 
Management LLC nebo příslušné přidružené 
osoby společnosti WeWork Management LLC 
uvedené v objednávce (jak je definováno níže) 
(společně jako "společnost WeWork") od 
dodavatele uvedeného v příslušné objednávce 
("dodavatel") v podobě objednávky služeb, 
rozpisu prací, souhlasu nebo jiné písemné 
komunikace nebo elektronického přenosu 
(samostatně jako "objednávka") vystaveného 
společností WeWork a doručeného dodavateli za 
účelem zakoupení zboží nebo služeb popsaných 
v příslušné objednávce. 

 These Terms and Conditions set forth the only 
terms and conditions that shall apply to all 
purchases of goods and services ("Goods" and 
"Services", respectively, or, collectively, 
"G&S") by WeWork Management LLC or the 
applicable affiliate of WeWork Management 
LLC identified in the Order (as defined below) 
(collectively, "WeWork") from the vendor 
identified in the relevant Order ("Vendor") by 
means of a service order, statement of work, 
authorization letter, or other written 
communication or electronic transmission (each, 
an "Order") issued by WeWork and delivered 
to Vendor for the purchase of Goods or Services 
as described in such Order.   

1. OBJEDNÁVKY, PŘIJETÍ 
OBJEDNÁVKY 

 1. ORDERS; ACCEPTANCE 

1.1 Pokud dodavatel (a) vyřídí objednávku, 
(b) zahájí práci na zboží a/nebo 
službách, které mají být zakoupené na 
základě objednávky, (c) odešle zboží 
uvedené v objednávce nebo (d) nevznese 
otázku ohledně případných problémů s 
objednávkou do 48 hodin od doručení 
objednávky, a to podle toho, co nastane 
dříve, bude se mít za to, že to představuje 
přijetí takové objednávky, podmínek 
této smlouvy a podmínek příslušné 
objednávky dodavatelem ("přijetí").  
Každá objednávka musí obsahovat číslo 
objednávky (přiřazené společností 
WeWork) a veškeré příslušné ceny, příp.  
množství, termíny a místa dodání zboží 
a/nebo služeb, které mají být poskytnuty 
na základě dané objednávky.  Dodavatel 
je povinen dodat zboží v množstvích a v 
termínu či termínech uvedených v 
příslušné objednávce nebo dle písemné 
dohody smluvních stran.  Není-li uveden 
termín dodání, bude dodavatel povinen 
dodat zboží do 10 dnů od doručení 
objednávky dodavateli.  Čas je pro 
splnění objednávky zásadní a je přísně 
vyžadováno řádné a včasné plnění všech 
povinností podle této smlouvy nebo dané 
objednávky, co se týče včasného dodání 
zboží a služeb (včetně všech dat plnění, 
časových harmonogramů, projektových 
milníků a dalších požadavků uvedených 

 1.1 Vendor's (a) execution of an Order, 
(b) commencement of work on the 
Goods and/or Services to be purchased 
under an Order, (c) shipment of the 
Goods covered in an Order or (d) failure 
to raise any issues with an Order within 
48 hours of receipt, whichever occurs 
first, shall be deemed to constitute 
Vendor's acceptance of such Order and 
the terms and conditions hereof and 
thereof ("Acceptance").  Each Order 
must include an Order number (assigned 
by WeWork) and all applicable prices, 
quantities (if applicable), delivery dates 
and delivery locations for the Goods 
and/or Services to be provided pursuant 
to the Order.  Vendor shall deliver Goods 
in the quantities and on the date(s) 
specified in the applicable Order or as 
otherwise agreed in writing by the 
parties.  If no delivery date is specified, 
Vendor shall deliver Goods within 
10 days of Vendor's receipt of an Order.  
Time is of the essence in executing any 
Order, and prompt and timely 
performance of all obligations hereunder 
and thereunder with respect to the timely 
delivery of the G&S (including all 
performance dates, timetables, project 
milestones and other requirements in this 
Agreement or the applicable Order), is 
strictly required.  If the estimated 



 

  
 

2 

v této smlouvě nebo příslušné 
objednávce).  Pokud je na základě 
odhadu harmonogramu pro dokončení 
prací uvedeného v objednávce 
pravděpodobné, že dodavatel bude 
muset pracovat mimo běžnou pracovní 
dobu a/nebo bude muset rozšířit své 
pracovní síly, dodavatel podnikne 
takové kroky bez jakýchkoli dalších 
nákladů pro společnost WeWork.  
Společnost WeWork neponese žádnou 
odpovědnost za škody způsobené 
případným zrušením.  Po úplném 
dokončení služeb, včetně úklidových 
prací, o tom dodavatel informuje 
společnost WeWork písemně a vystaví 
konečnou fakturu obsahující potvrzení o 
dokončení.  Dodavatel nedostane žádnou 
provizi ani žádnou jinou odměnu z 
výroby nebo distribuce případných 
produktů vyvinutých společností 
WeWork nebo dodavatelem v 
souvislosti se zbožím nebo službami 
nebo na jejich základě.  Dodavatel bude 
povinen uhradit do splatnosti veškeré 
náklady na práci provedenou v 
souvislosti s majetkem společnosti 
WeWork. 

schedule for completion set forth in an 
Order will likely require Vendor to work 
after regular working hours and/or 
increase the size of Vendor's work force, 
Vendor shall take any such steps without 
additional cost to WeWork.  WeWork 
shall have no liability for any damage 
resulting from any cancellation.  Upon 
full completion of the Services, 
including clean-up work, Vendor shall 
notify WeWork in writing and render a 
final invoice containing a certificate of 
completion.  Vendor shall receive no 
royalty or other remuneration on the 
production or distribution of any 
products developed by WeWork or 
Vendor in connection with or based on 
Goods or Services.  If applicable, Vendor 
shall pay, before delinquent, all costs for 
work done in connection with WeWork's 
property. 

1.2 Má se za to, že přijetí objednávky 
dodavatelem představuje přijetí zásad 
ochrany osobních údajů společnosti 
WeWork, které lze nalézt na adrese 
https://www.wework.com/en-
GB/vendortcs/dpr, a má se za to, že 
ustanovení těchto zásad ochrany 
osobních údajů jsou začleněna do těchto 
všeobecných obchodních podmínek.  
Zásady ochrany osobních údajů mohou 
být dle potřeby aktualizovány dle 
vlastního uvážení společnosti WeWork.  
Dodavatel musí pravidelně zásady 
ochrany osobních údajů pročítat, aby 
zajistil svůj soulad s případnými 
změnami těchto zásad. 

 1.2 Vendor's Acceptance of an Order shall 
be deemed to constitute an acceptance of 
WeWork's Data Protection Rider, which 
may be found at 
https://www.wework.com/en-
GB/vendortcs/dpr and the terms of the 
Data Protection Rider shall be deemed to 
be incorporated into these Terms and 
Conditions.  The Data Protection Rider 
may be updated from time to time at 
WeWork's sole discretion.  Vendor 
should periodically review the Data 
Protection Rider to ensure Vendor's 
compliance with any changes made 
thereto.   

2. PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI  2. AFFILIATES 

Dodavatel se zavazuje se obracet 
výhradně na subjekt společnosti 
WeWork uvedený v příslušné 
objednávce ohledně plnění případných 
platebních povinností, odpovědnosti za 

 Vendor agrees to look solely to the 
WeWork entity specified in the 
applicable Order for any payment 
obligations, and for any and all breaches 
of this Agreement by such WeWork 
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případné porušení této smlouvy daným 
subjektem společnosti WeWork, jeho 
jednání nebo opomenutí v souvislosti s 
touto smlouvou a ohledně případné 
ztráty, škody, odpovědnosti nebo 
nákladů, které vznikly dodavateli v 
důsledku účasti daného subjektu 
společnosti WeWork na plnění této 
smlouvy, a to vždy v souvislosti se 
zbožím a/nebo službami popsanými v 
příslušné objednávce.  Dodavatel se 
tímto zříká všech práv vůči všem 
ostatním přidruženým osobám a 
subjektům společnosti WeWork a 
zbavuje je veškeré odpovědnosti vzniklé 
v důsledku vystavení objednávky 
jakýmkoli subjektem společnosti 
WeWork. 

entity, its acts or omissions in connection 
with this Agreement, and any loss, 
damage, liability or expense incurred by 
Vendor as a result of such WeWork 
entity's participation in this Agreement, 
in each case with respect to the Goods 
and/or Services described in such Order.  
Vendor hereby disclaims all rights 
against and otherwise releases all other 
WeWork affiliates and entities from and 
against any and all liability arising as a 
result of any WeWork entity's issuance 
of an Order. 

3. ODESLÁNÍ, RIZIKO ZTRÁTY  3. SHIPMENT; RISK OF LOSS 

Dodavatel připraví a zabalí k odeslání 
veškeré zboží v souladu se správnými 
komerčními postupy a v každém případě 
způsobem, který je dostačující k 
zajištění toho, že bude dané zboží 
doručeno společnosti WeWork 
nepoškozené.  Společnost WeWork 
nebude hradit žádné poplatky za balení, 
ukládání do beden, odeslání ani 
doručení, není-li v objednávce uvedeno 
jinak.  Pokud dodavatel musí odeslat 
zboží dražším způsobem, než jak je 
uvedeno v těchto podmínkách nebo 
příslušné objednávce, aby dodržel 
termín dodání požadovaný společností 
WeWork, uhradí dodavatel veškeré 
takové vyšší náklady, ledaže by byly 
takové zvýšené náklady způsobeny 
výhradně společností WeWork a ta by se 
je písemně zavázala uhradit.  Vlastnické 
právo a riziko ztráty v souvislosti se 
zbožím přechází na společnost WeWork 
po dodání takového zboží na adresu 
uvedenou v příslušné objednávce během 
běžné pracovní doby společnosti 
WeWork nebo podle jiného pokynu 
společnosti WeWork a po převzetí 
takového zboží společností WeWork.  
Dodavatel ponese riziko ztráty nebo 
škody na zboží, kterého se objednávka 
týká, dokud dané zboží nebude doručeno 
společnosti WeWork a ta jej 

 Vendor shall prepare and pack for 
shipment all Goods in accordance with 
good commercial practices, and in any 
event in a manner sufficient to ensure 
that such Goods are delivered to 
WeWork in undamaged condition.  
WeWork will not pay charges for 
packing, crating, shipping or delivery, 
unless otherwise stated in an Order.  If 
Vendor must ship in a more expensive 
manner than specified herein or in the 
applicable Order to comply with 
WeWork's required delivery date, 
Vendor shall pay all increased costs, 
unless WeWork solely causes the 
necessity for and agrees in writing to pay 
the increased costs.  Title and risk of loss 
with respect to any Goods pass to 
WeWork upon delivery of such Goods, 
at the address specified in the applicable 
Order, during WeWork's normal 
business hours or as otherwise instructed 
by WeWork, and acceptance of such 
Goods by WeWork; Vendor shall be 
responsible for and bear the risk of loss 
of or damage to the Goods covered by  an 
Order until they are so delivered and 
accepted by WeWork, regardless of the 
point of inspection or transfer of title.  
WeWork may return or store, at Vendor's 
expense, any Goods delivered more than 
five days in advance of the delivery date 
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nepřevezme, a to bez ohledu na místo 
kontroly nebo převod vlastnického 
práva.  Společnost WeWork může vrátit 
nebo uskladnit na náklady dodavatele 
jakékoli zboží dodané více než 5 dnů 
před termínem dodání stanoveným pro 
dané zboží a dodavatel dodá dané zboží 
ve správný den na své vlastní náklady. 

specified for such Goods, and Vendor 
will redeliver such Goods on the correct 
date at Vendor's expense. 

4. OPOŽDĚNÉ DODÁNÍ  4. LATE DELIVERY 

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 
platí, že pokud se zásilka s veškerým 
zbožím nebo částí zboží opozdí, 
dodavatel (a) neprodleně navrhne nový 
termín dodání, (b) vynaloží na své 
vlastní náklady maximální úsilí k tomu, 
aby urychlil opožděné zboží, a (c) vrátí 
společnosti WeWork peníze (poměrnou 
část peněz) nebo poskytne slevu 
(odpovídající nákladům, které 
společnosti WeWork vznikly v důsledku 
opožděného dodání) z kupní ceny pozdě 
dodaného zboží.  Společnost WeWork 
může taktéž dle svého vlastního uvážení 
(i) bez další odpovědnosti zrušit 
objednávku nebo její část či části, pokud 
se jedná o zboží, které se opozdilo a ještě 
nebylo dodáno, nebo (ii) nahradit 
opožděné zboží zakoupením zboží od 
jiného dodavatele, a to vždy na náklady 
dodavatele podle této smlouvy. 

 Unless otherwise agreed by the parties, if 
a shipment or part of a shipment of 
Goods is late, Vendor shall 
(a) immediately propose a new delivery 
date; (b) use best efforts to expedite 
delayed Goods at Vendor's expense; and 
(c) issue WeWork a refund (determined 
on a pro rata basis) of, or a discount 
(equal to the cost incurred by WeWork 
as a result of such late delivery) on, the 
purchase price for Goods delivered late.  
WeWork may also, at its option, 
(i) cancel, without liability, an Order or 
portions of an Order for late Goods not 
yet delivered, or (ii) cover for late Goods 
by sourcing products from another 
supplier, in each case at Vendor's 
expense. 

