VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY
společnosti Stoelzle Union Glass Group (verze 09.2020)
1.

Uplatňování podmínek

1.1. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „podmínky“) tvoří nedílnou součást
všech objednávek na dodání zboží a poskytování služeb (souhrnně „dodávky“)
společnosti Stoelzle Union s.r.o. nebo jakékoliv přidružené společnosti Stoelzle
Union s.r.o. v rámci Stoelzle Glass Group (viz www.stoelzle.com). Objednávající
společnost dále jen „STU“. Smluvní podmínky a další ustanovení dodavatele
odchylující se od těchto podmínek platí pouze v případě, že jsou výslovně
písemně potvrzeny STU pro jednotlivou obchodní transakci a pouze ve vztahu k
té obchodní transakci, pro kterou byly potvrzeny smluvní podmínky dodavatele a
další ustanovení. Uplatnění smluvních podmínek dodavatele, pokud je na ně
odkazováno v jeho nabídkách nebo potvrzeních objednávky, bude považováno
za neplatné na základě plnění objednávky dodavatelem. Podmínky STU budou
následně uplatněny bez omezení.
1.2.

Osoby uzavírající smlouvu nebo přijímající objednávky pro dodavatele a jeho jménem, budou
považovány za oprávněné k přijetí těchto podmínek a provádění rezervací pro dodavatele.

2.
2.1.

Uzavření smlouvy, odstoupení
Smlouva se považuje za platně uzavřenou pouze na základě písemné objednávky ze strany STU.
Nabídky dodavatele jsou pro dodavatele závazné a stejně jako jakékoliv informace, rady nebo
jiné údaje, které dodavatel sdělí v průběhu navázání obchodního vztahu, nezavazují STU k
uzavření smlouvy ani k úhradě jakýchkoliv nákladů. V případě, že by objednávka zadaná STU
nebyla dodavatelem písemně odmítnuta do 3 pracovních dnů, bude považována za přijatou.
Pokud není písemně dohodnuto jinak, obchodní podmínky používané STU v rámci objednávek
nebo jiné korespondence s dodavatelem budou interpretovány v souladu s obchodními
podmínkami INCOTERMS 2020 v platné verzi.
STU může úplně nebo částečně zrušit smlouvu, aniž by dodavatel mohl vznést jakékoliv nároky,
pokud mimo jiné (i) zákazník STU z důvodu změny modelu nebo konstrukce, techniky či z jiného
důvodu, který nelze přisoudit STU nebo dodavateli zruší nebo omezí svou objednávku u STU,
nebo pokud (ii) by dodavatel měl neustále nedodržovat dohodnuté kvalitativní parametry, nebo
pokud (iii) by měl dodavatel nebo některý z jeho subdodavatelů vstoupit do insolvenční řízení.

2.2.

2.3.
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4.
4.1.

Rozsah smlouvy
Rozsah smlouvy bude definován primárně v písemné individuální smlouvě mezi STU a
dodavatelem.
Rozsah smlouvy navíc zahrnuje, vždy bez nároku dodavatele na jakoukoliv další odměnu,

zajišťování plánů a dokumentace v souladu s požadavky STU;

poskytování certifikátů o zkouškách materiálů a prohlášení o shodě;

poskytování vzorů materiálů a vzorků dodávek;

