
1. Rozsah platnosti
Tyto dodací a platební podmínky platí pro všechny obchodní transakce s
kupujícím, i v případech, kdy o nich v pozdějších ujednáních nejsou žádné
zmínky. Tímto výslovně zamítáme podmínky nákupu kupujícího, pokud
nějaké existují. Přijetí objednávky nebo dodání zboží nepředstavuje souhlas
s podmínkami kupujícího. Tyto podmínky jsou jediné platné a nahrazují
všechny ostatní podmínky, mimo případy, kdy jsou jiné námi písemně
odsouhlaseny. Tyto dodací a platební podmínky se nevztahují na soukromé
spotřebitele.

2. Uzavření obchodu, charakteristiky zboží
Naše nabídky nejsou závazné. Obchod je uzavřen pouze našim písemným
potvrzením objednávky, které zároveň stanovuje podmínky obchodu. V pří-
padě, že nepotvrdíme objednávku, považujeme kontrakt za uzavřený v den
dodání.
Na ilustrace a popisy našich produktů by se mělo nahlížet pouze jako na při-
bližné. Vyhrazujeme si právo provádět úpravy na produktech, jež jsou před-
mětem prodeje, zejména změny technické, provedené za účelem
pravidelného vylepšování výrobků, které by neměly bezdůvodně poškodit
zájem kupujícíh

3. Exkluze odvolání a vrácení dodávek
Odvolání nebo změny kontraktu, jež byl jednou uzavřen, musí být námi výs-
lovně odsouhlaseny. Vrácení již dodaného zboží vyžaduje předchozí
písemný souhlas.

4. Přechod rizika, transport
Dodání by mělo proběhnout za podmínek “ze závodu” nebo „ze skladu“.
Rizika přecházejí na kupujícího v momentě předání zboží přepravci nebo
nejpozději, když zboží opouští závod či sklad. Máme oprávnění, ale v žád-
ném případě nejsme povinni, si vyžádat pojištění přepravy (včetně dodávek
do zahraničí). V případě, že dojde k poškození nebo ztracení zboží během
přepravy musí kupující ihned požadovat po dopravci sepsání záznamu
okolností.
Pokud kupující písemně nezadá jiné pokyny, je na nás rozhodnutí o způ-
sobu přepravy, trase transportu a jeho pojištění. A to bez povinnosti výběru
nejrychlejší či nejlevnější přepravy.

5. Částečné dodávky
Máme právo rozdělit objednávku do částečných dodávek. Tyto jsou považ-
ovány za nezávislé dodávky a musí být zaplaceny zvlášť, v rámci plateb-
ních podmínek viz. odstavec 8. V případě, že dojde ke zpoždění platby za
částečnou dodávku, můžeme pozastavit dodání zbývajícího množství z
objednávky.

6. Lhůta dodání
Uvedené lhůty dodání nejsou závazné i v případě, že jsou uvedeny na potvr-
zení objednávky. Výjimkou jsou případy, kdy jsme výslovně uvedli, že
závazné jsou. Lhůta dodání začíná datem vystavení potvrzení objednávky,
nicméně ne dříve, než dojde k úplnému ujasnění objednávky, zvláště pak
ne dříve, nežli kupující vybaví všechnu potřebnou dokumentaci, povolení a
potvrzení a nežli prodávající obdrží dohodnutou platbu. Lhůta dodání je
splněna v případě, že během jejího uplynutí dojde k odeslání zboží a nebo
vystavení upozornění o připravenosti zboží k expedici.
Když se dodání stane neproveditelným z důvodů vyšší moci, je lhůta dodání
automaticky prodloužena o dobu trvání události představující vyšší moc plus
dobu potřebnou pro opakované rozběhnutí činnosti. Nepředvídatelné okol-
nosti jež mohou dodání nepřiměřeně ztížit nebo úplně znemožnit, jako např.
zpoždění dodávek našich dodavatelů, pracovní spory, zásahy zákonné
moci, obecný nedostatek základního materiálu nebo energie, výrobní a pře-
pravní překážky různých druhů apod., mají stejný následek jako zásah
vyšší moci. Máme právo zrušit kontrakt v případě, že tyto okolnosti přetr-
vávají více jak 4 měsíce. Na základě požadavku kupujícího musíme učinit
prohlášení, zda si přejeme zrušit kontrakt a nebo zda dodáme zboží během
přiměřené časové periody, jež bude stanovena námi. Kupující nemá právo
žádat náhradu škody.
Pokud jsme odpovědni za překročení nezávazného konečného termínu
doručení, nemusíme přesto být v prodlení dodací lhůty, pokud nám kupující
písemně udělí dodatečnou lhůtu dodání minimálně 30 dní. 
Následně může kupující odvolat kontrakt. Náhrada škod je omezena na 5%
hodnoty nevyřešené dodávky, avšak minimálně do výše běžného předví-
datelného odškodnění.

7. Cena
Kupující musí zaplatit ceníkovou cenu platnou v den dodání. I v případě, že
byla předem dohodnuta jiná cena, můžeme místo ní účtovat ceníkovou cenu
platnou v den dodání. Pokud je nárůst ceny větší než 5% může kupující
odstoupit od kontraktu a to písemně, do 14 dní po obdržení upozornění o
nárůstu ceny.
Naše ceny jsou uváděny v EUR a dle situace ze závodu či ze skladu. 
Ceny budou kalkulovány na přesné množství či hmotnost nebo jinak, dle
našeho rozhodnutí. Zákazník má právo poukázat na to, že množství nebo
váha námi stanovená není správná. Daň z přidané hodnoty a náklady na
přepravu jako je dopravné, pojistné nákladu, clo a celní odbavení včetně
balného hradí kupující, i pokud nejsou vyjmenovány jednotlivě.

8. Platba
Pokud není písemně sjednáno jinak, jsou naše faktury splatné do 30 dní od
data vystavení. Úhrada se vždy páruje s nejstarší fakturou. Nejsme povinni
přijímat směnky. V případě, že přijmeme jiný způsob platby než v hotovosti
či převodem, tak pouze na základě slibu splnění. Všechny platby musí být
provedeny tak, aby nám nebyly účtovány žádné poplatky.Bankovní, dis-
kontní a inkasní poplatky jdou za kupujícím i bez předchozí písemné
dohody. Jestliže datum splatnosti vypršel, máme nejpozději od 31. dne od
vystavení faktury nebo podobného platebního dokladu oprávnění inkasovat
úrok ve výši 8 % nad úrokovou sazbu Evropské centrální Banky. Pokud se
finanční situace kupujícího po uzavření kontraktu materiálně zhorší nebo

pokud nám nebude známa zhoršená finanční situace kupujícího dříve než
po uzavření kontraktu, máme právo požadovat buď zálohy či udělení odpo-
vídajícího zástavního nároku (jedno nebo druhé, dle našeho přání). V pří-
padě, že tento požadavek není splněn, máme po uplynutí dostatečné doby
odkladu právo odepřít plnění smlouvy. Kupující nemůže pohledávku vyrov-
nat protipohledávkou, která je námi označená jako sporná, ani nesmí vůči
zboží využít právo retenční. Provést platbu přímo našim zástupcům nebo
zaměstnancům je možné pouze, pokud předloží písemné povolení k inkasu.

9. Speciální výroba
Pokud jsou produkty vyráběny přímo dle specifických požadavků zákazníka,
měl by kupující nést výhradní zodpovědnost za správnost požadavků a spe-
cifikace. Musí nás zabezpečit proti škodě vzniklé na základě všech žalob
souvisejících s jeho zakázkou, založených na bázi práva průmyslového
vlastnictví nebo práva autorského. U produktů vyráběných na zakázku
považujeme za vyhovující dodané množství i v případě, že se odlišuje o  +
10% nebo – 10% od množství dohodnutého v kontraktu. Cena za dodávku
zboží se adekvátně zvýší nebo sníží. Detaily těchto objednávek musí být
samostatně odsouhlasené.

10. Výhrada vlastnického práva
Dodané zboží zůstává v našem vlastnictví dokud kupující nesplatí všechny
nynější i budoucí pohledávky. Kupující může v rámci běžného obchodování
zpracovat, smontovat nebo prodat dodané zboží, na které si vyhrazujeme
nárok, pouze v případě, že není dlužníkem nebo nepřerušil platby. Kupující
zbožím nesmí ručit ani ho zastavit. Pokud kupující prodá zboží k němuž
máme vlastnické právo, přechází na nás všechna jeho práva a nároky k jeho
zákazníkům související s prodejem zboží do té doby, nežli jsou všechny jeho
závazky vůči nám splněny. Nicméně, kupující může hromadit naše pohle-
dávky pouze pokud není v prodlení s placením nebo pokud nepřerušil
splátky. 
Pokud hodnota zboží, které zůstává v našem vlastnictví spolu s hodnotou
zástavního nároku nám uděleného, přesahuje naše pohledávky ke kupují-
címu o více jak 20%, pak musíme na základě požadavku kupujícího tuto
částku uvolnit.
Pokud se jedná o případ exportní transakce a pokud jsou v místě destinace
zboží požadovány speciální postupy pro vyhrazení oprávnění, musí nás
kupující s tímto včas obeznámit a uhradit tyto služby. Pokud v nějakém
místě není možné udělit vlastnické právo nebo jiná práva zmíněná výše,
musí kupující na své vlastní náklady vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby nám
byl udělen takový zástavní nárok na zboží, jenž se nejvíce blíží těmto prá-
vům.

11. Závady
Za závady na našem zboží zodpovídáme pouze pokud nás s nimi kupující
písemně obeznámí, bez prodlení, nejpozději do 10ti dnů po obdržení zboží.
Neodpovídáme za škody, jež jsou zaznamenány mimo výše uvedenou
lhůtu. Naše zodpovědnost za škody je omezená buď na odstranění chyby
nebo na bezplatnou výměnu vadných produktů. Vadné zboží nebo vzorek
nám bude na vyžádání zaslán pro přezkoumání. Pokud není možné dodat
náhradní výrobky bez závady, pokud zamítneme provedení náhradní
dodávky nebo když nastaly zvláštní okolnosti, jež (po zvážení zájmů obou
stran) ospravedlňují okamžité použití právních prostředků a nebo pokud
náhradní termín vystavený kupujícím vypršel bez výsledku, má kupující
právo vyžadovat snížení ceny nebo odstoupit od kontraktu. Každá rekla-
mace v záruce týkající se závad na kvalitě má roční promlčecí lhůtu. Lhůta
začíná běžet dnem dodání zboží.

12. Nároky na odškodnění
Požadavky na náhradu škody objednatele kvůli porušení povinností, nedo-
volenému zacházení (jednání) nebo z ostatních důvodů jsou vyloučeny,
pokud se nejednalo o úmysl, hrubá nedbalost, porušení primárních povin-
ností plnění, převzetí rizika pořízení věci nebo existence garance nebo když
dle ustanovení zákona ručení ručíme za výrobek nebo jsme vinni, že jsme
přivodili škodu na životě nebo zdraví. 
Ve všech případech jsou požadavky na odškodnění omezeny na vzniklé
předvídatelné škody.
V případě, že Groz-beckert není zodpovědný nebo je omezeně zodpovědný
dle odstavce výše, stejně tak každý zaměstnanec firmy Groz-Beckert ,
zástupce či spolupracovník není zodpovědný nebo je omezeně zodpo-
vědný.

13. Použité právo, místo plnění, příslušný soud
Právní vztahy mezi kupujícím a námi se musí řídit výlučně zákonem něm-
ecké spolkové republiky. Místo plnění pro výkony obou smluvních stran je
72458 Albstadt, Německo. Všechny spory, vznikající z nebo ve spojení s
těmito Dodacími a platebními podmínkami, musí být urovnány výhradně
soudy majícími soudní pravomoc v oblasti 72458 Albstadt, