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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ENGEL 
STROJÍRENSKÁ SPOL. S R.O.              (platnost od 22.03.2021)     

              

 

 

1.PLATNOST 

Těmito všeobecnými nákupními podmínkami (dále jen 
„nákupní podmínky“) vydanými společností Engel 
strojírenská spol. s r.o., IČ: 62497219, sídlem Kaplice, 
Českobudějovická 314, PSČ 382 41 (dále jen „objednatel“) 
se řídí smlouva mezi objednatelem a druhou smluvní 
stranou (dále jen „dodavatel“), na základě níž se dodavatel 
zavazuje objednateli dodat zboží, provést dílo nebo 
poskytnout službu nebo jiné plnění (dále jen „dodávka“), 
nebylo-li ve smlouvě výslovně písemně dohodnuto jinak. 
Odchylná ujednání obsažená ve smlouvě mají před 
nákupními podmínkami přednost.  
 

2.OBJEDNÁVKY/NABÍDKY 

Poptávky objednatele jsou vždy nezávazné, tj. pokud není 
výslovně písemně stanoveno jinak, nejsou návrhem na 
uzavření smlouvy. Dodavatel je povinen důkladně 
přezkoumat všechny údaje obsažené v poptávce nebo 
objednávce, zejména technická zadání a podmínky, ostatní 
popisy, specifikace a data se zřetelem na technickou 
proveditelnost a vhodnost a je povinen objednateli 
neodkladně písemně sdělit ty okolnosti, které by mohly 
splnění smlouvy nebo použití předmětu dodávky zmařit, 
ztížit nebo zpozdit. Platí to i pro každou pozdější změnu 
nebo doplnění poptávky či objednávky.  
 
 

3.UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Zašle-li dodavatel objednateli závaznou nabídku, k uzavření 
smlouvy dojde nejdříve doručením písemné objednávky 
objednatele dodavateli. Jestliže se objednávka liší od 
předchozí nabídky dodavatele, platí tato odchylka jako 
schválená tehdy, když vůči ní dodavatel nevznese námitku 
do 14 dnů po doručení objednávky, nejpozději však při 
provedení dodávky.  
 
Zašle-li objednatel dodavateli objednávku coby návrh na 
uzavření smlouvy a obsahuje-li potvrzení objednávky 
dodavatele doplnění nebo změny oproti objednávce 
objednatele (dále jen „změny dodavatele“), platí tyto 
doplnění nebo změny jako nenapsané. To neplatí, jestliže 
dodavatel objednatele na změny dodavatele výslovně 
písemně upozorní; v takovém případě je ke vzniku smlouvy 
nezbytný výslovný písemný souhlas objednatele se 
změnami dodavatele; přijetí dodávky objednatelem bez 
dalšího nepředstavuje žádný účinný souhlas se změnami 
dodavatele.  
 
Objednatel je oprávněn, dokud dodavatel ještě zcela 
nesplnil závazky ze smlouvy, požadovat změnu předmětu 
dodávky, pokud je to pro dodavatele proveditelné. 
V případě, že dodavatel již započal plnit své závazky ze 
smlouvy, pročež vzniknou dodavateli v důsledku 
požadované změny dodatečné náklady, dodavatel 
objednateli tyto náklady nejpozději do 7 kalendářních dnů 

od obdržení příkazu ke změně vyčíslí a doloží a vyzve 
objednatele k jejich odsouhlasení; nevyčíslí-li a nedoloží-li 
dodavatel v této lhůtě objednateli své dodatečné náklady, 
platí, že došlo ke změně předmětu dodávky bez dopadu na 
smluvní cenu. Schválí-li objednatel tyto dodavatelem 
včasně vyčíslené a doložené dodatečné náklady, platí, že 
došlo ke změně předmětu dodávky a ceny plnění. 
Neschválí-li objednatel tyto dodavatelem včasně vyčíslené 
a doložené dodatečné náklady, platí, že smlouva zůstává 
v platnosti beze změn. 
 

4.PŘEDMĚT DODÁVKY (ZBOŽÍ, DÍLO, SLUŽBA) 

Pokud nejsou v objednávce stanoveny žádné zvláštní 
požadavky, musí být předměty dodávky dodány podle 
nejnovějšího stavu techniky, z materiálu prvotřídní kvality a 
podle příslušných obecně závazných právních předpisů, 
národních a mezinárodních technických norem a 
standardů. Dokumentace k dodávkám a návody k obsluze 
musí být vyhotoveny v souladu se soupisem povinností 
dohodnutým mezi stranami, pokud však tento chybí, pak v 
takovém rozsahu, který je jinak pro technické dokumentace 
obvyklý. Jestliže obsahují veřejnoprávní předpisy na 
ochranu spotřebitelů, zaměstnanců nebo životního 
prostředí povinnost k označování, k vyhotovení a předání 
prohlášení o konformitě, prohlášení o shodě provozních 
nebo montážních návodů atd., je jejich vystavení a předání 
součástí závazku dodavatele. Dodavatel je povinen 
udržovat k dispozici pro objednatele po dobu minimálně 10 
let po dodání dodávky náhradní díly k předmětu dodávky, a 
to za sériové ceny. 
 

5.CENY 

Není-li výslovně stranami dohodnuto jinak, platí, že ceny 
jsou uváděny včetně všech daní, poplatků, cel a jiných 
odvodů a vedlejších nákladů dle dodací parity DDP Kaplice 
(Incoterms 2010); vedlejšími náklady jsou tedy zejména 
náklady na balení, naložení, odeslání, přepravu, vyložení a 
obstarání exportních a importních povolení. Není-li 
výslovně stranami dohodnuto jinak, v cenách jsou rovněž 
zahrnuty náklady spojené s plněním povinností dodavatele 
ke zpětnému odběru, řádné recyklaci a likvidaci, zejména 
pak elektrických přístrojů a elektroniky. Ceny jsou vždy 
sjednány jako fixní ceny. K jakýmkoliv cenovým doložkám 
se nepřihlíží. 
 

6.DODACÍ DOBA 

Termíny dodání a dodací lhůty musí být striktně dodrženy. 
Objednatel není povinen převzít dodávku před sjednaným 
termínem dodání. Poruší-li dodavatel povinnost dodat 
dodávku ve sjednaném termínu či lhůtě, je povinen zaplatit 
objednateli vedle veškeré vzniklé škody i smluvní pokutu, a 
to ve výši 1 % z celkové ceny dodávky za každý započatý 
den prodlení, nejvýše však ve výši 5 % celkové ceny 
dodávky na jeden případ prodlení. V případě, že dodavatel 
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nedodržel dodací lhůtu nebo s přihlédnutím ke všem 
okolnostem lze rozumně předpokládat, že dodavatel dodací 
lhůtu nedodrží, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 
 
V případě, že se objednatel a dodavatel dohodli, že 
dodávka zboží proběhne v rámci termínu dodání v přesně 
stanoveném časovém okně rezervovaném dodavatelem 
v systému objednatele, je dodavatel povinen dodat zboží v 
takto stanoveném časovém okně. Maximální povolená 
odchylka v dodávce od času stanoveného v rezervaci 
časového okna činí + / - 30 minut. V případě, že dodávka 
proběhne v jiném čase než v rezervovaném časovém okně, 
je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 EUR / hodina, nejvýše však celkem ve výši 50 EUR. 
Nároky dle předcházejícího odstavce zůstávají nedotčeny. 
 
Zjistí-li dodavatel, že není schopen dodat zboží 
v dohodnuté dodací lhůtě, je povinen objednatele o tom 
informovat bez odkladu poté, co svoji neschopnost nebo 
potenciální neschopnost dodat ve sjednané dodací lhůtě 
zjistí, a to s uvedením důvodů a předpokládané dodatečné 
doby dodání; nároky dle předcházejících odstavců zůstávají 
nedotčeny.  
Zjistí-li dodavatel, že není schopen dodat zboží 
v dohodnuté dodací lhůtě, je povinen objednatele o tom 
informovat bez odkladu poté, co svoji neschopnost nebo 
potenciální neschopnost dodat ve sjednané dodací lhůtě 
zjistí, a to s uvedením důvodů a předpokládané dodatečné 
doby dodání; nároky dle předcházejícího odstavce zůstávají 
nedotčeny.  

7.DODÁVKA 

Dodací podmínky stanovené formou doložek Incoterms 
uvedených v příslušné objednávce budou vykládány podle 
nejnovějšího znění pravidel „Incoterms“ ke dni vyhotovení 
objednávky. Není-li ujednáno jinak, dodavatel je povinen 
poskytnout plnění na základě dodacích podmínek DDP 
Kaplice..  

Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, dílčí dodávky jsou 
přípustné jen se souhlasem objednatele. Balení musí být 
provedeno tak, aby odpovídalo ekologickým hlediskům a 
charakteru přepravy; obalový a výplňový materiál musí být 
druhově čistý a recyklovatelný. Pokud není dohodnuto 
jinak, platí naše současné předpisy pro zabalení dodávek 
(podmínky jsou k dispozici na našich webových stránkách 
https://www.engelglobal.com) 
Náhradní díly a spotřební materiál musí být dodávány ve 
vhodných samostatných baleních. U dodávek ze zemí 
mimo Evropskou unii musí být k nákladnímu listu zdarma 
připojena celní faktura (dvojmo), jakož i doklad o původu 
(prohlášení o původu zboží, průvodní osvědčení atd.), 
platný pro zvýhodněné dovozní celní odbavení. K zásilce 
musí být připojen dodací list s veškerými údaji o 
objednávce, včetně údajů o brutto a netto hmotnosti. Kromě 
toho je dodavatel povinen řádně odevzdat objednateli 
prohlášení dodavatele podle příslušných předpisů EU. 
Pokud má být použito dlouhodobé prohlášení dodavatele, 
musí být objednateli bez vyzvání ihned sděleny změny 
původních vlastností zboží. 
 

8.ZÁRUKA ZA JAKOST 

Dodavatel odpovídá za to, že předmět dodávky bude 
vyroben v souladu s čl. 3 těchto nákupních podmínek a 
bude prost jakýchkoli faktických a právních vad. Dodavatel 
poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu dodávky 
po dobu 30 měsíců od skutečného předání úplného a 
bezvadného předmětu dodávky objednateli (včetně jeho 
případného uvedení do provozu na závodě objednatele, 
připadá-li to s ohledem na povahu předmětu dodávky 
v úvahu), ledaže smlouva, obal zboží nebo reklama či jiné 

propagační materiály dodavatele stanoví delší záruční 
dobu. Je-li výrobce předmětu dodávky nebo jeho části 
odlišný od dodavatele a výrobce poskytuje na předmět 
dodávky nebo jeho část delší záruční dobu, platí tato delší 
záruční doba. 
 
Je-li vada předmětu dodávky odstranitelná, může 
objednatel podle své volby požadovat po dodavateli 
výměnu vadného předmětu dodávky nebo jeho opravu 
nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může vadu na 
náklady dodavatele odstranit sám či prostřednictvím třetí 
osoby. Výdaje, potřebné za účelem odstranění vady, 
zejména náklady na montáž a demontáž, přepravní 
náklady, cestovní výdaje, náklady na práci a materiál, jakož 
i náklady na nalezení příčiny a na odstranění vady nese 
dodavatel. Je-li vada předmětu dodávky neodstranitelná, 
může objednatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat 
přiměřenou slevu z kupní ceny, Zákonné povinnosti 
objednatele ohledně kontroly dodávky a povinnosti k 
reklamaci vad dodávky při jejím převzetí jsou omezeny na 
míru stanovenou v článku 11. 

9.PRÁVA TŘETÍCH OSOB 

Dodavatel odpovídá za to, že předmět dodávky není zatížen 
právy třetích osob, zejména právy k duševnímu vlastnictví 
(práva průmyslového vlastnictví, autorská práva nebo 
podobná ochranná práva) a že držení nebo použití 
předmětu dodávky není celosvětově omezeno ochrannými 
právy nebo přihláškami k ochraně třetích osob.  
 
Uplatní-li třetí osoba vůči objednateli jakékoli své právo 
k předmětu dodávky, dodavatel je povinen chránit 
objednatele a jeho zákazníky před takovými právy třetích 
osob, bezplatně opatřit potřebná oprávnění (licence) nebo 
předmět dodávky pozměnit v souladu s účelem smlouvy tak, 
aby již k porušení práv třetích osob nedocházelo, a nahradit 
veškeré škody a náklady (včetně přiměřených nákladů na 
právní zastoupení), které objednateli vznikly v souvislosti 
s uplatněním takovýchto práv třetími osobami. 
 

10.FAKTURACE 

Faktury musí být objednateli doručeny ve dvou 
vyhotoveních. Faktury musí obsahovat veškeré údaje z 
objednávky a údaje o dodání a daňové identifikační číslo. 
Kromě toho musí být faktury členěny podle objednávek. 
Pokud je dohodnuta cena dodávky podle skutečně 
provedených výkonů a vynaložených nákladů, musí být k 
faktuře připojeny výkazy dodavatelem provedených výkonů 
a vynaložených nákladů odsouhlasené objednatelem. 
Faktury odporující nákupním podmínkám, smlouvě nebo 
veřejnoprávním předpisům (zejm. celní a daňové předpisy) 
se považují za nevystavené.  
 
Splatnost veškerých faktur činí 30 dní ode dne doručení 
řádně vystavené faktury; dodavatel je oprávněn vystavit 
fakturu nejdříve v den řádného poskytnutí plnění.  
 
Se souhlasem objednatele může být splatnost faktury 
zkrácena na 14 dnů ode dne doručení řádně vystavené 
faktury za předpokladu, že fakturovaná částka bude 
ponížena o slevu ve výši 3 % z hodnoty fakturovaného 
plnění („skonto“). 
 

11.PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Lhůty splatnosti, včetně lhůt pro slevy z ceny při brzké 
úhradě (skonto), začínají běžet nejdříve doručením faktury 
objednateli. Platí, že úhrada je provedena včas i tehdy, když 
bude příkaz k úhradě podán bance poslední den lhůty. 
Úhradou fakturované částky objednatel neuznává řádnost 
dodávek a nevzdává se nároků jakéhokoliv druhu, které mu 
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přísluší v souvislosti s dodávkou. Placení úroků ani 
částečná úhrada na fakturovanou částku se nepovažují za 
uznání dluhu objednatelem. Objednatel je oprávněn 
jednostranně započíst své pohledávky za dodavatelem proti 
pohledávkám dodavatele za objednatelem. Dodavatel je 
oprávněn započíst nebo postoupit své pohledávky za 
objednatelem pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
 

12.ZAJIŠTĚNÍ KVALITY/PODMÍNKY PŘEVZETÍ 

Dodavatel odpovídá za to, že při výrobě předmětu dodávky 
dodržel všechna ustanovení obecně závazných právních 
předpisů státu místa výroby, státu místa určení dodávky, 
přímo použitelných předpisů Evropské unie a 
mezinárodních smluv na ochranu spotřebitelů, 
zaměstnanců nebo životního prostředí. Pokud předmět 
dodávky obsahuje chemikálie a tyto spadají do oblasti 
aplikace nařízení „REACH“ (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006), musí dodavatel 
prokázat objednateli jejich registraci; dodavatel odpovídá za 
to, že je touto registrací pokryto používání předmětu 
dodávky ke sjednanému účelu, a je povinen dodat 
objednateli všechny bezpečnostně relevantní informace 
(bezpečnostní list). Pokud dodavatel využívá služeb 
subdodavatelů, musí tuto skutečnost objednateli oznámit a 
subdodavatele identifikovat. Součásti předmětu dodávky 
zásadní pro jeho funkci smí dodavatel nechat vyrobit nebo 
opatřit pouze od těch subdodavatelů, kteří budou 
objednatelem předem schváleni. Pro předměty dodávek 
realizované na základě výkresů musí být dodržovány 
technické dodací podmínky objednatele. Při předání 
předmětu dodávky objednateli (případně prostřednictvím 
zákazníka objednatele u přímé dodávky) je přejímající 
(objednatel nebo jeho zákazník) povinen provést pouze 
kontrolu totožnosti, množství a případných poškození 
předmětu dodávky vzniklých během přepravy, která jsou z 
vnějšku zřetelně rozpoznatelná na obalu. Jiné zákonem 
podpůrně stanovené povinnosti prohlídky a reklamace se 
tímto výslovně vylučují. Objednatel si vyhrazuje, že bude u 
dodavatele bez předchozího oznámení provádět 
systémový, procesní nebo produktový audit v rámci obvyklé 
provozní doby. Dodavatel je povinen na žádost objednatele 
zajistit, aby polotovary, části předmětu dodávky nebo celé 
předměty dodávky, k jejichž dodání budou použiti 
subdodavatelé, byly zahrnuty do systému zajištění kvality 
dodavatele. Dodavatel je pak povinen zajistit, aby mohly být 
výše uvedené audity objednatele provedeny i u 
subdodavatele. 
 

13.MÍSTO PLNĚNÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ A 
NEBEZPEČÍ 

Přechod nebezpečí škody na předmětu dodávky, se řídí 
pravidly Incoterms. Pokud se však má dle smlouvy 
uskutečnit formální předání předmětu dodávky objednateli, 
nedojde k přechodu nebezpečí škody dříve, než tímto 
předáním. Pokud není dohodnuto jinak, platí místo 
přechodu nebezpečí také jako místo plnění.  
 
Vlastnické právo k předmětu dodávky určenému jednotlivě 
se převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti. 
Vlastnické právo k předmětu dodávky určenému podle 
druhu se nabývá nejdříve okamžikem, kdy lze věc určit 
dostatečným odlišením od jiných věcí téhož druhu. 
 

14.ODPOVĚDNOST 

Není-li ve smlouvě nebo v těchto nákupních podmínkách 
ujednáno jinak, odpovědnost dodavatele za řádné splnění 
závazku, včetně zákonné odpovědnosti za vady, za škodu 
nebo za prodlení, se řídí obecně závaznými předpisy. 

Vyloučení nebo omezení zákonné odpovědnosti dodavatele 
není přípustné. Dodavateli bude přičítáno zavinění ze 
strany osob, které použil ke splnění svého závazku, jako 
vlastní zavinění. Pokud vyjde najevo, že předmět dodávky 
je v důsledku vady zdrojem nebezpečí škody na životech, 
zdraví, majetku nebo životním prostředí, je dodavatel 
povinen předmět dodávky odebrat zpět. Náklady s tím 
spojené nese dodavatel. Dodavatel musí objednateli 
zdarma dodat bezvadný náhradní předmět dodávky a 
nahradit objednateli všechny náklady, které musel vynaložit 
v souvislosti s vrácením původního předmětu dodávky. 
 