dodání do prostor STU nebo na jiné místo určeného STU, včetně vykládky; a

balení dodávek způsobem vhodným pro přepravu.
Kvalita a životní prostředí
Dodavatel zajistí dodávky takovým způsobem, aby plně vyhovovaly běžně očekávanému a
výslovně dohodnutému účelu nebo účelu, který odpovídá povaze obchodní transakce. Dodavatel
získá svépomocí informace o všech okolnostech souvisejících s výše uvedeným. Dodavatel musí
vždy dodržovat všechny zákony, vyhlášky (zejména předpisy týkající se bezpečnosti práce,
bezpečnosti strojů a elektrotechniky), směrnice, normy (zejména harmonizované evropské
normy, normy DIN a normy VDE), pravidla, průmyslové normy a objednávky od úřadů, které se
vztahují na konstrukci, kvalitu a bezpečnost dodávek, jakožto i na označení CE v místě určení
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dodávky. Technické specifikace dodávky platné v STU pro dodávku strojů a systémů budou
poskytnuty na žádost dodavatele a jsou k dispozici ke stažení na adrese www.stoelzle.com. STU
může jakožto součást dokumentace požádat nezávislou agenturu o zkušební zprávy ve věci
poskytování dodávek v souladu se všemi příslušnými pravidly a předpisy; agenturu vybere STU.
Dodavatel zajistí kvalitu a přiměřenost dodávek takovým způsobem, aby mohly být před výrobou
a v jejím průběhu prováděny příslušné inspekce a kontroly. Tyto kontroly musí být
zdokumentovány. STU může, aniž by byla povinna, provádět takové inspekce a kontroly v
prostorách dodavatele. Dodavatel uzavře s STU na její žádost dohodu o řízení jakosti. V případě,
že je nezbytné zhotovit prototypy nebo výsledné vzorky či je jejich zhotovení předem dohodnuto,
může dodavatel zahájit sériovou výrobu pouze na základě výslovného písemného souhlasu STU.
Dodavatel zváží v rámci svých obchodních procesů všechny environmentální a energetické
aspekty. Dodavatel si je vědom, že tyto aspekty byly zohledněny STU při vyhodnocování nabídky
dodavatele a zadávání objednávky.
Zpracování objednávky
Veškerá korespondence odkazující na objednávku musí uvádět číslo objednávky od STU, jinak
nebudou oznámení v případě pochybností považována za přijatá ze strany STU a faktury nemusí
být proplaceny.
V případě, že by dodávky měly zahrnovat práce prováděné dodavatelem pro STU nebo třetími
osobami v prostorách STU, dodavatel zajistí, aby jeho pracovníci a další pověřené osoby
dodržovaly právní a interní předpisy o prevenci nehod a požárů, uznávaná pravidla pro
bezpečnostní techniky, ochranu zdraví na pracovišti a obecné a zvláštní vnitřní požadavky STU.
Příslušné písemné pokyny budou poskytnuty na žádost dodavatele a jsou k dispozici ke stažení
na adrese www.stoelzle.com. Dodavatel je povinen plně odškodnit STU a chránit ji před veškerými
škodami na osobách a majetku, které mohou dodavateli, jeho personálu a dalším pověřeným
osobám vzniknout při výkonu jejich povinností v prostorách STU, s výjimkou škod způsobených
úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí STU nebo jejích zaměstnanců či pověřených osob.
Před zahájením prací musí dodavatel kontaktovat bezpečnostní techniky STU.
V případě, že by STU měla skladovat jiný než svůj vlastní majetek za účelem použití dodavatelem
pro práce v prostorách STU, odpovídá STU za ztrátu nebo škodu pouze v případě, že nastane
jejím úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí.
Pokud dodavatel za účelem provedení prací požádá o podporu ze strany STU (pomoc při
vykládce, dočasná pracovní síla, poskytnutí nástrojů, energie a podobných služeb), má STU
nárok na přiměřenou odměnu.
Dodání, zpoždění a vyšší moc
Termíny, podmínky a objemy dodávky, stejně jako případné dílčí dodávky, je-li tak dohodnuto,
jsou pro dodavatele závazné. To platí pro poskytování dodávek, stejně jako pro související
technické dokumentace a administrativní a přepravní dokumenty. STU může v rozumném
rozsahu změnit své objednávky pokud jde o konstrukci, výrobce a dodací termíny. Případné
dopady těchto změn budou řešeny na přiměřeném vzájemném základě.
Dohodnuté dodací podmínky platí ode dne objednávky nebo, pokud si STU vyhrazuje právo
rozhodovat o dodávkách, ode dne učinění takového rozhodnutí. Datem pro rozhodnutí o splnění
konkrétního data doručení nebo podmínek doručení se stává datum doručení dodávek na místo
určené STU.
Pokud není písemně dohodnuto jinak, dílčí dodávky jsou vyloučeny. STU není povinna přijímat
dodávky překračující původně dohodnuté množství. Dodávky, které dorazily dříve než ve
sjednaný den, může STU vrátit nebo uskladnit na náklady a riziko dodavatele.
Není-li tak písemně schváleno STU, dodavatel nesmí uzavřít subdodávky, a to ani po částech,
ani jako celek, ani jinak převést objednávku třetím stranám.
V případě zpoždění dodání může STU bez ohledu na příčiny zpoždění podle vlastního uvážení
buď (i) odstoupit od celé smlouvy nebo jejích částí nebo (ii) trvat na splnění smlouvy. V obou