5. ZÁRUKY, DODRŽOVÁNÍ 
ZÁKONŮ 

 5. WARRANTIES; COMPLIANCE 
WITH LAWS 

Dodavatel výslovně zaručuje, prohlašuje 
a zavazuje se vůči společnosti WeWork 
a jejím přidruženým osobám, 
nabyvatelům, postupníkům, zákazníkům 
a uživatelům služeb společnosti 
WeWork, že veškeré zboží a služby 
(včetně případného výsledku práce, jak 
je definováno níže): (a) odpovídají 
podmínkám příslušné objednávky 
a/nebo všem příslušným vzorkům, 
výkresům, normám, specifikacím, 
výkonnostním kritériím a jakýmkoli 
jiným vyžadovaným vlastnostem, které 
předloží nebo poskytne či přijme 
společnost WeWork; (b) budou prosté 
vad návrhu, materiálu a provedení; 
(c) budou prodejné, bezpečné a vhodné 

 Vendor expressly warrants, represents 
and covenants to WeWork and its 
affiliates, successors, assigns, customers 
and users of WeWork's services, that all 
G&S (including any Work Product, as 
defined below) shall: (a) conform to the 
terms of the applicable Order and/or all 
applicable samples, drawings, standards, 
specifications, performance criteria and 
any other description requested, 
furnished or provided to or adopted by 
WeWork; (b) be free from defects in 
design, material and workmanship; 
(c) be merchantable, safe and 
appropriate for the purpose for which 
G&S of such kind are normally used; 
(d) together with their packaging, 



 

  
 

5 

pro účel, pro který se zboží a služby 
takového druhu běžně používají; (d) jsou 
společně se svým obalem, označením a 
doprovodnými materiály řádně uloženy, 
zabaleny, označeny a oštítkovány; 
(e) jsou vhodné pro konkrétní účel, pro 
který společnost WeWork dané zboží a 
služby hodlá používat, fungují podle 
příslušného záměru a jsou prodejné; 
(f) budou předány společnosti WeWork 
s bezvadným a převoditelným 
vlastnickým právem bez jakýchkoli 
zástavních práv a nároků či jiných 
břemen; (g) neporušují ani jinak 
nezneužívají práva žádných třetích stran; 
a (h) co se týče služeb, ty jsou prováděny 
pečlivě správným, profesionálním a 
odborným způsobem, který odpovídá 
nejlepším moderním postupům v oboru, 
a s příslušnou úrovní péče s využitím 
pracovníků s potřebnými dovednostmi, 
zkušenostmi a kvalifikací a vyhrazením 
zdrojů vhodných ke splnění povinností 
dodavatele podle těchto podmínek.  Po 
dobu 12 měsíců ode dne konečného 
převzetí služeb společností WeWork 
("záruční doba na služby") bude 
dodavatel povinen na své vlastní riziko a 
náklady opravit případné vady, o kterých 
jej společnost WeWork informuje, a 
dodavatel zaručuje, že veškeré zboží 
dodané podle těchto podmínek bude 
splňovat podmínky uvedené v 
předchozích větách po dobu ("záruční 
doba") (a) trvání záruční doby na služby 
nebo (b) uvedenou ve standardní záruky 
dodavatele na zboží, a to podle toho, 
která doba bude delší.  Tyto záruky 
zůstanou v platnosti i po dodání zboží a 
služeb, jejich kontrole, převzetí nebo 
uhrazení jejich ceny.  Kromě toho 
dodavatel zaručuje, prohlašuje a 
zavazuje se, že (i) bude dodržovat a 
zboží a služby budou odpovídat a/nebo 
budou provedeny v souladu se (x) všemi 
platnými národními, zahraničními a 
mezinárodními/nadnárodními zákony, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
opatřeními, předpisy a oborovými 
normami, (y) všemi pravidly, předpisy a 
zásadami společnosti WeWork, včetně 
bezpečnostních postupů týkajících se 
systémů a dat a vzdáleného přístupu k 

labeling and accompanying materials be 
properly contained, packaged, marked 
and labeled; (e) be fit for the particular 
purpose for which WeWork intends to 
use the G&S, operate as intended, and be 
merchantable; (f) be conveyed to 
WeWork with clear and marketable title, 
free and clear of all liens, security 
interests or other encumbrances; (g) not 
infringe or otherwise misappropriate the 
rights of any third parties; and (h) with 
respect to Services, be performed 
diligently in a good, professional and 
workmanlike manner consistent with 
contemporaneous best industry practices 
and relevant standards of care, using 
personnel of required skill, experience 
and qualifications, and devoting 
adequate resources to meet Vendor's 
obligations under this Agreement.  For a 
period of 12 months after final 
acceptance of the Services by WeWork 
("Services Warranty Period"), Vendor 
will, at its own risk and expense, correct 
any and all defects made known to it by 
WeWork, and Vendor warrants that all 
Goods delivered hereunder shall comply 
with the foregoing sentences for the 
longer of ("Warranty Period") (a) the 
Services Warranty Period or (b) the 
period provided in Vendor's standard  
warranty covering the Goods.  These 
warranties survive any delivery, 
inspection, acceptance or payment of or 
for the G&S.  In addition, Vendor 
warrants, represents and covenants that 
(i) it shall comply with, and the G&S 
shall comply and/or be performed in 
compliance with, (x) all applicable 
domestic, foreign and 
international/multinational laws, 
ordinances, orders, rules, actions, 
regulations and industry standards, (y) 
all rules, regulations and policies of 
WeWork, including security procedures 
concerning systems and data and remote 
access thereto, building security 
procedures (including restriction of 
access to certain areas of WeWork's 
premises or systems for security reasons 
or otherwise in WeWork's sole 
discretion), and general health and safety 
practices and procedures, and (z) all 
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nimi, postupy bezpečnosti budov (včetně 
omezení přístupu do určitých částí 
prostor nebo systémů společnosti 
WeWork z bezpečnostních důvodů nebo 
jinak dle vlastního uvážení společnosti 
WeWork), a obecnými postupy v oblasti 
ochrany zdraví a bezpečnosti a (z) všemi 
ostatními dohodami nebo zákonnými 
omezeními, jimiž je dodavatel vázán, 
(ii) dodavatel si obstaral a po celou dobu 
trvání této smlouvy bude udržovat v 
platnosti všechny nezbytné licence a 
souhlasy týkající se dodávání zboží a 
služeb nebo pro jejich dodávání 
nezbytné, (iii) dodavatel zajistí, aby 
všechny osoby, ať už zaměstnanci, 
zástupci nebo jiná osoba jednající za 
dodavatele nebo jeho jménem, byly 
řádnými držiteli licencí, certifikátů či 
akreditací požadovaných podle platných 
právních předpisů, měly dovednosti, 
zkušenosti a kvalifikaci nezbytné pro 
dodávání zboží a služeb (a na základě 
pokynu společnosti WeWork nebude 
používat pracovníky, které bude 
společnost WeWork považovat za 
nevhodné nebo nezpůsobilé k dodávání 
takového zboží a služeb), a (iv) 
dodavatel povede úplné a přesné 
písemné či elektronické záznamy 
týkající se dodávání zboží a služeb podle 
této smlouvy, včetně záznamů o čase, 
který tím dodavatel stráví, a o 
materiálech, které dodavatel použije v 
souvislosti s tímto dodáním, a případné 
další podklady pro částky vyfakturované 
v souvislosti s objednávkou, a 
prokazující soulad dodavatele s 
požadavky bodů (i) až (iii) této smlouvy, 
a to v podobě, kterou společnost 
WeWork odsouhlasí, přičemž tyto 
záznamy bude dodavatel uchovávat a 
během doby trvání této smlouvy a po 
dobu 6 let poté je zpřístupní společnosti 
WeWork na její žádost o nahlédnutí do 
těchto záznamů a jejich okopírování.  
Pokud nahlédnutí, kontrola nebo audit 
těchto záznamů odhalí, že dodavatel 
účtoval nadměrné poplatky, bude 
dodavatel povinen uhradit společnosti 
WeWork částku ve výši těchto 
nadměrných poplatků společně s úrokem 
z nich v sazbě 10 % ročně nebo v 

other agreements or statutory restrictions 
by which Vendor is bound, (ii) Vendor 
has obtained, and shall at all times during 
the term of this Agreement maintain, all 
necessary licenses and consents 
applicable to or necessary for the 
delivery of the G&S, (iii) Vendor shall 
ensure that all persons, whether 
employees, agents or any other person 
acting for or on behalf of Vendor, are 
properly licensed, certified or accredited 
as required by applicable law and are 
suitably skilled, experienced and 
qualified to deliver the G&S (and, upon 
instruction of WeWork, shall not utilize 
such personnel as WeWork may deem 
unsuitable or incompetent to deliver any 
such G&S), and (iv) Vendor shall 
maintain complete and accurate written 
or electronic records relating to the 
delivery of the G&S under this 
Agreement, including records of the time 
spent and materials used by Vendor in 
connection therewith and any other basis 
for any charges billed in connection with 
any Order, and documenting Vendor's 
compliance with the requirements of 
clauses (i) through (iii) hereof, in such 
form as WeWork shall approve, which 
records Vendor shall retain and, during 
the term of this Agreement and for a 
period of six years thereafter, make 
available to WeWork, at WeWork's 
request, for inspection and copying.  If 
any inspection, examination or audit of 
such records discloses any overcharges 
by Vendor, Vendor shall pay WeWork 
the amount of such overcharges, together 
with interest on such overcharges at the 
rate of 10% per annum, or the maximum 
amount allowed by law, whichever is 
less, from the date of each such 
overcharge, until reimbursed to 
WeWork, and Vendor shall reimburse 
WeWork for all costs and expenses 
incurred by WeWork in connection with 
such audit.  Any such inspection, 
examination or audit shall not relieve 
Vendor of any obligation, responsibility 
or liability hereunder or otherwise 
constitute WeWork's approval of or 
consent to any actions undertaken by 
Vendor.  Vendor further warrants, 
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nejvyšší možné sazbě povolené 
zákonem, je-li nižší, a to od data vzniku 
takového přeplatku, dokud nebude 
vrácen společnosti WeWork, a dodavatel 
je povinen uhradit společnosti WeWork 
všechny náklady a výdaje, které 
společnosti WeWork v souvislosti s 
tímto auditem vznikly.  Žádné takové 
nahlédnutí, kontrola nebo audit nezbaví 
dodavatele žádné povinnosti, úkolu ani 
odpovědnosti podle této smlouvy ani 
nebudou jinak vyjadřovat schválení či 
souhlas společnosti WeWork s 
jakýmkoli jednáním společnosti 
WeWork.  Dodavatel dále zaručuje, 
prohlašuje a zavazuje se, že s žádným 
majetkem, který vlastní nebo si 
pronajímá společnost WeWork v 
souvislosti s plněním dodavatele podle 
této smlouvy, se nepojí žádné zástavní 
nároky, práva, břemena ani jiné nároky 
třetích stran a že dodavatel má veškerá 
vlastnická a jiná práva a podíly na zboží 
k tomu, aby společnosti WeWork mohl 
udělit práva a licence uvedené v této 
smlouvě.  Záruční práva společnosti 
WeWork podle této smlouvy jsou 
kumulativní a stojí vedle případných 
standardních záruk, které dodavatel 
nabízí, a jakýchkoli jiných záruk, ať už 
výslovných či konkludentních, které má 
společnost WeWork k dispozici podle 
platných právních předpisů (včetně 
jednotného obchodního zákoníku USA 
Uniform Commercial Code nebo 
jakékoli jeho státní verze), nebo podle 
práva ekvity a nejsou těmito zárukami 
omezena.  Dodavatel postoupí a tímto 
postupuje všechny záruky, které dostane 
od svých dodavatelů nebo výrobců 
materiálu a vybavení poskytnutého v 
souvislosti se zbožím a službami.  
Všechny záruky se budou vykládat jako 
podmínky jakož i jako záruky a nejsou 
exkluzivní. 

represents and covenants that no liens, 
encumbrances, security interests, or 
other third party claims shall attach to 
any property owned or leased by 
WeWork in relation to Vendor's 
performance hereunder and that Vendor 
has all right, title and interest in the 
Goods to grant to WeWork the rights and 
licenses contained herein.  WeWork's 
warranty rights hereunder are 
cumulative and in addition to, but shall 
not be limited by, any standard 
warranties offered by Vendor and any 
other warranties, express or implied, 
available to WeWork under applicable 
law (including the Uniform Commercial 
Code or any state variation of the same) 
or equity.  Vendor shall and hereby does 
assign all warranties that it receives from 
suppliers or manufacturers of materials 
and equipment provided in connection 
with the G&S.  All warranties shall be 
construed as conditions as well as 
warranties and shall not be exclusive. 

6. PRÁVA SPOLEČNOSTI WEWORK  6. WEWORK'S RIGHTS 

Společnost WeWork bude mít po přijetí 
zboží nebo poté, co dodavatel dokončí 
služby, přiměřeně dlouhou dobu na 
provedení kontroly, zda zboží (včetně 
provedení služby) odpovídá příslušné 

 WeWork shall have a reasonable time 
after WeWork receives the Goods or 
Vendor completes the Services to inspect 
Goods (including Service deliverables) 
for conformity to the applicable Order 
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objednávce a případným dalším 
specifikacím.  Zboží a služby nebudou 
považovány za převzaté, dokud 
společnost WeWork neprovede 
přiměřené zkoušky k tomu, aby 
stanovila, zda takové zboží a služby 
odpovídají specifikacím společnosti 
WeWork.  Platba společnosti WeWork 
dodavateli za zboží či služby nebude 
považována za převzetí.  Kontrola zboží 
a služeb společností WeWork, jejich 
vyzkoušení či používání nebo platba za 
ně nebude představovat převzetí zboží a 
služeb a nebude mít vliv na povinnosti a 
záruky dodavatele stanovené v této 
smlouvě, které zůstanou v platnosti i po 
provedení kontroly, zkoušek, převzetí 
a/nebo používání společností WeWork.  
Žádné ustanovení této smlouvy nijak 
nezbavuje dodavatele jeho povinností 
vyzkoušet, prohlédnout a zkontrolovat 
kvalitu zboží a služeb.  Společnost 
WeWork může odmítnout nebo zrušit 
převzetí jakéhokoli zboží či služeb, které 
jsou dle názoru společnosti WeWork 
vadné a/nebo neodpovídají podmínkám 
této smlouvy ("neshodné zboží a 
služby").  Vedle jakýchkoli jiných práv, 
která má společnost WeWork k 
dispozici, platí, že poté, co společnost 
WeWork odmítne převzít nebo zruší 
převzetí zboží a služeb nebo dodavatel 
nebude plnit podmínky této smlouvy 
zcela nebo zčásti, dá společnost 
WeWork dle svého vlastního uvážení 
dodavateli pokyn, aby dodavatel na své 
vlastní náklady (a) vrátil společnosti 
WeWork částku ve výši ceny 
neshodného zboží či služeb a případných 
nákladů, které společnosti WeWork 
vznikly v dané souvislosti; nebo (b) na 
základě písemné objednávky společnosti 
WeWork na výměnu vyměnil, znovu 
poskytl nebo opravil takové zboží či 
služby bez jakýchkoli dalších nákladů 
pro společnost WeWork a uhradil 
všechny související náklady (včetně 
nákladů na dopravu) do 7 dnů od žádosti 
společnosti WeWork; nebo (c) připsal na 
účet společnosti WeWork částku 
odpovídající částce uhrazené za dané 
zboží a služby včetně případných 
nákladů, které v dané souvislosti vznikly 

and any other applicable specifications.  
G&S shall not be deemed accepted until 
WeWork has run adequate tests to 
determine whether such G&S conform to 
WeWork's specifications.  WeWork's 
payment to Vendor for Goods or 
Services shall not be treated as 
acceptance.  WeWork's inspection, 
testing or use of, or payment for, the 
G&S shall not constitute acceptance 
thereof and shall not affect Vendor's 
obligations and warranties set forth 
herein, which shall survive WeWork's 
inspection, testing, acceptance and/or 
use.  Nothing contained herein shall 
relieve Vendor in any way from its 
obligations to test, inspect and control 
the quality of the G&S.  WeWork may 
reject or revoke acceptance of any G&S 
that are, in WeWork's judgment, 
defective and/or do not conform to the 
terms of this Agreement 
("non-conforming G&S").  In addition 
to any other rights available to WeWork, 
upon WeWork's rejection or revocation 
of acceptance of G&S or Vendor's  
failure to meet the terms of this 
Agreement in whole or in part, WeWork 
shall, in its sole discretion, direct Vendor 
to, at Vendor's sole cost and expense, 
(a) refund to WeWork the price of 
non-conforming G&S as well as any 
costs incurred by WeWork in relation 
thereto; or (b) upon a written 
replacement Order from WeWork, 
replace, re-perform or correct any such 
G&S at no additional cost to WeWork 
and pay for all related expenses 
(including any transportation charges) 
within seven days of WeWork's demand; 
or (c) credit WeWork's account with an 
amount equal to the amount paid for such 
G&S, as well as any costs incurred by 
WeWork in relation thereto.  WeWork 
may also choose to replace any 
non-conforming G&S from any other 
source, and Vendor will reimburse 
WeWork for any incremental costs 
incurred by WeWork in connection 
therewith.  In addition, WeWork may, at 
Vendor's risk, return to Vendor 
non-conforming Goods and/or Goods 
supplied in excess of quantities ordered 
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společnosti WeWork.  Společnost 
WeWork se může taktéž rozhodnout 
nahradit jakékoli neshodné zboží a 
služby z jakéhokoli jiného zdroje a 
dodavatel uhradí společnosti WeWork 
případné dodatečné náklady, které 
společnosti WeWork v souvislosti s tím 
vzniknou.  Dále může společnost 
WeWork na riziko dodavatele vrátit 
dodavateli neshodné zboží a/nebo zboží 
překračující objednané množství a může 
dodavateli vyúčtovat k úhradě všechny s 
tím související náklady.  Pokud 
dodavatel nepodnikne některé z 
nápravných opatření popsaných v těchto 
podmínkách, může společnost WeWork 
na základě oznámení dodavateli 
podniknout takové kroky a vyúčtovat 
dodavateli veškeré náklady, které 
společnosti WeWork v souvislosti s tím 
vzniknou.  Množství dodaného zboží 
určené společností WeWork bude 
akceptováno jako konečné a směrodatné 
pro všechny zásilky, které nedoprovází 
dodací list uvádějící dodávané množství.  
Není-li uvedeno jinak, nesmí být u zboží 
a služeb dodávaných podle těchto 
podmínek překročeno objednané 
množství. 

and may charge Vendor for all expenses 
related thereto.  If Vendor fails to take 
any of the corrective action described 
herein, WeWork, upon notice to Vendor, 
may take such action and charge Vendor 
for all costs incurred by WeWork in 
relation thereto.  WeWork's count as to 
the quantity of Goods delivered shall be 
accepted as final and conclusive on all 
shipments that are not accompanied by a 
packing slip indicating the quantity 
delivered.  Unless specified otherwise, 
all G&S delivered hereunder shall not be 
in excess of the quantity ordered. 

7. CENA, FAKTURY, ZAPOČTENÍ  7. PRICE; INVOICES; SETOFF 

7.1 Jako úplnou odměnu za poskytnutí 
služeb, popř.  dodání zboží a postoupení 
práv společnosti WeWork, jak je 
uvedeno v této smlouvě, bude společnost 
WeWork povinna uhradit dodavateli 
částku uvedenou v příslušné objednávce 
po přijetí řádných faktur za práci 
provedenou v souladu s touto smlouvou 
a příslušnou objednávkou. 

 7.1 As full consideration for the 
performance of the Services, delivery of 
the Goods (if applicable) and the 
assignment of rights to WeWork, as 
provided in this Agreement, WeWork 
shall pay Vendor the amount specified in 
the applicable Order upon receipt of 
proper invoices for work completed in 
accordance with this Agreement and the 
applicable Order. 
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7.2 Není-li se společností WeWork sjednáno 
jinak, dodavatel vyfakturuje společnosti 
WeWork pouze zboží skutečně dodané a 
služby skutečně poskytnuté 
dodavatelem, které společnost WeWork 
převezme.  Dodavatel zaručuje, že ceny 
za zboží a služby poskytnuté společnosti 
WeWork jsou konečné a bez výslovného 
písemného souhlasu společnosti 
WeWork nebudou účtovány žádné další 
příplatky jakéhokoli druhu.  Ceny 
uvedené v objednávce jsou pevně 
stanovenou a celkovou částkou splatnou 
společností WeWork za zboží a služby, 
zejména cla, daně či jakékoli jiné 
poplatky odsouhlasené společností 
WeWork, přičemž mohou být upraveny 
o případné rabaty nebo kredity, jak je 
popsáno v těchto podmínkách nebo v 
příslušné objednávce.  Není-li v 
objednávce ujednáno jinak, cena za 
žádné zboží ani služby nesmí překročit 
ceny za obdobné zboží nebo služby 
nabízené dodavatelem jeho dalším 
klientům a v případě, že dodavatel 
kdykoli během doby trvání této smlouvy 
nabídne příznivější ceny nebo 
příznivější podmínky kterémukoli 
klientovi - třetí straně, společnost 
WeWork bude mít nárok na takové ceny 
či podmínky u veškerého zboží a služeb 
od data učinění takové nabídky 
kterémukoli dotyčnému klientovi - třetí 
straně.  Není-li v objednávce ujednáno 
jinak, faktury budou zaslány společnosti 
WeWork do 90 dnů ode dne, kdy 
společnost WeWork obdrží zboží, nebo 
ode dne úplného poskytnutí služeb a 
musí v nich být vždy uvedeno číslo 
příslušné objednávky.  Veškeré nesporné 
částky budou splatné 30 dnů ode (a) dne, 
kdy společnost WeWork příslušnou 
správnou fakturu obdržela, nebo (b) ode 
dne převzetí zboží a služeb společností 
WeWork, došlo-li k tomu později.  Má-li 
společnost WeWork pohledávku vůči 
dodavateli vyplývající z objednávky 
nebo jakékoli jiné transakce, společnost 
WeWork může odečíst nebo započíst 
sporné částky oproti splatným 
pohledávkám dodavatele, aniž by tím 
byly dotčeny jakékoli jiné opravné 
prostředky, které má společnost 

 7.2 Unless otherwise agreed to by WeWork, 
Vendor shall only invoice WeWork for 
Goods actually delivered and Services 
actually performed by Vendor, in each 
case that are accepted by WeWork.  
Vendor warrants that the prices for the 
G&S as provided to WeWork are 
complete and no additional charges of 
any type shall be added without 
WeWork's express written consent.  The 
prices set forth in an Order are firm and 
the total amount due from WeWork for 
the G&S, including, without limitation, 
duties, taxes or any other charges agreed 
upon by WeWork, subject to adjustment 
for any rebates or credits described 
herein or therein.  Unless otherwise 
agreed in an Order, the prices for any 
Goods or Services shall not exceed the 
pricing for similar goods or services 
offered by Vendor to its other clients, 
and, if at any time during the term of this 
Agreement Vendor offers more 
favorable prices or any more favorable 
terms or conditions to any third party 
client,  WeWork shall be entitled to such 
prices or terms and conditions for all 
Goods and Services provided from and 
after the date of such offer to any such 
third party client.  Unless otherwise 
agreed in an Order, invoices shall be 
submitted to WeWork within 90 days 
following WeWork's receipt of the 
Goods or full performance of the 
Services and must reference the 
applicable Order number.  Payment 
terms for all undisputed amounts shall be 
net 30 days from (a) the date of 
WeWork's receipt of the applicable, 
accurate invoice or (b) if later, 
WeWork's acceptance of the G&S.  If 
WeWork has a claim against Vendor 
resulting from an Order or any other 
transaction, WeWork may deduct or set 
off disputed amounts from Vendor's 
claims for amounts due, without 
prejudice to any other remedies WeWork 
may have under this Agreement or 
otherwise.  Payment is made when 
WeWork's check is mailed or electronic 
payment initiated.  No interest charges or 
other penalties for late payment may be 
assessed by Vendor without the prior 



 

  
 

11 

WeWork podle této smlouvy nebo jinak.  
Platba se považuje za provedenou ve 
chvíli, kdy je odeslán šek společnosti 
WeWork poštou nebo zahájena 
elektronická platba.  Dodavatel nesmí 
vyměřit žádné úroky ani žádné pokuty za 
pozdní platbu bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti 
WeWork.  Smluvní strany jsou povinny 
se snažit vyřešit případné spory rychle a 
v dobré víře.  Bez ohledu na takový spor 
je dodavatel povinen i nadále plnit své 
povinnosti podle této smlouvy. 

written consent of WeWork.  The parties 
shall seek to resolve any disputes 
expeditiously and in good faith.  Vendor 
shall continue performing its obligations 
under this Agreement notwithstanding 
any such dispute. 

8. DANĚ  8. TAXES 

Dodavatel je povinen ke všem 
příslušným daním z příjmů, odvodům, 
clům, nákladům, poplatkům, srážkám, 
odpočtům nebo jakýmkoli poplatkům 
obdobného účinku, které jsou uloženy 
dodavateli nebo v souvislosti se 
službami poskytovanými společnosti 
WeWork podle této smlouvy.  Kromě 
toho, jak je výslovně stanoveno v této 
smlouvě nebo požadováno podle 
platných právních předpisů, nebude mít 
společnost WeWork povinnost uhradit 
nebo srazit z platby dodavateli podle této 
smlouvy žádné tuzemské, zahraniční ani 
mezinárodní/nadnárodní daně ani 
poplatky.  Na žádost poskytne dodavatel 
společnosti WeWork platně vyhotovený 
formulář daňové správy USA (U.S. 
Internal Revenue Service) pro účely 
stanovení jeho statusu rezidenta USA 
nebo nerezidenta USA či jakoukoli jinou 
nezbytnou daňovou dokumentaci.  
Každý dodavatel, který není rezidentem 
USA, uvede na každé faktuře vystavené 
společnosti WeWork podle této smlouvy 
množství služeb poskytnutých 
dodavatelem na území Spojených států, 
pokud byly nějaké poskytnuty.  
Vyžadují-li to platné právní předpisy, 
vyúčtuje dodavatel společnosti WeWork 
daň z obratu, spotřební daň, uživatelskou 
daň, daň z přidané hodnoty, daň ze zboží 
a služeb nebo poplatky obdobného druhu 
(společně jako "transakční daně"), 
které společnost WeWork dluží 
výhradně v důsledku služeb, které 
dodavatel poskytuje společnosti 

 Vendor shall be liable for any applicable 
income taxes, levies, duties, costs, 
charges, withholdings, deductions or any 
charges of equivalent effect imposed on, 
or in respect of the Services provided by 
Vendor to WeWork under this 
Agreement.  Except as expressly set 
forth in this Agreement or required by 
any applicable law, WeWork shall have 
no responsibility to pay or withhold from 
any payment to Vendor under this 
Agreement, any domestic, foreign or 
international/multinational taxes or fees.  
Upon request, Vendor shall provide 
WeWork with a validly executed U.S. 
Internal Revenue Service form to 
establish its U.S. or non-U.S. status or 
any other necessary tax documentation.  
Where applicable, a non-U.S. Vendor 
shall note, on each invoice issued to 
WeWork under this Agreement, the 
amount of Services performed by 
Vendor within the United States, if any.  
Where required by applicable law, 
Vendor will charge WeWork sales tax, 
excise tax, use tax, value added tax, 
goods and services tax, consumption tax, 
or equivalent type charges (collectively, 
"Transaction Taxes") that are owed by 
WeWork solely as a result of the 
Services provided by Vendor to 
WeWork under this Agreement and 
which are required or permitted to be 
collected from WeWork by Vendor 
under applicable law.  Such Transaction 
Taxes must be separately indicated on 
the invoice for the applicable G&S.  If 
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WeWork podle této smlouvy, a jejichž 
výběr od společnosti WeWork 
dodavatelem je povinný nebo povolený 
podle platných právních předpisů.  Tyto 
transakční daně musí být na faktuře za 
příslušné zboží a služby uvedeny 
samostatně.  Pokud společnost WeWork 
poskytne dodavateli platné potvrzení o 
osvobození, nebude dodavatel 
transakční daně uvedené v daném 
potvrzení vybírat.  Veškeré poplatky 
budou podloženy platnými daňovými 
doklady, které dodavatel poskytne 
společnosti WeWork.  Pokud příslušný 
orgán správy daní uloží jakoukoli daň z 
příjmů v souvislosti s platbou 
společnosti WeWork dodavateli za 
služby a vyžaduje, aby společnost 
WeWork takovou daň srazila 
("srážková daň"), společnost WeWork 
může takovou srážkovou daň odečíst od 
platby dodavateli a poukázat ji 
příslušnému orgánu správy daní jménem 
dodavatele.  O uplatňování srážkové 
daně rozhodne společnost WeWork dle 
svého vlastního uvážení.  V případě, že 
se u plateb dodavateli uplatní snížená 
sazba srážkově daně, dodavatel předloží 
společnosti WeWork, jakmile to bude 
prakticky možné, veškerou dokumentaci 
nezbytnou k podložení oprávněnosti 
účtovat srážkovou daň v nižší sazbě.  
Nebude-li nezbytná dokumentace 
poskytnuta včas před provedením 
platby, snížená sazba srážkové daně se 
nepoužije a případné částky splatné 
dodavateli budou sníženy o daň v plné 
sazbě.  Na přiměřenou žádost dodavatele 
předloží společnost WeWork dodavateli 
veškeré dostupné daňové doklady nebo 
jinou dokumentaci, která dokládá 
uhrazení této srážkové daně. 

WeWork provides Vendor with a valid 
exemption certificate, Vendor shall not 
collect the Transaction Taxes covered by 
such certificate.  All charges will be 
supported by valid tax invoices provided 
by Vendor to WeWork.  Where any 
relevant taxation authority imposes any 
income tax on the payment for Services 
by WeWork to Vendor and requires 
WeWork to withhold such tax 
("Withholding Tax"), WeWork may 
deduct such Withholding Tax from the 
payment to Vendor and remit such 
Withholding Tax to the relevant taxing 
authority on behalf of Vendor.  The 
determination of the applicability of a 
Withholding Tax is at WeWork's sole 
discretion.  In the event a reduced 
Withholding Tax rate may apply on 
payments to Vendor, Vendor shall 
furnish to WeWork as soon as 
practicable all documentation necessary 
to evidence the qualifications for the 
reduced rate of Withholding Tax.  If the 
necessary documentation is not provided 
in a timely fashion before payment, the 
reduced Withholding Tax rate will not 
apply and any payments to Vendor shall 
be subject to the full rate.  Upon 
reasonable request by Vendor, WeWork 
shall furnish Vendor with tax receipts or 
other documentation evidencing the 
payment of such Withholding Tax when 
available. 

9. ZMĚNY  9. CHANGES 

Společnost WeWork může kdykoli před 
dodáním jakéhokoli zboží nebo 
dokončení jakýchkoli služeb změnit 
harmonogram poskytování daných 
služeb, změnit místo dodání zboží z 
jakékoli objednávky, změnit služby 
poskytované v rámci nějaké objednávky 
nebo zrušit jakoukoli objednávku nebo 

 WeWork may, at any time prior to 
delivery of any Goods or completion of 
any Services, reschedule the Services, 
change the delivery destination for 
Goods in any Order, change the Services 
provided under any Order, or cancel any 
Order, or otherwise change the 
specifications such G&S, in any such 
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jinak změnit specifikace daného zboží a 
služeb, a to vždy formou písemného 
oznámení zaslaného dodavateli 
(samostatně jako "změna 
objednávky"), aniž by tím společnosti 
WeWork vznikly nějaké náklady, s tou 
výjimkou, že pokud si společnost 
WeWork vyžádá změny, které značně 
navýší nebo sníží náklady na poskytnutí 
zboží nebo služeb společnosti WeWork, 
např.  kvůli dodatečným službám nebo 
materiálu navíc, vyjednají smluvní 
strany vhodnou úpravu svých povinností 
podle dané objednávky v souladu s tímto 
ustanovením dříve, než dodavatele 
zahájí plnění se zohledněním takové 
změny objednávky.  Dodavatel přijme 
jakékoli změny a v případě, že změna 
povede ke zvýšení nebo snížení nákladů 
nebo zkrácení nebo prodloužení doby 
nezbytné k plnění, předloží společnosti 
WeWork do 2 pracovních dnů od přijetí 
změny objednávky nabídku s pevně 
stanovenou cenou, v níž budou 
promítnuty takové změny vyplývající z 
příslušné změny objednávky.  Pokud 
společnost WeWork takovou cenovou 
nabídku přijme, dodavatel bude povinen 
pokračovat s pozměněnými službami 
podle příslušného návrhu ceny a 
podmínek této smlouvy.  Pokud 
společnost WeWork tuto cenovou 
nabídku nepřijme, může příslušnou 
objednávku zrušit.  Dodavatel bere na 
vědomí, že změna objednávky ho může, 
ale nemusí opravňovat k úpravě odměny 
pro dodavatele nebo dodržení lhůt podle 
této smlouvy.  Dodavatel je povinen 
informovat společnost WeWork alespoň 
2 pracovní dny předem o provedení nebo 
povolení jakékoli zásadní změny zboží a 
služeb, ať už záměrné či ne, zejména 
změny složení, specifikací kvality, 
výrobních procesů, označování, 
funkčnosti, bezpečnosti, výrobních míst 
a využívání jakýchkoli dodavatelů nebo 
subdodavatelů.  Po oznámení změny ze 
strany dodavatele může společnost 
WeWork příslušnou objednávku zrušit.  
Každá revize objednávky ze strany 
dodavatele, která se týká ceny nebo 
jinak, musí být provedena písemně a 
schválena společností WeWork.  

case upon written notice to Vendor 
(each, a "Change Order"), in each case, 
at no cost to WeWork, except that if 
WeWork requests changes that will 
materially increase or decrease the cost 
of providing Goods or Services to 
WeWork, such as by requiring additional 
Services or additional materials, the 
parties will negotiate an appropriate 
adjustment to their obligations under the 
Order in accordance with this provision 
before Vendor commences performance 
related to such Change Order.  Vendor 
will accept any changes, and shall, if a 
change increases or decreases the cost or 
time required for performance, within 
two business days of receiving a Change 
Order, submit to WeWork a firm cost 
proposal reflecting any such increases or 
decreases resulting from such Change 
Order.  If WeWork accepts such cost 
proposal, Vendor shall proceed with the 
changed services subject to the cost 
proposal and the terms and conditions of 
this Agreement.  If WeWork does not 
accept such cost proposal, WeWork may 
cancel the related Order.  Vendor 
acknowledges that a Change Order may 
or may not entitle Vendor to an 
adjustment in the Vendor's 
compensation or the performance 
deadlines under this Agreement.  Vendor 
shall inform WeWork at least 
two business days in advance of 
effecting or permitting any material 
change, intentional or otherwise, to the 
G&S, including, without limitation, 
changes in composition, quality 
specifications, manufacturing processes, 
labeling, functionality, safety, 
manufacturing locations, and use of any 
suppliers or subcontractors.  Upon notice 
of a Vendor-initiated change, WeWork 
may cancel the related Order.  Any 
Vendor-initiated revisions to an Order, 
with respect to price or otherwise, must 
be in writing and approved by WeWork.  
In no event shall Vendor unreasonably 
withhold or delay agreement to any 
Change Order that WeWork may request 
hereunder. 
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Dodavatel nesmí v žádném případě 
bezdůvodně odepřít ani pozdržet souhlas 
s případnou změnou objednávky, kterou 
si může společnost WeWork vyžádat 
podle těchto podmínek. 

10. ZBAVENÍ ODPOVĚDNOSTI  10. INDEMNIFICATION 

Dodavatel a jeho přidružené osoby 
(společně "přidružené osoby 
dodavatele") jsou povinni bránit, 
odškodnit a zbavit společnost WeWork a 
její přidružené osoby, ředitele, vedoucí 
pracovníky, manažery, členy, 
zaměstnance, zprostředkovatele, 
zástupce a jiné dodavatele odpovědnosti 
v případě jakýchkoli nároků, požadavků, 
žalob, příčin žalob, řízení, rozhodnutí a 
jiných závazků, povinností, pokut, ztrát, 
škod, nákladů a výdajů (včetně 
přiměřených poplatků za právní 
zastoupení a nákladů) libovolné povahy 
(společně "nárok") do té míry, do jaké 
vyplývají z okolností jakkoli 
souvisejících se zbožím a službami 
poskytnutými podle objednávky, 
zejména v případě (a) jakéhokoli nároku 
založeného na úmrtí nebo újmě na zdraví 
jakéhokoli osoby, na zničení nebo 
škodách na majetku, na znečištění 
životního prostředí a případných 
souvisejících nákladech na úklid; 
(b) situace, kdy dodavatel nedodrží 
platné pokyny daného orgánu daňové 
správy pro nezávislé zhotovitele; 
(c) jakéhokoli nároku založeného na 
nedbalosti, opomenutí nebo úmyslném 
pochybení dodavatele nebo některých 
přidružených osob dodavatele; 
(d) situace, kdy dodavatel nesplní své 
povinnosti v souvislosti s ochranou 
důvěrných informací (jak je definováno 
níže); (e) situace, kdy dodavatel nesplní 
některý z požadavků podle platných 
právních předpisů (včetně situace, kdy 
nezjistí nebo chybně zjistí zemi původu 
zboží a služeb, výsledků kterýchkoli 
služeb nebo jakýchkoli jiných produktů 
či procesů poskytovaných na základě 
objednávky, poruší patent, autorské 
právo, ochrannou známku, obchodní 
tajemství nebo jiné vlastnické právo třetí 
strany, ať už jsou poskytovány 

 Vendor and its affiliates (collectively, 
"Vendor Affiliates") shall defend, 
indemnify and hold WeWork and its 
affiliates, directors, officers, managers, 
members, employees, agents, 
representatives and other vendors 
harmless from and against any and all 
claims, demands, actions, causes of 
action, proceedings, judgments and other 
liabilities, obligations, penalties, losses, 
damages, costs and expenses (including 
reasonable attorneys' fees and costs) of 
any nature (collectively, the "Claim") to 
the extent arising out of or in any way 
connected with the G&S provided 
pursuant to an Order, including, without 
limitation, (a) any claim based on the 
death or bodily injury to any person, 
destruction or damage to property, or 
contamination of the environment and 
any associated clean-up costs; 
(b) Vendor failing to satisfy any 
applicable taxing authority's guidelines 
for an independent contractor; (c) any 
claim based on the negligence, 
omissions, or willful misconduct of 
Vendor or any Vendor Affiliates; 
(d) Vendor failing to satisfy its 
obligations with respect to the protection 
of Confidential Information (as defined 
below); (e) Vendor failing to comply 
with any requirement of applicable law 
(including any failure to identify or any 
misidentification of the country of origin 
of any Goods provided hereunder); (f) 
any claim by a third party against 
WeWork alleging that the G&S, the 
results of any Services, or any other 
products or processes provided pursuant 
to an Order, infringe a patent, copyright, 
trademark, trade secret, or other 
proprietary right of a third party, whether 
such are provided alone or in 
combination with other products, 
software, or processes; (g) all mechanics' 
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samostatně nebo v kombinaci s jinými 
produkty, softwarem nebo procesy; 
(g) veškerých zákonných zástavních 
práv zhotovitele; (h) situace, kdy 
dodavatel nedodá zboží a služby v 
souladu s touto smlouvou nebo 
objednávkou podle této smlouvy; 
(j) narušení, přerušení nebo změna 
jakékoli funkce nebo zařízení ze strany 
dodavatele nebo jakéhokoli 
subdodavatele; nebo (k) porušení 
jakéhokoli příslibu, prohlášení nebo 
záruky uvedené v této smlouvě 
dodavatelem nebo jakékoli přidružené 
osoby dodavatele.  Výše uvedené 
povinnosti se neuplatní do té míry, do 
jaké je příslušný nárok způsoben nebo 
vyplývá z hrubé nedbalosti nebo 
úmyslného pochybení společnosti 
WeWork.  Dodavatel nesmí urovnat 
žádný spor v rámci žaloby ani nárok bez 
předchozího písemného souhlasu 
společnosti WeWork.  Dodavatel se 
zavazuje uhradit nebo proplatit veškeré 
náklady, které mohou společnosti 
WeWork vzniknout při prosazování 
tohoto nároku na odškodnění nebo při 
uplatňování pojistného nároku, včetně 
poplatků za právní zastoupení.  
Společnost WeWork může v souvislosti 
s jakýmkoli nárokem zastupovat její 
vlastní právní poradce a může se tedy 
sporu účastnit prostřednictvím svého 
poradce.  Podle uvážení společnosti 
WeWork převezme dodavatel na 
požádání obranu proti kterémukoli 
takovému nároku.  Pokud by bylo 
používání kteréhokoli zboží nebo služeb 
společností WeWork, jejími 
distributory, subdodavateli nebo 
zákazníky zakázáno, hrozilo by vydání 
soudního zákazu nebo by bylo 
předmětem soudního řízení, dodavatel 
bude povinen na své vlastní náklady a 
dle pokynů společnosti WeWork buď 
(i) vyměnit zboží a služby za plně 
ekvivalentní zboží a služby, které daná 
práva neporušují, (ii) upravit zboží a 
služby tak, aby již práva neporušovaly, 
ale jejich funkce zůstala naprosto stejná; 
(iii) zajistit pro společnost WeWork, její 
distributory, subdodavatele nebo 
zákazníky právo zboží a služby i nadále 

and materialmen's liens; (h) the failure of 
Vendor to deliver the G&S in accordance 
with this Agreement or any Order 
hereunder; (j) interference with, 
interruption or change to any utility or 
facility caused by Vendor or any 
subcontractor; or (k) any breach by 
Vendor or any Vendor Affiliate of any 
covenant, representation or warranty 
herein.  The foregoing obligations shall 
not apply to the extent the Claim is due 
to or arises from the gross negligence or 
willful misconduct of WeWork.  Vendor 
shall not settle any such suit or claim 
without WeWork's prior written 
approval.  Vendor agrees to pay or 
reimburse all costs that may be incurred 
by WeWork in enforcing this indemnity 
or in pursuing any insurance providers, 
including attorneys' fees.  WeWork may 
be represented by and participate 
through its own counsel with respect to 
any Claim.  At WeWork's  option, 
Vendor shall take control of the defense 
of any such Claim.  Should the use of any 
G&S by WeWork, its distributors, 
subcontractors, or customers be 
enjoined, threatened by injunction, or the 
subject of any legal proceeding, Vendor 
shall, at Vendor's sole cost and expense, 
and WeWork's option, either 
(i) substitute fully equivalent 
non-infringing G&S; (ii) modify the 
G&S so that they no longer infringe but 
remain fully equivalent in functionality; 
(iii) obtain for WeWork, its distributors, 
subcontractors, or customers the right to 
continue using the G&S; or (iv) if none 
of the foregoing is possible, refund all 
amounts paid for the infringing G&S.  
Vendor's liability to WeWork for any of 
the matters contained in this Agreement, 
including, without limitation, the 
indemnification obligations set forth 
herein, shall not be limited by the 
insurance policies required hereunder or 
the recovery of any amount thereunder.  
The indemnification obligations herein 
shall survive the expiration or 
termination of this Agreement. 
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používat, nebo (iv) nepřipadá-li žádná z 
výše uvedených možností v úvahu, vrátit 
všechny částky uhrazené za zboží a 
služby porušující daná práva.  
Odpovědnost dodavatele vůči 
společnosti WeWork za cokoli obsažené 
v těchto podmínkách, zejména za 
povinnosti zbavit odpovědnosti, jak je 
stanoveno v těchto podmínkách, nebude 
omezena pojistkami požadovanými 
podle těchto podmínek ani na výši 
pojistného plnění na základě těchto 
pojistek.  Povinnost zbavit této 
odpovědnosti bude platit i po vypršení 
nebo ukončení těchto podmínek. 

11. POJIŠTĚNÍ  11. INSURANCE 

Během doby trvání této smlouvy a po 
dobu 6 měsíců poté bude dodavatel 
povinen si na své vlastní náklady 
obstarat a udržovat v platnosti pojistné 
krytí, jehož uplatnění bude mít přednost 
před jakýmkoli pojištěním společnosti 
WeWork a nebude z takového pojištění 
vyžadovat žádný příspěvek.  Dodavatel 
uzavře pojištění u renomovaných 
pojišťoven s hodnocením A- či lepším 
podle agentury A.  M.  Best.  Navíc bude 
dodavatel povinen zajistit, aby tak 
učinily i jeho přidružené osoby.  
Společnost WeWork bude na všech 
takových pojistkách uvedena jako další 
pojištěnec s výjimkou úrazového 
pojištění zaměstnanců a pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele.  Všechny 
pojistky budou taktéž obsahovat 
ustanovení u zřeknutí se subrogace ve 
prospěch společnosti WeWork.  
Dodavatel je povinen mít minimální 
pojistné krytí ve výši přiměřeně 
odpovídající rozsahu a povaze služeb, 
které mají být podle této smlouvy 
poskytnuty, a to podle přiměřeného 
uvážení společnosti WeWork s 
výhradou případných požadavků na 
vyšší pojistné krytí vyplývajících z 
platných právních předpisů nebo 
obvyklých postupů a standardní péče v 
oboru činnosti dodavatele.  Dodavatel 
souhlasí s tím, že společnost WeWork 
může dle potřeby přiměřeně požadovat, 
aby si dodavatel zajistil a udržoval v 

 During the term of this Agreement and 
for a period of six years thereafter, 
Vendor shall, at its sole cost and 
expense, and shall cause Vendor 
Affiliates to, have in effect and keep in 
force insurance coverage which is 
primary and non- contributory as to any 
insurance maintained by WeWork, with 
reputable insurance companies 
maintaining an A.M.  Best rating of A- or 
better.  WeWork shall be named as an 
additional insured on all such policies, 
except the worker's compensation and 
employer's liability policies.  All 
insurance shall also include waiver of 
subrogation provisions in favor of 
WeWork.  The minimum insurance 
coverage to be maintained by Vendor 
shall be in amounts reasonably related to 
the scope and the nature of the Services 
to be performed under this Agreement, 
as determined by WeWork in its 
reasonable discretion, subject to any 
greater coverage requirements mandated 
by applicable law or the common best 
practice and standards of care in 
Vendor's industry.  Vendor agrees that 
WeWork may, from time to time, 
reasonably require that Vendor obtain 
and maintain additional insurance in 
connection with Services to be 
performed under this Agreement.  All 
such certificates and policies shall 
include a provision whereby WeWork 
will be given 30 days advance written 
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platnosti dodatečné pojištění v 
souvislosti se službami, které mají být 
poskytovány podle této smlouvy.  
Všechny takové certifikáty a pojistky 
musí obsahovat ustanovení, v němž bude 
uvedena povinnost písemně informovat 
společnost WeWork 30 dnů předem o 
záměru pojistitele příslušné pojistky 
zrušit nebo do značné míry změnit.  Na 
vyžádání poskytne dodavatel 
společnosti WeWork pojistné certifikáty 
nebo důkazy o krytí před zahájením 
plnění podle této smlouvy a předloží 
společnosti WeWork potvrzení o 
prodloužení pojistky dle potřeby tak, aby 
bylo zajištěno, že má společnost 
WeWork za každých okolnosti po celou 
dobu trvání této smlouvy v evidenci 
aktuální certifikát.  Není-li to ze zákona 
zakázáno, dodavatel je povinen zajistit, 
aby se jeho pojistitel vzdal všech 
subrogačních práv vůči pojistitelům 
dodavatele a dodavateli.  Dodavatel 
nesmí zahájit poskytování žádných 
služeb a nesmí to dovolit své přidružené 
osobě, dokud si nezajistí všechny 
pojistky požadované podle této smlouvy.  
Odpovědnost dodavatele nebude 
omezena na výše uvedené pojistky ani 
na výši částek získaných v rámci 
pojistného plnění z pojistek. 

notice of the insurer's intention to cancel 
or materially alter such policies.  Upon 
request, Vendor shall provide WeWork 
with certificates of insurance or evidence 
of coverage before commencing 
performance under this Agreement and 
shall file renewal certificates with 
WeWork as necessary to ensure that a 
current certificate is on file with 
WeWork at all times during the Term.  
Except where prohibited by law, Vendor 
shall require its insurer to waive all rights 
of subrogation against Vendor's insurers 
and Vendor.  Vendor shall not 
commence, and shall not allow any of 
Vendor Affiliates to commence, any 
portion of the Services until it has 
obtained all insurance required 
hereunder.  The liability of Vendor shall 
not be limited by said insurance policies 
or the recovery of any amounts from any 
insurance policies. 

12. VLASTNICKÉ PRÁVO  12. OWNERSHIP 

Společnost WeWork vlastní všechna 
vlastnická i jiná práva a podíly (včetně 
patentových práv, autorských práv, práv 
na obchodní tajemství, práv na použití 
návrhu, práv k ochranným známkám a 
všech dalších práv duševního vlastnictví 
po celém světě) týkající se všech 
případných vynálezů (ať už 
patentovatelných či ne), autorských děl, 
označení, návrhů, know-how, nápadů a 
informací zcela nebo zčásti vytvořených 
nebo vyvinutých nebo uvedených do 
praxe dodavatelem během doby trvání 
této smlouvy, která vyplývají ze služeb 
nebo jakýchkoli důvěrných informací 
(jak je definováno níže) (společně jako 
"výsledek práce") a všechny takové 
výsledky práce budou považovány za 
"dílo vytvořené na objednávku" (works 

 WeWork shall own all right, title and 
interest (including patent rights, 
copyright rights, trade secret rights, 
mask work rights, trademark rights and 
all other intellectual rights throughout 
the world) relating to any and all 
inventions (whether or not patentable), 
works of authorship, designations, 
designs, know-how, ideas and 
information made or conceived or 
reduced to practice, in whole or in part, 
by Vendor during the term of this 
Agreement that arise out of the Services 
or any Confidential Information (as 
defined below) (collectively, "Work 
Product"), and all such Work Product 
shall be deemed "works made for hire" 
as that term is defined in Section 61 of 
the Czech Act No. 121/2000 Coll., 
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made for hire), jak je tento pojem 
definován v § 61 českého zákona č. 
121/2000 Sb., autorského zákona.  Do té 
míry, do jaké nebude vlastnické právo k 
nějakému výsledku práce automaticky 
přiznáno společnosti WeWork nebo 
nebude považováno za "dílo vytvořené 
na objednávku", dodavatel tímto 
postupuje a souhlasí s postoupením 
všech výsledků práce společnosti 
WeWork.  Dodavatel veškeré výsledky 
práce neprodleně oznámí a poskytne 
společnosti WeWork.  Dodavatel je dále 
povinen pomoci společnosti WeWork na 
její náklady dále podložit, zaznamenat a 
zdokonalit takové postoupení a 
zdokonalit, obstarat, prosadit a bránit 
veškerá postoupená práva.  Veškeré 
materiály, zásoby nebo vybavení 
poskytnuté nebo uhrazené společností 
WeWork v souvislosti s jakoukoli 
objednávkou zůstanou majetkem 
společnosti WeWork (nedojde k 
převodu vlastnického práva na 
dodavatele), dodavatel bude povinen je 
udržovat v dobrém stavu, používat je 
pouze pro společnost WeWork a po 
vyřízení příslušné objednávky je vrátit 
společnosti WeWork nebo jinak 
zlikvidovat podle pokynů společnosti 
WeWork. 

Copyright Act.  To the extent that 
ownership of any Work Product does not 
automatically vest in WeWork or is not 
deemed to be a "work made for hire", 
Vendor hereby assigns and agrees to 
assign to WeWork all Work Product.  
Vendor will promptly disclose and 
provide all Work Product to WeWork.  
Vendor shall further assist WeWork, at 
WeWork's expense, to further evidence, 
record and perfect such assignments, and 
to perfect, obtain, enforce, and defend 
any rights assigned.  All materials, 
supplies, or equipment furnished or paid 
for by WeWork in connection with an 
Order shall remain WeWork's property 
(title shall not transfer to Vendor), shall 
be maintained by Vendor in good 
condition, shall be used by Vendor only 
for WeWork, and shall be returned to 
WeWork or otherwise disposed of as 
directed by WeWork upon completion of 
such Order. 

13. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI A 
PUBLICITA 

 13. CONFIDENTIALITY AND 
PUBLICITY 

Dodavatel, jeho zaměstnanci, 
zprostředkovatelé a zástupci musí za 
"důvěrné informace" společnosti 
WeWork považovat veškeré neveřejné 
či chráněné informace poskytnuté 
společností WeWork nebo jejími 
přidruženými osobami nebo společníky, 
veškeré specifikace nebo jiné 
dokumenty vypracované dodavatelem v 
souvislosti s touto smlouvou, skutečnost, 
že společnost WeWork uzavřela 
smlouvu na koupi zboží a služeb od 
dodavatele, podmínky této smlouvy a 
všechny ostatní neveřejné informace 
týkající se objednávky.  Dále se 
důvěrnými informacemi rozumí 
chráněné či důvěrné informace třetí 
strany sdělené dodavateli v průběhu 

 Vendor, its employees, agents and 
representatives, shall consider as 
WeWork's "Confidential Information" 
all non- public or proprietary 
information provided by WeWork or its 
affiliates or members, all specifications 
or other documents prepared by Vendor 
in connection herewith, the fact that 
WeWork has contracted to purchase 
G&S from Vendor, the terms of this 
Agreement and all other non-public 
information relating to an Order.  In 
addition, Confidential Information 
means any third party's proprietary or 
confidential information disclosed to 
Vendor in the course of providing G&S 
to WeWork.  Confidential Information 
does not include any information which 
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poskytování zboží a služeb společnosti 
WeWork.  Důvěrné informace 
nezahrnují žádné informace, které nyní 
jsou nebo se teprve stanou veřejně 
známými, aniž by to bylo způsobeno 
nesprávným jednáním nebo zdržením se 
jednání dodavatele.  Bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti 
WeWork dodavatel (a) nesmí zveřejnit 
ani využít důvěrné informace k žádnému 
jinému účely než vyřízení objednávky, 
(b) nesmí předmět této smlouvy nebo 
objednávky veřejně oznámit, propagovat 
ani projednávat se třetími stranami, 
(c) uvádět název ani ochranné známky 
společnosti WeWork v žádných 
marketingových materiálech ani 
(d) zveřejnit, že je společnost WeWork 
zákazníkem dodavatele.  Výše uvedená 
ustanovení mohou být pozměněna 
podmínkami jiné písemné dohody 
uzavřené mezi smluvními stranami 
konkrétně v souvislosti s důvěrností, 
zákazem sdělování a/nebo publicitou.  
Dodavatel uplatní ten stejný standard 
péče při ochraně důvěrných informací, 
jaký uplatňuje při ochraně svých 
vlastních informací obdobné povahy, ale 
v každém případě přinejmenším 
přiměřený standard péče.  Dodavatel se 
zavazuje, že nebude žádné důvěrné 
informace kopírovat, pozměňovat ani 
přímo či nepřímo zveřejňovat.  
Dodavatel se zavazuje, že (x) omezí 
svoji interní distribuci důvěrných 
informací přidruženým osobám 
dodavatele, které je potřebují znát, a 
podnikne kroky k tomu, aby bylo 
zajištěno, že je jejich rozšiřování takto 
omezeno, včetně uzavření dohod o 
zachování mlčenlivosti s přidruženými 
osobami dodavatele, která budou 
obsahovat ustanovení podobná 
ustanovením této smlouvy, a na 
písemnou žádost společnosti WeWork 
také uzavření dohod o zachování 
mlčenlivosti nebo o postoupení práv 
duševního vlastnictví nebo licenčních 
smluv v podobě, která je pro společnost 
WeWork přiměřeně uspokojivá, přičemž 
kopie těchto listin budou na vyžádání 
předloženy společnosti WeWork, a 
(y) že dodavatel ponese odpovědnost za 

is now or becomes generally publicly 
known through no wrongful act or 
failure to act of Vendor.  Without 
WeWork's prior written consent, Vendor 
shall not (a) disclose or use Confidential 
Information for any purpose other than 
performing an Order, (b) announce, 
publicize or discuss with third parties the 
subject matter of this Agreement or an 
Order, (c) include WeWork's name or 
trademarks in any marketing materials or 
(d) disclose that WeWork is Vendor's 
customer.  The foregoing provisions 
shall be subject to the terms of any other 
written agreement executed by the 
parties relating specifically to 
confidentiality, non-disclosure and/or 
publicity.  Vendor will use the same 
amount of care to protect Confidential 
Information that it uses to protect its own 
information of like kind, but in any event 
not less than reasonable care.  Vendor 
agrees not to copy, alter, or directly or 
indirectly disclose any Confidential 
Information.  Vendor agrees (x) to limit 
its internal distribution of Confidential 
Information to Vendor Affiliates who 
have a need to know, and to take steps to 
ensure that the dissemination is so 
limited, including the execution by 
Vendor Affiliates of nondisclosure 
agreements with provisions substantially 
similar to those set forth in this 
Agreement and, upon WeWork's written 
request, the execution of non-disclosure 
or intellectual property assignment or 
license agreements in a form that is 
reasonably satisfactory to WeWork, 
copies of any such writings to be 
provided to WeWork upon request, and 
(y) that Vendor shall be responsible for 
any breach by any such Vendor 
Affiliates of any such agreement.  
Vendor agrees not to design or 
manufacture any products incorporating 
Confidential Information without 
WeWork's express written consent in 
each instance.  All Confidential 
Information is and shall remain WeWork 
property.  This Agreement does not 
grant, or otherwise give, Vendor any 
rights to any Confidential Information or 
any other WeWork intellectual property 
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případné porušení takové dohody 
kteroukoli takovou přidruženou osobou.  
Dodavatel se zavazuje, že nebude 
navrhovat ani vyrábět žádné produkty 
zahrnující důvěrné informace bez 
výslovného písemného souhlasu 
společnosti WeWork uděleného pro 
každý případ samostatně.  Veškeré 
důvěrné informace jsou a zůstanou 
majetkem společnosti WeWork.  Tato 
smlouva neuděluje ani jinak nedává 
dodavateli žádná práva k důvěrným 
informacím ani žádnému jinému 
duševnímu vlastnictví nebo chráněným 
materiálům společnosti WeWork.  
Dodavatel může získat přístup k 
informacím, majetku a jiným hmotným 
či nehmotným věcem ("majetek 
členů") fyzických a právnických osob 
využívajících prostory v zařízení 
společnosti WeWork (společně jako 
"členové WeWork"), zejména k 
citlivým a důvěrným údajům těchto 
členů WeWork a jejich stávajícím nebo 
potenciálním zaměstnancům, 
zákazníkům a/nebo obchodním 
partnerům.  Dodavatel nebude používat, 
odstraňovat, manipulovat, přistupovat, 
poškozovat, ničit, zveřejňovat ani jinak 
nakládat s žádným majetkem členů s 
výjimkou rozsahu, v němž je to nezbytné 
k tomu, aby mohl dodat zboží nebo 
poskytnout služby v souladu s touto 
smlouvou.  Dodavatel nebude 
(i) kopírovat ani sdílet s žádnou třetí 
stranou žádné přístupové prostředky, 
které získá od společnosti WeWork, ať 
už se jedná o prostředky fyzické (např.  
přístupové karty), elektronické (např.  
přístupové kódy) nebo jiné ani (ii) jinak 
jednat tak, aby jakákoli třetí strana bez 
řádného povolení společnosti WeWork 
nebo příslušného člena WeWork měla 
přístup do zařízení společnosti WeWork 
a/nebo k majetku člena ani žádné třetí 
straně takový přístup nepovolí.  Pokud 
dané služby vyžadují, aby dodavatel 
odstranit a/nebo přemístil jakýkoli 
majetek, včetně majetku členů, mimo 
zařízení společnosti WeWork, podnikne 
dodavatel veškerá opatření nezbytná k 
tomu, aby takový majetek za každých 
okolnosti ochránil a zabezpečil vůči 

or proprietary materials.  Vendor may 
receive access to information, property, 
and other tangible and intangible assets 
("Member Property") of individuals 
and entities occupying space in a 
WeWork facility (collectively, 
"WeWork Members"), including, 
without limitation, sensitive and 
confidential information regarding such 
WeWork Members and their actual or 
potential employees, customers, and/or 
business partners.  Vendor will not use, 
remove, copy, manipulate, access, 
damage, destroy, disclose or otherwise 
engage with any Member Property 
except solely to the extent necessary for 
Vendor to deliver the G&S in accordance 
with this Agreement.  Vendor will not 
(i) copy or share with any third party any 
access credentials received from 
WeWork, whether physical (e.g.  key 
cards), electronic (e.g.  access codes), or 
other or (ii) otherwise cause or allow any 
third parties without proper permission 
from WeWork, or the applicable 
WeWork Member, to access a WeWork 
facility and/or any Member Property.  If 
the Services require Vendor to remove 
and/or transport any property, including 
Member Property, away from a WeWork 
facility, Vendor will take all necessary 
measures to protect and secure such 
property from unauthorized access, 
damage or destruction at all times while 
such property is not in a WeWork 
facility, including, without limitation, by 
ensuring that such property is not left 
unattended or unsecured at any point.  
Vendor agrees to require any permitted 
delegatee or subcontractor to be bound in 
writing by the confidentiality provisions 
of this Agreement, and, upon WeWork's 
written request, to enter into a 
non-disclosure or intellectual property 
assignment or license agreement in a 
form that is reasonably satisfactory to 
WeWork (it being understood that, prior 
to any such delegation or subcontracting, 
any such delegatee or subcontractor shall 
be informed of the confidential nature of 
the Confidential Information and shall 
agree, in writing, to be bound by the 
terms of nondisclosure agreements with 
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neoprávněnému přístupu, poškození 
nebo zničení, zatímco se bude nacházet 
mimo zařízení společnosti WeWork, 
zejména tím, že zajistí, že nebude nikdy 
ponechán bez dozoru nebo řádného 
zabezpečení.  Dodavatel se zavazuje, že 
od případných povolených zmocněnců 
či subdodavatelů bude vyžadovat, aby se 
písemně zavázali k dodržování 
ustanovení této smlouvy týkajících se 
důvěrnosti a aby na písemnou žádost 
společnosti WeWork uzavřeli dohodu o 
zachování mlčenlivosti nebo smlouvu o 
postoupení práv duševního vlastnictví 
nebo licenční smlouvu v podobě, která je 
pro společnost WeWork přiměřeně 
uspokojivá (má se za to, že před 
takovým zmocněním nebo zadáním 
zakázky subdodavateli bude daný 
zmocněnec nebo subdodavatel 
informován o důvěrné povaze 
důvěrných informací a písemně se 
zaváže k dodržování podmínek dohod o 
zachování mlčenlivosti s ustanoveními 
do značné míry stejnými, jako jsou 
ustanovení uvedená v této smlouvě, 
přičemž kopie těchto listin budou na 
vyžádání předloženy společnosti 
WeWork a dodavatel ponese 
odpovědnost za případné porušení 
takové dohody kterýmkoli zmocněncem 
nebo subdodavatelem).  Dodavatel je 
povinen podniknout veškerá vhodná 
právní, organizační a technická opatření 
k zajištění ochrany důvěrných informací 
před jejich protiprávním a 
neoprávněným zpracováním.  Dodavatel 
je povinen uplatňovat přiměřené 
provozní standardy a bezpečnostní 
postupy a je povinen vynaložit 
maximální úsilí k zabezpečení 
důvěrných informací využitím 
vhodných fyzických a logických 
bezpečnostních opatření, zejména 
vhodných technologií pro zabezpečení 
sítě a šifrování, a uplatňováním 
přiměřených požadavků na identifikaci 
uživatele nebo zabezpečení heslem, 
včetně vícenásobného ověření, silných 
hesel, vypršení relací a dalších 
bezpečnostních postupů, které 
společnost WeWork dle potřeby stanoví 
nebo které jsou vyžadovány na základě 

provisions substantially similar to those 
set forth in this Agreement, copies of 
which writings shall be provided to 
WeWork upon request, and Vendor shall 
be responsible for any breach by any 
such delegatee or subcontractor of such 
agreement).  Vendor shall take all 
appropriate legal, organizational and 
technical measures to protect against 
unlawful and unauthorized processing of 
Confidential Information.  Vendor shall 
maintain reasonable operating standards 
and security procedures, and shall use its 
best efforts to secure Confidential 
Information through the use of 
appropriate physical and logical security 
measures, including, but not limited to, 
appropriate network security and 
encryption technologies, and the use of 
reasonable user identification or 
password control requirements, 
including multiple-factor authentication, 
strong passwords, session time-outs, and 
other security procedures as may be 
issued from time to time by WeWork or 
otherwise required by applicable law or 
relevant industry standards.  If requested 
by WeWork at any time during the term 
of this Agreement, Vendor shall provide 
WeWork with a copy of Vendor's 
then- current information security 
policy.  Vendor shall promptly notify 
WeWork in the event that Vendor learns 
or has reason to believe that any person 
or entity has breached or attempted to 
breach Vendor's security measures, or 
gained unauthorized access to 
Confidential Information 
("Information Security Breach").  
Upon any such discovery, Vendor shall 
(a) investigate, remediate and mitigate 
the effects of the Information Security 
Breach, and (b) provide WeWork with 
assurances reasonably satisfactory to 
WeWork that such Information Security 
Breach will not recur.  If WeWork 
determines that notices (whether in 
WeWork's or Vendor's name) or other 
remedial measures (including notice, 
credit monitoring services, fraud 
insurance and the establishment of a call 
center to respond to customer inquiries) 
are warranted following an Information 
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platných právních předpisů či 
příslušných oborových norem.  Pokud o 
to společnost WeWork kdykoli v 
průběhu doby trvání této smlouvy 
požádá, dodavatel předloží společnosti 
WeWork kopii svých aktuálně platných 
zásad zabezpečení informací.  Dodavatel 
je povinen neprodleně informovat 
společnost WeWork v případě, že se 
dodavatel dozví o tom nebo má důvod se 
domnívat, že nějaká fyzická či právnická 
osoba narušila nebo se pokusila narušit 
bezpečnostní opatření dodavatele nebo 
získala neoprávněný přístup k důvěrným 
informacím ("narušení bezpečnosti 
informací").  Po takovém zjištění bude 
dodavatel povinen (a) prošetřit, napravit 
nebo zmírnit následky takového 
narušení bezpečnosti informací a 
(b) poskytnout společnosti WeWork 
ujištění dostatečně uspokojivá pro 
společnost WeWork, že se takové 
narušení bezpečnosti informací nebude 
opakovat.  Pokud společnost WeWork 
stanoví, že je po narušení bezpečnosti 
informací nezbytné provést oznámení 
(buď jménem společnosti WeWork nebo 
dodavatele) nebo jiná nápravná opatření 
(včetně oznámení, služeb sledování 
úvěruschopnosti, pojištění proti 
podvodům a zřízení call centra pro účely 
zodpovězení dotazů zákazníků), 
dodavatel na žádost společnosti 
WeWork a na náklady dodavatele výše 
uvedená nápravná opatření podnikne. 

Security Breach, Vendor will, at 
WeWork's request and at Vendor's cost 
and expense, undertake the 
aforementioned remedial actions. 
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14. DOBA PLATNOSTI, UKONČENÍ  14. TERM; TERMINATION 

14.1 Tato smlouva vstoupí v platnost v den 
připojení posledního podpisu níže a 
zůstane v platnosti až do jejího ukončení 
tak, jak je v ní uvedeno.  Společnost 
WeWork může tuto smlouvu vypovědět 
na základě písemné výpovědi zaslané 
dodavateli, pokud dodavatel tuto 
smlouvu neplní nebo ji jinak poruší, 
podá návrh na zahájení insolvenčního 
řízení, stane se insolventním nebo bude 
zrušen nebo neposkytne společnosti 
WeWork na její žádost dostatečná 
ujištění o budoucím plnění.  Společnost 
WeWork může dle své volby buď trvale 
nebo dočasně pozastavit poskytování 
služeb nebo dodávky zboží dodavatele 
podle této smlouvy nebo jakékoli 
objednávky a/nebo tuto smlouvu a/nebo 
objednávky vypovědět na základě 
písemné výpovědi s 10denní výpovědní 
lhůtou zaslané dodavateli s uvedením 
důvodu či bez uvedení důvodu. 

 14.1 This Agreement shall commence on the 
latest date below the signatures hereto 
and shall continue until terminated as set 
forth herein.  WeWork may terminate 
this Agreement upon written notice to 
Vendor if Vendor fails to perform or 
otherwise breaches this Agreement, files 
a petition in bankruptcy, becomes 
insolvent, or dissolves or fails to provide 
WeWork, upon request, with reasonable 
assurances of future performance.  
WeWork may, at its election, either 
permanently or temporarily stop 
performance of the Services or the 
delivery of Goods by Vendor under this 
Agreement or any Order and/or 
terminate this Agreement and/or any 
Order upon 10 days' written notice to the 
Vendor, for any reason or no reason. 