15.POJIŠTĚNÍ 

Dodavatel musí na vlastní náklady udržovat u renomované 
pojišťovny pojištění proti obvyklým pojistným rizikům a v 
obvyklém rozsahu, včetně pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v rámci provozu svého podniku a pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 
Pojistné krytí musí být adekvátní rozsahu jeho výrobní 
činnosti a míře spolupráce s objednatelem tak, aby v 
případě vzniku jeho odpovědnosti za škodu mohly být 
nároky objednatele vůči dodavateli pokryty v plné výši, 
nejméně však ve výši odpovídající celkové ceny předmětu 
dodávky dle smlouvy (resp. souhrnu všech aktuálně 
nesplněných smluv) nebo 500 000 EUR, v závislosti na 
tom, která z částek bude vyšší. Existenci výše uvedeného 
pojištění je dodavatel povinen objednateli kdykoliv na jeho 
požádání prokázat předložením pojistné smlouvy a/nebo 
pojistného certifikátu. Pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadou výrobku musí být zachováváno v 
platnosti po dobu minimálně jedenácti (11) let od dodání 
předmětu dodávky objednateli. Na žádost objednatele je 
dodavatel povinen zajistit, aby byl v příslušné pojistné 
smlouvě objednatel uveden jako pojištěný nebo oprávněná 
osoba (osoba s právem na výplatu pojistného plnění) nebo 
aby byla ve prospěch objednatele provedena vinkulace 
pojistného plnění či vzdání se regresu. 
 

16.ETICKÝ KODEX A OBCHODNÍ ETIKA 

Za základní předpoklad pro každý obchodní vztah 
považujeme přísné dodržování etického kodexu chování 
našeho koncernu dle aktuálně platného znění (viz 
https://www.engelglobal.com ), jakož i dodržování všech 
v této souvislosti týkajících se zákonů, směrnic, vyhlášek a 
podobných standardů. Porušení ustanovení ve smyslu 
tohoto odstavce je považováno za závažné porušení 
smlouvy, které nás opravňuje k odstoupení od všech dosud 
nenaplněných objednávek, stejně jako k úplné náhradě 
škody. 

  
17.KONTROLA VÝVOZU  

Dodavatel je povinen přísně dodržovat veškeré vnitrostátní 
a mezinárodní zákony a ustanovení související s dodáním, 
přepravou a vývozem, jakož i re-exportem předmětů 
dodávky a služeb, včetně veškerých hospodářských a 
obchodních sankcí (dále jen „Předpisy o kontrole 
vývozu“). 
 
Dodavatel se zavazuje, že objednateli nebude prodávat, 
dodávat, dávat k dispozici žádné předměty dodávek, které 
mohou, ať už přímo nebo nepřímo, pocházet ze zemí, 
organizací nebo osob, které podléhají Předpisům o kontrole 
vývozu. 
 
Dodavatel je na požádání povinen bezodkladně a bez 
nároku na náhradu nákladů předložit objednateli veškeré 
podklady, včetně osvědčení o dovozu nebo prohlášení 
konečného uživatele, které jsou nezbytné na podporu 
žádosti objednatele na udělení povolení k dovozu či vývozu. 
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Dodavatel se zavazuje objednatele odškodnit a bránit před 
jakýmikoli negativními důsledky souvisejícími s porušením 
platných Předpisů o kontrole vývozu nebo ustanovení 
tohoto článku. Dodavatel tímto přebírá odpovědnost za 
veškerá jednání či opomenutí související s plněním jeho 
povinností dle tohoto článku, a to bez ohledu na to, zda jde 
o jeho vlastní jednání nebo opomenutí, nebo jednání či 
opomenutí jeho zástupců, zaměstnanců, spřízněných 
podniků, dodavatelů, subdodavatelů či jiných osob na jeho 
straně. 
 
Jakékoli porušení povinností dle tohoto článku se považuje 
za podstatné porušení smlouvy, které objednatele 
opravňuje odstoupit od veškerých dosud nesplněných 
objednávek či kupních smluv a uplatnit veškeré škody a 
ztráty, které objednateli vzniknou v důsledku tohoto 
porušení. 
 
 

 
 
18.VOLBA PRÁVA, MÍSTO SOUDU 

Právní vztahy stran se řídí právním řádem České republiky 
s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží a Úmluvy OSN a promlčení při mezinárodní 
koupi zboží. Všechny spory stran o výklad a způsob 
naplňování smlouvy, které nebudou urovnány smírně, 
budou řešeny soudní cestou, přičemž pro tento účel strany 
volí jako místně příslušný Okresní soud v Českých 
Budějovicích; příslušnost tohoto soudu se sjednává jako 
výlučná.  

 
19.ZACHOVÁNÍ TAJEMSTVÍ 

Pokud není dohodnuto jinak, musí dodavatel zacházet se 
všemi obchodními a technickými informacemi, které získal 
v průběhu obchodního vztahu, po dobu trvání závazku a 
minimálně 5 (pět) let po jeho zániku jako s přísně 
důvěrnými. Dodavatel smí takovéto informace použít jen v 
tom rozsahu, jak je to zapotřebí ke splnění jeho smluvních 
povinností ze smlouvy. 
 
 

20. OCHRANA DAT  
 
20.1 Smluvní strany výslovně souhlasí se zpracováním 
osobních dat, zejména, jmenných, adresných, kontaktních 
a dalších pracovních údajů – které jsou zapotřebí pro 
uskutečnění plnění smluvních závazků, zpracování 
zakázky, provedení účetních či právních operací.   
20.2 Dále smluvní strany souhlasí s poskytnutím osobních 
údajů do zemí mimo Evropskou unii, nutných pro 
zpracování a plnění smluvních závazků, přičemž jsou si 
vědomi potenciálních rizik.  
20.3 S tímto souhlasem se smluvní strany navzájem ujišťují, 
že vlastní prohlášení o souhlasu se správou osobních údajů 
příslušných smluvní strany zastupujících osob a na první 
žádost se odškodní za všechny nevýhody spojen 
s jakýmkoli porušením výše uvedené záruky 
20.4 Souhlas dle bodu 20.1 a 20.2 může být kdykoliv stažen 
stranami nebo subjekty osobních údajů, aniž je dotčeno 
právo obou stran na zpracování těchto údajů na základě 
souhlasu uděleného pře odvoláním. 
20.5 Přehled všech společností přidružených ke společnosti 
Engel lze nalézt na www.engelglobal.com/dataprotection. 
Možnosti stažení souhlasu dle 20.4, jakož i další příslušné 
informace jsou uvedeny na totožné webové stránce. 

21.RŮZNÉ 

Není-li výslovně stanoveno jinak, objednatel je oprávněn 
uplatnit dle svého vlastního uvážení a v libovolný okamžik 
veškerá práva a nároky, které mu přísluší dle smlouvy, 
těchto nákupních podmínek nebo podle zákona, a to jak 
společně nebo samostatně. Uplatnění kteréhokoli práva 
nebo jeho neuplatnění objednatelem nelze vykládat jako 
vzdání se jiných práv nebo nároků objednatele. Sdělení 
adresovaná objednateli budou mít právní účinky pouze 
tehdy, budou-li učiněna písemně v českém, německém 
nebo anglickém jazyce. Za písemná oznámení se považují 
i oznámení doručená prostřednictvím elektronické pošty. 
Sdělení, která budou doručena v sobotu, neděli nebo ve 
státem uznaný svátek, se považují za doručená teprve 
následující pracovní den poté. Pokud se jakékoli smluvní 
ujednání ukáže neplatným nebo neúčinným, nemá 
neplatnost nebo neúčinnost takového ujednání vliv na 
platnost či účinnost celé smlouvy, lze-li je oddělit od zbytku 
smlouvy. Strany se zavazují, že takové ujednání, je-li to 
možné, nahradí ujednáním se stejným nebo co nejbližším 
účelem. 
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