případech může STU dle vlastního uvážení požadovat od dodavatele uhrazení (i) plné výše
skutečné škody (včetně případné ztráty zisku) způsobené opožděním dodávky nebo (ii) náhradu
škody nezávislé na jakékoliv vadě ze strany dodavatele a nepodléhající soudní úpravě, která,
není-li jinak dohodnuto s dodavatelem v rámci individuální smlouvy, bude ve výši 5 % z celkové
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hodnoty dodávky za každý celý týden zpoždění a maximálně ve výši 10 % z celé hodnoty smlouvy.
Přijetí opožděných dodávek ze strany STU se nepovažuje za vzdání se opravných prostředků.
V případě stížností ze strany STU ve věci termínů dodání, dodacích podmínek nebo objemů
dodávek dodavatel neprodleně přijme vhodná opatření a písemně o nich informuje STU do 12
hodin.
Dodavatel neprodleně písemně informuje STU o všech okolnostech, které by mohly bránit,
zamezit nebo zpozdit řádné uskutečnění objednávky dodavatelem.
Za důvody vyšší moci se považují zejména následující okolnosti, pokud nastanou po uzavření
smlouvy nebo pokud nastaly před touto dobou, pokud jejich účinky nejsou před uzavřením jasně
předvídány a brání, zamezují nebo zpožďují smluvní závazky STU nebo třetího dodavatele: válka;
riziko války; povstání; blokáda; rekvizice; embargo; nábor personálu pro výkon vojenské služby;
měnová omezení; zákazy nebo omezení vývozu nebo dovozu; omezení používání energie;
pracovní konflikty; obecný nedostatek pracovních sil, dopravy a materiálu; nedostatek vody; oheň;
záplava; bouřka; překážky na železnici; nedodání, chybná nebo opožděná dodávka surovin a
jiných doplňkových materiálů pro výrobu; interní omezení nebo zrušení dodávek, které má provést
dodavatel STU ze strany zákazníků STU; a jakékoliv další okolnosti mimo kontrolu STU. V případě
vyšší moci může STU podle svého uvážení pozastavit plnění smlouvy nebo smlouvu okamžitě či
později zrušit. Dodavatel nesmí vůči STU vznést žádné nároky jakéhokoliv druhu z důvodu
takového pozastavení nebo zrušení. STU neprodleně informuje dodavatele o případu vyšší moci
a o svém dalším záměru ohledně smlouvy. V případě vyšší moci ze strany třetího dodavatele STU
bude STU plně osvobozena od své oznamovací povinnosti vůči dodavateli postoupením
oznámení obdrženého od tohoto jiného dodavatele. Je-li to nezbytné, dodavatel je povinen na
své vlastní náklady a riziko řádně skladovat dodávky až do jejich přijetí STU.
Doprava a balení
Dodávky bez přepravních dokladů požadovaných v objednávce nebudou považovány za
uskutečněné objednávky a budou na náklady a riziko dodavatele vráceny nebo uloženy až do
obdržení chybějících dokladů. V případě, že by dodávky měly obsahovat nebezpečné látky, musí
dodavatel vždy poskytnout bezpečnostní list. V případě, že by dodávky měly být určeny pro vývoz,
vystaví dodavatel celní prohlášení o původu dodávek a toto prohlášení předá STU nejpozději
spolu s první dodávkou.
Pokud není písemně dohodnuto jinak, všechny dodávky budou dodány zdarma na místo určení
navržené STU (DDP) v odpovídajícím balení a s uhrazeným clem, pojištěním a dalšími náklady.
Dodavatel nese jakékoliv riziko do chvíle přijetí dodávky STO nebo jí pověřenou osobou na místě
určení, které bylo předem dohodnuto. Dodávky budou v cílovém místě přijaty pouze v běžnou
pracovní dobu.
Všechny dodávky musí být zabaleny způsobem vhodným pro přepravu. V každém případě je
nutné dodržovat pokyny STU ohledně balení, pokud byly stanoveny. Dřevo použité k balení musí
vždy splňovat převládající evropské fytosanitární požadavky. STU nemá povinnost vracet makety
a obalový materiál, pokud to není výslovně uvedeno na faktuře a přepravních dokladech. Obalové
materiály budou na základě příslušné žádosti STU bezplatně převzaty a zlikvidovány
dodavatelem v souladu s platnými environmentálními normami. Speciální obal poskytnutý
dodavateli ze strany STU zůstává vlastnictvím STU; za poškození nebo ztrátu speciálního balení
nese odpovědnost dodavatel.
Převod vlastnictví a rizika
Převod vlastnictví dodávek na STU proběhne prostřednictvím pověřených osob STU. V případě,
že dodavatel vyžaduje instalaci nebo další zpracování dodávky v místě určení, bude převod
vlastnictví proveden po dokončení těchto prací a, je-li tak dohodnuto nebo pokud je tak zvykem,
po dokončení zkušebního provozu.
Riziko v souvislosti se škodami nebo ztrátou dodávek přechází na STU při převodu vlastnictví
dodávek na STU.
Převzetí dodávek STU nebude v žádném případě považováno za potvrzení shody dodávek se
smlouvou ze strany STU, stejně jako to neznamená, že se STU vzdá jakýchkoliv opravných
prostředků v důsledku vadné, opožděné nebo jinak nevyhovující dodávky.
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Ceny
Pokud není písemně dohodnuto jinak, všechny ceny budou neměnné pevné ceny, které mohou
být bez jakéhokoliv důvodu navýšeny.