14.2 Dodavatel je povinen přestat poskytovat 
služby a/nebo dodávat zboží na základě 
objednávky (a) neprodleně po přijetí 
výpovědi od společnosti WeWork nebo 
(b) v den uvedený v příslušné výpovědi.  
Dodavatel může vypovědět tuto 
smlouvu na základě písemné výpovědi 
zaslané společnosti WeWork, pokud 
společnost WeWork nezaplatí 
dodavateli do 60 dnů poté, co dodavatel 
písemně upomene společnost WeWork o 
tom, že platba je po splatnosti.  Pokud 
společnost WeWork tuto smlouvu 
vypoví, může se taktéž dle svého 
vlastního uvážení rozhodnout zrušit 
všechny nebo část nevyřízených 
objednávek nebo povolit dodavateli, aby 
ve vyřizování takových objednávek 
pokračoval.  Po vypršení doby trvání 
nebo ukončení této smlouvy nebo 
objednávky z jakéhokoli důvodu: 

 14.2 Vendor shall cease to perform Services 
and/or provide Goods under an Order 
(a) immediately upon receipt of a 
cancellation notice from WeWork or 
(b) on the date of termination specified 
in such notice.  Vendor may terminate 
this Agreement upon written notice to 
WeWork if WeWork fails to pay Vendor 
within 60 days after Vendor notifies 
WeWork in writing that payment is past 
due.  If WeWork terminates this 
Agreement, it may also, at its sole 
discretion, choose to terminate all or any 
portion of outstanding Orders or permit 
Vendor to continue performance under 
any such outstanding Orders, at 
WeWork's discretion.  Upon the 
expiration or termination of this 
Agreement or an Order for any reason:  

(a) společnost WeWork zaplatí dodavateli 
za část uspokojivě poskytnutých služeb 
a bezvadného zboží dodaného 
společnosti WeWork do data ukončení 
smlouvy, pokud smlouva nebyla 
ukončena z důvodu podstatného 

 (a) WeWork shall pay Vendor for the 
portion of the Services satisfactorily 
performed and those conforming Goods 
delivered to WeWork through the date of 
termination, unless termination was due 
to Vendor's material breach, less 
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porušení smlouvy dodavatelem, a to po 
provedení příslušných započtení, včetně 
dodatečných nákladů, které společnosti 
WeWork vzniknou při dokončování 
služeb; 

appropriate offsets, including any 
additional costs to be incurred by 
WeWork in completing the Services;  

(b) každá smluvní strana bude zbavena 
všech povinností vůči druhé straně, které 
by měly vzniknout až po datu uplynutí 
doby trvání nebo ukončení smlouvy, s 
výjimkou těch povinností, u nichž je 
stanoveno, že zůstanou v platnosti i po 
takovém ukončení nebo uplynutí 
platnosti; a 

 (b) each party will be released from all 
obligations to the other arising after the 
date of expiration or termination, except 
for those which by their terms survive 
such termination or expiration; and  

(c) dodavatel neprodleně předá společnosti 
WeWork veškeré důvěrné informace 
a/nebo výsledky práce, které má ve svém 
držení, a to na své vlastní náklady. 

 (c) Vendor will promptly deliver to 
WeWork all Confidential Information 
and/or Work Product in its possession 
and at its expense. 

15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, 
PROMLČECÍ LHŮTA 

 15. LIMITATION ON LIABILITY; 
STATUTE OF LIMITATIONS 

Společnost WeWork nebude mít vůči 
žádné osobě žádnou odpovědnost za 
očekávaný zisk, zvláštní, nepřímé, 
represivní, náhodné ani následné škody 
či sankce jakéhokoli druhu.  
Odpovědnost společnosti WeWork za 
jakýkoli nárok vyplývající ze smlouvy 
nebo jakékoli objednávky a z jejich 
plnění nebo porušení, v souvislosti s tím 
nebo v důsledku toho v žádném případě 
nepřekročí cenu zboží či služeb, které 
vedly ke vzniku nároku.  Dodavatel musí 
zahájit případné kroky vůči společnosti 
WeWork vyplývající z této smlouvy 
nebo jakékoli objednávky do jednoho 
roku ode dne výskytu příčiny 
opravňující dané kroky. 

 WeWork shall not be liable to any party 
for anticipated profits, special, indirect, 
punitive, incidental or consequential 
damages, or penalties of any kind.  
WeWork's liability on any claim arising 
out of, in connection with, or resulting 
from this Agreement or any Order and 
from performance or breach hereof or 
thereof shall in no case exceed the price 
allocable to the G&S giving rise to the 
claim.  Vendor must commence any 
action against WeWork arising from this 
Agreement or any Order within one year 
from the date the cause of action accrues. 

16. ROZHODNÉ PRÁVO, POPLATKY 
ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ 

 16. GOVERNING LAW; ATTORNEYS' 
FEES 

Tato smlouva, jakákoli objednávka a 
práva a povinnosti smluvních stran se 
budou řídit, vykládat a vymáhat v 
souladu se zákony České republiky tak, 
jak se dané zákony vztahují na smlouvy 
uzavřené a plnění zcela výhradně v 
rámci České republiky mezi obyvateli 
České republiky bez zohlednění norem 
mezinárodního práva soukromého.  
Smluvní strany se výslovně dohodly, že 

 This Agreement, any Order and the 
rights and obligations of the parties will 
be governed by and construed and 
enforced in accordance with the laws of 
the Czech Republic as  applied to 
agreements entered into and to be 
performed entirely within the Czech 
Republic between the Czech Republic 
residents, without regard to conflict of 
laws principles.  The parties expressly 
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ustanovení Úmluvy Organizace 
spojených národů o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží se na tuto 
smlouvu ani na vztah mezi smluvními 
stranami nevztahují.  V rámci jakýchkoli 
kroků učiněných za účelem prosazování 
této smlouvy bude mít vítězná strana 
vedle jiných opravných prostředků, na 
které může mít nárok, nárok na uhrazení 
veškerých soudních poplatků a výdajů a 
přiměřených poplatků za právní 
zastoupení. 

agree that the provisions of the United 
Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods will not 
apply to this Agreement or to their 
relationship.  In any action to enforce this 
Agreement, the prevailing party shall be 
entitled to recover all court costs and 
expenses and reasonable attorneys' fees, 
in addition to any other relief to which it 
may be entitled. 

17. ŘEŠENÍ SPORŮ, PŘÍSLUŠNOST, 
MÍSTO KONÁNÍ 

 17. DISPUTE RESOLUTION; 
JURISDICTION; VENUE 

Vyskytne-li se mezi smluvními stranami 
spor, smluvní strany se dohodly, že se 
nejdříve pokusí spor vyřešit 
prostřednictvím jednoho vedoucího 
pracovníka zastupujícího každou stranu.  
Pokud tak nebudou schopny učinit do 60 
dnů ode dne doručení oznámení stěžující 
si strany druhé smluvní straně, pokusí se 
spor vyřešit formou nezávazné mediace, 
která se bude konat v Praze v České 
republice.  Každá smluvní strana ponese 
své vlastní náklady v souvislosti s 
mediací a o poplatky a výdaje mediátora 
se podělí rovným dílem.  Pokud smluvní 
strany nebudou schopny vyřešit spor do 
60 dnů ode dne zahájení mediace, může 
kterákoli strana zahájit soudní spor před 
soudy v České republice.  Smluvní 
strany se neodvolatelně podrobují 
výhradní příslušnosti těchto soudů a 
souhlasí s tím, že konečné rozhodnutí ve 
věci jakékoli žaloby nebo řízení u těchto 
soudů bude definitivní a může být 
prosazováno v jakékoli jiné jurisdikci 
podáním žaloby na základě 
pravomocného rozhodnutí (jehož 
osvědčená kopie bude nezvratným 
důkazem o rozhodnutí) nebo jakýmkoli 
jiným způsobem, jaký stanoví zákon.  
Písemnosti doručované osobně nebo 
doporučeně či expresně s dodejkou 
budou představovat přiměřený způsob 
doručování soudních písemností v 
takovém sporu, žalobě nebo řízení.  
Každá strana se neodvolatelně vzdává do 
maximální míry povolené platnými 
právními předpisy (a) jakýchkoli 

 If there is a dispute between the parties, 
the parties agree that they will first 
attempt to resolve the dispute through 
one senior management member of each 
party.  If they are unable to do so within 
60 days after the complaining party's 
written notice to the other party, the 
parties will then seek to resolve the 
dispute through non-binding mediation 
conducted in Czech Republic.  Each 
party must bear its own expenses in 
connection with the mediation and must 
share equally the fees and expenses of 
the mediator.  If the parties are unable to 
resolve the dispute within 60 days after 
commencing mediation, either party may 
commence litigation in the courts in 
Czech Republic.  The parties irrevocably 
submit to the exclusive jurisdiction of 
those courts and agree that final 
judgment in any action or proceeding 
brought in such courts will be conclusive 
and may be enforced in any other 
jurisdiction by suit on the judgment (a 
certified copy of which will be 
conclusive evidence of the judgment) or 
in any other manner provided by law.  
Process served personally or by 
registered or certified mail, return receipt 
requested, will constitute adequate 
service of process in any such action, suit 
or proceeding.  Each party irrevocably 
waives to the fullest extent permitted by 
applicable law (a) any objection it may 
have to the laying of venue in any court 
referred to above; (b) any claim that any 
such action or proceeding has been 
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námitek proti řešení sporů před výše 
uvedenými soudy; (b) jakéhokoli nároku 
založeného na tom, že daná žaloba byla 
podána nebo že se dané řízení konalo 
před nevhodným fórem; a (c) jakékoli 
imunity, která by se mohla pro ni nebo 
její majetek vyplynout z jakékoli žaloby, 
výkonu rozhodnutí, zabavení majetku 
(ať už dočasného nebo konečného, na 
podporu výkonu rozhodnutí před 
vyhlášením rozhodnutí nebo jinak) nebo 
jiného soudního sporu.  Nehledě na výše 
uvedené platí, že kterákoli smluvní 
strana může kdykoli požádat o vydání 
předběžného příkazu ve snaze o ochranu 
svých důvěrných informací nebo 
duševního vlastnictví za předpokladu, že 
tak učiní výhradně před před soudy v 
České republice..   

brought in an inconvenient forum; and 
(c) any immunity that it or its assets may 
have from any suit, execution, 
attachment (whether provisional or final, 
in aid of execution, before judgment or 
otherwise) or other legal process.  
Notwithstanding the foregoing, either 
party may seek relief in order to protect 
its confidential information or 
intellectual property at any time, 
provided it does so in the courts in Czech 
Republic (and only those courts).   

18. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY  18. REMEDIES 

Pokud dodavatel poruší tuto smlouvu 
nebo objednávku, bude mít společnost 
WeWork k dispozici veškeré opravné 
prostředky, které jsou jí k dispozici ze 
zákona nebo podle práva ekvity.  V 
případě zakoupení zboží bude jediným 
opravným prostředkem dodavatele v 
případě nesplnění objednávky 
společností WeWork právo na náhradu 
škody ve výši odpovídající rozdílu mezi 
tržní cenou v době tohoto neplnění a 
kupní cenou uvedenou v dané 
objednávce.  U takové transakce se 
nepoužije žádná jiná metoda výpočtu 
škod.  Dodavatel nebude mít právo 
prodat zboží na účet společnosti 
WeWork v případě neoprávněného 
odmítnutí, zrušení převzetí, neprovedení 
platby nebo neuznání společností 
WeWork a takový případný prodej bude 
proveden na účet dodavatele.  Dodavatel 
chápe a souhlasí s tím, že (a) zboží a 
služby jsou klíčové pro provoz 
společnosti WeWork, (b) dodavatel 
nesmí za žádných okolností zrušit nebo 
jinak omezit nebo ukončit právo 
společnosti WeWork na používání zboží 
a služeb nebo přístup k záručním 
službám a (c) jeho jediným a výhradním 
opravným prostředkem v případě 
jakéhokoli porušení této smlouvy ze 

 If Vendor breaches this Agreement or an 
Order, WeWork shall have all remedies 
available by law and at equity.  For the 
purchase of Goods, Vendor's sole 
remedy in the event of breach of an 
Order by WeWork shall be the right to 
recover damages in the amount equal to 
the difference between market price at 
the time of breach and the purchase price 
specified in such Order.  No alternate 
method of measuring damages shall 
apply to such transaction.  Vendor shall 
have no right to resell Goods for 
WeWork's account in the event of 
wrongful rejection, revocation of 
acceptance, failure to make payment or 
repudiation by WeWork, and any resale 
so made shall be for the account of 
Vendor.  Vendor understands and agrees 
that (a) the G&S are critical to 
WeWork's operations, (b) under no 
circumstances will Vendor seek to 
cancel or otherwise limit or terminate 
WeWork's right to use the G&S or access 
any warranty services and (c) its sole and 
exclusive remedy for any breach of this 
Agreement by WeWork is limited to 
money damages.  In the case of any 
breach hereof by WeWork, Vendor 
hereby waives its right to seek any 
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strany společnosti WeWork je pouze 
peněžní náhrada škody.  V případě 
porušení této smlouvy ze strany 
společnosti WeWork se tímto dodavatel 
vzdává svého práva požádat o vydání 
předběžného opatření, které by narušilo 
nebo omezilo přístup společnosti 
WeWork k příslušnému zboží či 
službám. 

injunctive relief that would interrupt or 
limit WeWork's access to any G&S. 

19. RIZIKO DODAVATELE  19. VENDOR'S RISK 

Dodavatel souhlasí s tím, že jeho 
zaměstnanci a subdodavatelé poskytují 
služby jako nezávislí zhotovitelé a ne 
jako zaměstnanci společnosti WeWork 
bez ohledu na to, kde služby poskytují, a 
nemají žádné výslovné ani konkludentní 
oprávnění smluvně ani jinak společnost 
WeWork zavazovat.  Dodavatel je plně 
odpovědný za své zaměstnance, 
zprostředkovatele, vedoucí pracovníky, 
zhotovitele a subdodavatele, a to 
zejména za veškeré související odměny 
a daně.  Dodavatel je povinen vykonávat 
svoji práci na své vlastní riziko, dokud 
nebude zcela dokončena a převzata, a v 
případě nehody, zničení nebo újmy na 
jakémkoli zboží nebo materiálu před 
finálním dokončením a převzetím 
opravit a vyměnit takto poškozené a 
zničené zboží či materiály na náklady 
dodavatele ke spokojenosti společnosti 
WeWork.  Dodavatel a přidružené osoby 
dodavatele jsou během doby strávené v 
prostorách společnosti WeWork povinni 
dodržovat pracovní řad platný ve všech 
prostorách společnosti WeWork.  Pokud 
materiály nebo vybavení poskytují 
dodavateli k jeho využití jiné osoby, 
dodavatel takové materiály nebo 
vybavení obdrží, vyloží, uloží, bude s 
nimi manipulovat a bude odpovědný tak, 
jako kdyby je poskytl sám dodavatel 
podle této smlouvy.  Do té míry, do jaké 
dodavatel plní tuto smlouvu v prostorách 
společnosti WeWork, jsou dodavatel a 
jeho subdodavatelé povinni podniknout 
všechna bezpečnostní opatření nezbytná 
k prevenci nehod.  Společnost WeWork 
nebude ručit a zříká se veškeré 
odpovědnosti za jakoukoli újmu na 
zdraví nebo škody na majetku 

 Vendor agrees that it, its employees and 
its subcontractors, are performing 
Services as independent contractors and 
not as WeWork's employees, regardless 
of where they perform Services, and 
shall have no express or implied 
authority to bind WeWork by contract or 
otherwise.  Vendor shall be fully 
responsible for its employees, agents, 
officers, contractors and subcontractors, 
including without limitation all 
compensation and taxes related thereto.  
Vendor shall carry on its work at its own 
risk until the same is fully completed and 
accepted, and shall, in case of any 
accident, destruction or injury to any 
goods or materials before final 
completion and acceptance, repair and 
replace the goods or materials so injured, 
damaged and destroyed, at Vendor's 
expense and to WeWork's satisfaction.  
Vendor and Vendor Affiliates shall 
observe the working rules of all WeWork 
premises when on such premises.  When 
materials or equipment are furnished by 
others for Vendor's use, Vendor shall 
receive, unload, store, handle, and be 
responsible therefore as though such 
materials or equipment were being 
furnished by Vendor hereunder.  To the 
extent Vendor is performing hereunder 
at WeWork's premises, Vendor and its 
subcontractors shall take all safety 
precautions necessary for the prevention 
of accidents.  WeWork shall not be 
responsible nor be held liable for any 
damage to person or property arising 
from the use, misuse or failure of any 
rigging, blocking, scaffolding or other 
equipment used by Vendor or any of its 
subcontractors, notwithstanding 
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vyplývající z používání, zneužívání nebo 
selhání jakéhokoli seřízení, zablokování, 
zajištění lešení nebo jiného vybavení, 
které používá dodavatel nebo některý z 
jeho subdodavatelů, bez ohledu na 
vlastnictví, poskytnutí nebo zapůjčení 
takového vybavení společností WeWork 
dodavateli nebo kterémukoli z jeho 
subdodavatelů. 

WeWork's ownership, provision or loan 
of such equipment to Vendor or to any of 
its subcontractors. 

20. VYŠŠÍ MOC  20. FORCE MAJEURE 

Žádná smluvní strana neponese 
odpovědnost za neplnění, včetně 
nepřevzetí poskytovaných služeb, resp. 
nepřevzetí dodávky zboží, které je 
způsobeno okolnostmi mimo její 
přiměřenou kontrolu bez zapřičinění 
nebo nedbalosti takové smluvní strany, 
které z jejich podstaty nemohla daná 
smluvní strana předvídat nebo v případě, 
že je předvídat mohla, byly 
nevyhnutelné, a patří sem zejména zásah 
vyšší moci, válečné činy, opatření 
orgánů státní správy nebo nehoda, a to za 
předpokladu, že (a) smluvní strana 
ovlivněná zásahem vyšší moci 
neprodleně informuje druhou smluvní 
stranu a vynaloží přiměřené úsilí k tomu, 
aby své neplnění napravila, a 
(b) společnost WeWork bude oprávněna 
tuto smlouvu vypovědět, pokud je 
dodavatel ovlivněn zásahem vyšší moci 
trvajícím déle než 15 dnů. 

 Neither party will be liable for any 
failure to perform, including failure to 
accept performance of Services or take 
delivery of the Goods as provided, that is 
caused by circumstances beyond its 
reasonable control, without such party's 
fault or negligence, and which by its 
nature could not have been foreseen by 
such party or, if it could have been 
foreseen, was unavoidable, including, 
but not limited to, acts of God, acts of 
war, government action or accident, 
provided that (a) the party experiencing 
the force majeure event promptly 
notifies the other party and uses 
reasonable efforts to correct its failure to 
perform and (b) WeWork shall be 
entitled to terminate this Agreement if 
Vendor experiences a force majeure 
event lasting longer than 15 days. 
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21. STŘET ZÁJMŮ  21. CONFLICTS 

Dodavatel zaručuje a prohlašuje, že jej 
nevlastní, neovládá ani na něj nemá 
aktivní vliv žádný zaměstnanec, vedoucí 
pracovník, ředitel, konzultant nebo 
poskytovatel služeb společnosti 
WeWork nebo jeho blízký rodinný 
příslušník.  Dodavatel nezaměstnává 
žádnou osobu, které je zaměstnancem, 
vedoucím pracovníkem, ředitelem, 
konzultantem nebo poskytovatelem 
služeb společnosti WeWork ani žádného 
jejich blízkého rodinného příslušníka.  
Dodavatel se zdrží nabízení darů, 
zábavy, laskavostí a služeb 
zaměstnancům společnosti WeWork. 

 Vendor warrants and represents that it is 
not owned, controlled or actively 
influenced by any employee, officer, 
director, consultant or service provider 
of WeWork or their immediate families.  
Vendor does not employ any person who 
is an employee, officer, director, 
consultant or service provider of 
WeWork or a member of their immediate 
families.  Vendor will refrain from 
offering gifts, entertainment, favors or 
services to employees of WeWork. 

22. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  22. GENERAL CONDITIONS 

22.1 Dodavatel nesmí postoupit, formou 
zmocnění či subdodavatelské smlouvy 
zadat (včetně změny ovládající osoby 
nebo ze zákona) svá práva nebo 
povinnosti podle této smlouvy nebo 
jakékoli objednávky bez výslovného 
předchozího písemného souhlasu 
společnosti WeWork a jakékoli domnělé 
postoupení nebo zmocnění v rozporu s 
tímto ustanovením bude neplatné a 
neúčinné.  Žádné postoupení ani 
zmocnění nezbaví dodavatele žádné z 
jeho povinností podle této smlouvy a 
souhlas společnosti WeWork se 
zmocněncem nebo subdodavatelem 
nezbaví dodavatele jeho povinností 
podle této smlouvy a dodavatel bude i 
nadále plně odpovědný za plnění 
každého takového zmocněnce a 
subdodavatele a jejich zaměstnanců a za 
dodržování všech podmínek této 
smlouvy těmito osobami, jako kdyby 
byly vlastními zaměstnanci dodavatele.  
Žádné ustanovení této smlouvy 
nezakládá žádný smluvní vztah mezi 
společností WeWork a jakýmkoli 
zmocněncem, subdodavatelem nebo 
dodavatelem dodavatele podle této 
smlouvy.  Společnost WeWork může 
kdykoli postoupit nebo převést kterákoli 
ze svých práv a povinností podle této 
smlouvy nebo všechny bez předchozího 
písemného souhlasu dodavatele na 

 22.1 Vendor may not assign, delegate or 
subcontract (including by change of 
control or operation of law) its rights or 
obligations under this Agreement or any 
Order without the express prior written 
consent of WeWork, and any purported 
assignment or delegation in violation of 
this provision shall be null and void.  No 
assignment or delegation shall relieve 
Vendor of any of its obligations 
hereunder, and WeWork's approval of 
any delegatee or subcontractor shall not 
relieve Vendor of its obligations under 
this Agreement, and Vendor shall remain 
fully responsible for the performance of 
each such delegatee and subcontractor 
and their employees and for their 
compliance with all of the terms and 
conditions of this Agreement as if they 
were Vendor's own employees.  Nothing 
contained in this Agreement shall create 
any contractual relationship between 
WeWork and any Vendor delegatee, 
subcontractor or supplier.  WeWork may 
at any time assign or transfer any or all 
of its rights or obligations under this 
Agreement without Vendor's prior 
written consent to any affiliate or to any 
person acquiring all or substantially all 
of WeWork's assets.  This Agreement 
and any Order shall inure tothe benefit of 
and be binding upon the parties hereto 
and to their respective successors and 
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libovolnou přidruženou osobu nebo 
jakoukoli osobu, která získá veškerý 
majetek společnosti WeWork nebo jeho 
podstatnou část.  Tato smlouva a 
jakákoli objednávka budou působit ku 
prospěchu smluvních stran a jejich 
případných nabyvatelů a právních 
zástupců a jsou pro ně závazné.  Žádná 
smluvní strana se nemůže zříct žádného 
ustanovení této smlouvy nebo 
objednávky jinak než písemně.  Smluvní 
strany souhlasí s tím, že pokud některá 
smluvní strana promine porušení 
jakéhokoli ustanovení této smlouvy 
nebo jakékoli objednávky, nebude se mít 
za to, že se jedná, a nebude se to vykládat 
jako prominutí jakéhokoli následujícího 
porušení daného ustanovení nebo 
jakéhokoli jiného ustanovení nebo 
podmínky této smlouvy nebo jakékoli 
objednávky.  Bude-li některé ustanovení 
nebo způsob uplatňování této smlouvy 
shledáno neplatným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím 
ovlivněna zbývající ustanovení a 
způsoby uplatňování této smlouvy a 
zůstanou platné a vymahatelné.  Tyto 
závazky či povinnosti obsažené v této 
smlouvě, které jsou ze své povahy trvalé, 
budou trvat i po uplynutí doby trvání 
nebo ukončení této smlouvy.  Tato 
smlouva společně s jakoukoli 
objednávkou (a jakoukoli dohodou o 
zachování mlčenlivosti uvedenou v 
článku 13) tvoří úplný, konečný a jediný 
výčet podmínek smlouvy mezi 
smluvními stranami v souvislosti s 
předmětem této smlouvy, jakékoli 
dohody o zachování mlčenlivosti 
uvedené v článku 13 a se zbožím a/nebo 
službami popsanými v příslušné 
objednávce a nahrazují všechna 
předchozí i současná vyjednávání a 
ujednání mezi nimi v souvislosti s 
předmětem této smlouvy, jakékoli 
dohody o zachování mlčenlivosti 
uvedené v článku 13 a se zbožím a/nebo 
službami popsanými v příslušné 
objednávce a nebude se měnit ani 
vykládat odkazem na jakýkoli předchozí 
průběh jednání, obchodní zvyklosti nebo 
průběh plnění.  Tato smlouva, včetně 
jakékoli objednávky a dohody o 

legal representatives.  No provisions of 
this Agreement or any Order may be 
waived by any party except in writing.  
The parties hereto agree that the waiver 
by any party of a breach of any provision 
of this Agreement or any Order shall not 
operate or be construed as a waiver of 
any subsequent breach of that provision 
or of any other provision or condition of 
this Agreement or any Order.  If any 
provision or application of this 
Agreement shall be held invalid or 
unenforceable, the remaining provisions 
and applications of this Agreement shall 
not be affected, but rather shall remain 
valid and enforceable.  Those obligations 
or responsibilities contained in this 
Agreement that are continuing in nature 
shall survive the expiration or 
termination of this Agreement.  This 
Agreement, together with any Order 
(and any confidentiality agreement 
referenced in Section 13), constitutes the 
complete, final, and exclusive statement 
of the terms of the agreement between 
the parties relating to the subject matter 
of this Agreement, any confidentiality 
agreement referenced in Section 13, and 
any Goods and/or Services described in 
the applicable Order and supersedes any 
and all other prior and contemporaneous 
negotiations and understandings 
between them relating to the subject 
matter of this Agreement, any 
confidentiality agreement referenced in 
Section 13, and the Goods and/or 
Services described in such Order, and 
shall not be modified or interpreted by 
reference to any prior course of dealing, 
usage of trade or course of performance.  
This Agreement, including any Order 
and any confidentiality agreement 
referenced in Section 13, shall prevail 
over any of Vendor's general terms and 
conditions of sale (regardless of whether 
or when Vendor has submitted its sales 
confirmation or such general terms and 
conditions), expressly limits Seller's 
acceptance to the terms of this 
Agreement, and may not be varied, 
modified, altered, or amended except in 
writing signed by the parties. 
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zachování mlčenlivosti uvedené v 
článku 13, bude mít přednost před 
jakýmikoli všeobecnými prodejními 
podmínkami dodavatele (bez ohledu na 
to, zda a kdy dodavatel vystaví své 
potvrzení objednávky nebo předloží své 
všeobecné obchodní podmínky), 
výslovně omezuje přijetí objednávky 
prodávajícím na podmínky této smlouvy 
a nelze ji změnit, upravit, pozměnit ani 
doplnit jinak než v podobě písemné 
listiny podepsané smluvními stranami. 

22.2 Podmínky této smlouvy budou mít 
přednost před jakýmikoli rozpornými 
podmínkami uvedenými v jakémkoli 
potvrzení nebo jiném dokumentu 
předloženém dodavatelem s tou 
výjimkou, že tato smlouva nenahradí 
žádné písemné dohody, zejména žádnou 
objednávku, kterou podepsaly obě 
smluvní strany a která se týkala 
předmětu této smlouvy a jejích 
souvisejících objednávek.  Má se za to, 
že jakékoli doplňkové nebo rozdílné 
podmínky uvedené v dokumentaci 
dodavatele jsou podstatnými změnami a 
oznámením o podání námitky proti 
takovým podmínkám či jejich odmítnutí, 
jsou-li tímto učiněny. 

 22.2 The terms and conditions of this 
Agreement shall prevail over any 
conflicting terms and conditions of any 
acknowledgment or other document 
submitted by Vendor, except that this 
Agreement will not supersede any 
written agreement, including, without 
limitation, any Order, that is signed by 
both parties and covers the same subject 
matter as this Agreement and its related 
Orders.  Any additional or different 
terms in Vendor's documentation are 
hereby deemed to be material alterations 
and notice of objection to and rejection 
of such terms if hereby given. 
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