10. Fakturace a platby
10.1. Faktury budou zaslány STO samostatně ve dvou vyhotoveních při odeslání dodávek. Na každé
faktuře musí být uvedeno číslo objednávky a datum objednávky, DPH musí být uvedeno
samostatně.
10.2. Není-li dohodnuto jinak a v rozsahu povoleném zákonem, jsou všechny faktury dodavatele
splatné do 14 dnů od přijetí faktury nebo dodávek (co nastane později) s 3% slevou nebo do 30
dnů od přijetí faktury nebo dodávky (co nastane později) bez odpočtu. Dodávky s úhradou na
dobírku přijme STO pouze na základě dohody.
10.3. Všechny platby budou provedeny v českých korunách nebo eurech (jak je uvedeno v příslušné
objednávce). V případě sjednání platby v jiné než eurové měně bude použit směnný kurz eura k
datu objednávky. Veškeré výdaje spojené s převodem peněz, dokumentací a akreditivy uhradí
dodavatel.
10.4. Platba nebude v žádném případě považována za potvrzení shody dodávek se smlouvou ze strany
STU, stejně jako to neznamená, že se STU vzdá jakýchkoliv opravných prostředků v důsledku
vadné, opožděné nebo jinak nevyhovující dodávky.
10.5. STU může v rámci své běžné obchodní činnosti znovu prodat další zpracování a jinak nakládat
se zbožím ještě před zaplacením této smlouvy.
10.6. Dodavatel nesmí bez písemného souhlasu STU postoupit, zastavit ani jinak zlikvidovat žádné
pohledávky vůči STU.
10.7. V případě opožděné platby z nedbalosti zaplatí STU úrok ve výši 1 % nad převládající 3měsíční
sazbou EURIBOR. Náklady na vymáhání pohledávek nebudou uhrazeny.
10.8. STU může vyrovnat pohledávky splatné dodavateli s jakýmikoliv nároky, které by vůči dodavateli
mohla mít, i když souvisí s jinými obchodními transakcemi.
11. Záruka
11.1. Dodavatel ve smyslu specificky zaručených charakteristik zaručuje, že každá dodávka bude plně
vyhovovat všem požadavkům STU i všem právním nařízením, předpisům a normám, bude řádně
vyrobena a bude odpovídat běžně očekávaným vlastnostem i výslovně dohodnutým nebo
takovým vlastnostem, které odpovídají povaze obchodní transakce.
11.2. Záruční doba je 24 měsíců; v případě přeprodeje dodávky ze strany STU, ať už po zpracování
nebo beze změny, třetí straně, se záruční doba bude rovnat alespoň záruční době dohodnuté
mezi STU a třetí stranou. Záruční doba začíná (i) v zásadě převodem dodávek STU v souladu s
oddílem 8 (v případě skrytých vad po zjištění dříve uvedeného), (ii) v případě zařízení, strojů a
systémů na základě data převzetí oznámeného STU v písemném přejímacím listu a (iii) v případě
náhradních dílů při uvedení do provozu. V případě, že spotřební materiál nebude možné uvést do
provozu nebo nezůstane v provozu z důvodu kontroly nebo odstranění vad, záruční doba bude
odpovídajícím způsobem prodloužena. U opravených nebo opětovně dodaných dílů začíná
záruční doba od příslušného data. STU bude výslovně osvobozena od jakékoliv povinnosti nechat
okamžitě zkontrolovat dodávky na přítomnost jakýchkoliv vad. Oznámení o vadách ze strany STU
bude považováno za včasné, pokud bude oznámeno dodavateli v rámci záruční doby. Reklamace
vadných dodávek musí být stanovena do 3 let od písemně oznámeného data.
11.3. V případě, že budou vadné dodávky vyžadovat vstupní kontrolu nad rámec obvyklých postupů,
uhradí související náklady dodavatel.
11.4. V případě vadných dodávek, bez ohledu na vadu ovlivňující celou dodávku nebo pouze její části
– pokud je vada podstatná nebo nemateriální, odstranitelná nebo neodstranitelná – může STU
dle vlastního uvážení (i) bezplatně požadovat náhradní dodávku (výměnu) nebo odstranění vady
(vylepšení), (ii) v případě opožděné nápravy ze strany dodavatele nechat stanovené vady
odstranit na vlastní náklady nebo třetími stranami a (iii) v případě, že není možné zajistit náhradní
dodávku nebo vylepšení nebo by toto mohlo způsobit nepřiměřené náklady pro STU, požadovat
snížení ceny; v případě vad materiálu může STU zrušit celou smlouvu nebo její části. STU může
požadovat, aby dodavatel nejpozději do 8 dnů od příslušné žádosti převzal vadné dodávky na své
náklady a riziko, jinak může STU účtovat dodavateli náklady na skladování.
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11.5. Dodavatel, i když jedná pouze z nedbalosti, odpovídá STU za veškeré škody způsobené vadnými
dodávkami. Dodavatel bere výslovně na vědomí, že STU může být jako dodavatel výrobních
jednotek se stratifikovanými pracovními procesy v případě opožděné nebo vadné dodávky vůči
těmto zákazníkům odpovědný za záruční nároky a škody daleko nad rámec příslušných závazků
stanovených zákonem. V rozsahu, v jakém jsou dodávky určeny pro takové zákazníky, ať už
nezměněné nebo ve zpracované formě, budou dohody mezi STU a takovými zákazníky o
zárukách a škodách považovány rovněž za součást smluvních dohod mezi STU a dodavatelem.
STU kdykoliv dodavateli na jeho žádost sdělí převládající dohody s příslušnými zákazníky
ohledně záruk a škod. Dodavatel je povinen plně odškodnit a chránit STU proti veškerým nárokům
těchto zákazníků souvisejícím s vadnými, opožděnými nebo jinak neobjednanými dodávkami a
vzdává se veškerých námitek ohledně předvídatelnosti takových škod.
11.6. Dodavatel zveřejní, a to ne později než při oznámení o odeslání objednávky, všechny
subdodavatele, výrobce a (pokud jde o dovážené výrobky) dovozce, v každém případě spolu se
jménem a registrovanou adresou příslušné společnosti.
Dodavatel si je vědom rozsahu podnikání STU. I když by STU měla zpracovat dodávky k novému
produktu, musí tento produkt vyhovovat bezpečnostním požadavkům, které lze při použití
produktu rozumně očekávat.
Dodavatel by měl neprodleně písemně informovat STU, pokud by dodávky kvůli povinným
zákonným ustanovením nebo správním nařízením neodpovídaly bezpečnosti, jak to vyžadují
příslušné zákony o odpovědnosti za výrobek.
V případě, že od dodavatele bude požadováno, aby u soudu nebo mimosoudně uhradil náhradu
škody (zejména, ale nikoliv výhradně, podle příslušných zákonů o odpovědnosti za škodu
způsobenou výrobkem), dodavatel neprodleně písemně informuje STU.
Pro případ, že by STU měla nést odpovědnost z důvodu jakýchkoliv zákonů o odpovědnosti za
výrobek:

dodavatel, který je odpovědný za všechny škody, neprodleně doručí STU veškeré
informace a dokumentaci, které mohou být nezbytné nebo užitečné pro prokázání
osvobození od odpovědnosti vůči poškozené straně;

dodavatel odpovídá za veškeré nároky na postihy ze strany STU podle platných zákonů o
odpovědnosti za výrobky, včetně případů, kdy dodavatel jedná výhradně jako dovozce
nebo distributor produktů;

dodavatel odpovídá podle příslušných zákonů o odpovědnosti za výrobky i za škody na
majetku, které utrpí STU jakožto společnost, přičemž takové odpovědnosti se nelze vzdát;

STU může bez ohledu na ustanovení v rozporu s platnými zákony o odpovědnosti za
výrobek u dodavatele požádat o jakoukoliv platbu do 3 měsíců od data, kdy taková platba
byla provedena STU nebo byla STU odsouzena k takové platbě právoplatným a závazným
soudním rozhodnutím;

důkazní břemeno, že dodávky neobsahovaly vady, nese dodavatel bez ohledu na
ustanovení v rozporu s platnými zákony o odpovědnosti za výrobek;

postih STU u dodavatele zahrnuje také všechny právní poplatky a další výdaje související
s případem odpovědnosti za výrobek; a

škody, jakožto i postihy ze strany STU vůči dodavateli, nebudou závislé na oznámení STU
dodavateli o vadě.
Dodavatel vždy na základě příslušné žádosti zajistí dostatečné pojistné krytí podle příslušných
zákonů o odpovědnosti za výrobek (dodavatel ze zahraničí může poskytnout důkaz o pojistném
krytí podobného standardu).
Dodavatel musí mít vždy pojištění s krytím, které bude dohodnuto při uzavření smlouvy, jinak
budou veškeré nároky, které může mít STU a třetí strany kvůli odpovědnosti za produkt přiměřeně
kryty, a na požádání poskytne STU příslušné důkazy.
12. Dokumentace pro výrobu, formuláře, nástroje a zařízení
12.1. Vzorky, modely, výkresy, identické kopie a další pomůcky, jakožto i formuláře, nástroje a zařízení,
vyvinuté na náklady STU a zpřístupněné dodavateli, zůstávají svobodným vlastnictvím STU a
musí být příslušně označeny. Výkresy nelze bez schválení ze strany STU kopírovat ani jinak
likvidovat. Tyto prostředky a zařízení mohou být použity pouze k plnění objednávek přijatých od
STU a zejména nesmí být zveřejněny nebo jinak zpřístupněny externím třetím stranám. Tyto
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prostředky a zařízení budou dodavatelem pojištěny v náhradní hodnotě a po dokončení
objednávky budou bezplatně a v řádném stavu, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, vráceny
STU. V tomto ohledu jsou vyloučena veškerá zadržovací práva dodavatele.
12.2. Dodavatel zaručuje, že dodávky, ani jejich přijetí nebo použití či jiné nakládání s dodávkami
neporuší práva duševního vlastnictví třetích stran v tuzemsku ani v zahraničí. Dodavatel je vždy
plně odškodněn a zbaven odpovědnosti vůči STU za jakékoliv nároky třetích stran v tomto ohledu.
V případě, že by se výše uvedená záruka ukázala jako nesprávná, budou dodávky považovány
za vadné a budou uplatněna nápravná opatření dohodnutá v oddíle 11 těchto podmínek.
13. Důvěrnost
13.1 Pokud splnění objednávky nevyžaduje příslušné zveřejnění, je dodavatel povinen zachovávat
přísnou důvěrnost ohledně všech otázek týkajících se objednávky, souvisejících prací a
příslušných procesů, jakožto i veškeré související technické a obchodní dokumentace a zařízení.
Bez ohledu na svůj vlastní pokračující závazek dodavatel zaváže jakoukoliv třetí stranu, kterou
dodavatel zaměstná v souvislosti s plněním objednávky, stejnými povinnostmi zachování
důvěrnosti.
14. Odkazy a ochrana údajů
14.1. Jakékoliv odkazy dodavatele týkající se STU pro reklamní účely vyžadují předchozí písemný
souhlas STU.
14.2. Po potvrzení objednávky dodavatel souhlasí s tím, že STU může elektronicky zpracovávat
všechny osobní údaje přijaté v souvislosti s obchodní transakcí.
15. Místo plnění, rozhodné právo a soudní příslušnost
15.1. Plnění všech dodávek proběhne na registrované adrese objednávající společnosti STU, kde
budou splněny všechny současné i budoucí nároky STU týkající se smluv s dodavatelem.
15.2. Všechny smlouvy mezi STU a dodavatelem a veškeré s nimi související nároky se budou řídit a
budou vykládány v souladu s hmotným právem platným na registrované adrese objednávající
společnosti STU bez ohledu na její kolizní ustanovení. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží je vyloučena.
15.3. Veškeré současné i budoucí nároky související se smlouvami s dodavatelem budou výhradně
postoupeny příslušným soudům na registrované adrese objednávající společnosti STU; avšak za
předpokladu, že STU může postoupit pohledávky vůči dodavateli také příslušným soudům na
registrované adrese dodavatele. Dle volby STU budou všechny spory týkající se smluv s
dodavatelem, s vyloučením jurisdikce obecného soudu, definitivně vyřešeny podle pravidel
rozhodčího řízení (vídeňská pravidla) Mezinárodního rozhodčího centra ve Vídni (VIAC)
Rakouské federální hospodářské komory jediným rozhodcem jmenovaným v souladu s
uvedenými pravidly. Jazykem, který se použije v arbitrážním řízení, je angličtina. Dodavatel se
zříká veškerých práv napadnout nebo z jakéhokoliv důvodu požadovat zrušení arbitrážního
nálezu kterýmkoliv obecným soudem.
15.4. V případě, že bude jakékoliv ustanovení podmínek považováno za zcela nebo zčásti neplatné,
odůvodněnost zbývajících ustanovení podmínek a podmínek jako takových zůstane nezměněna
v platnosti
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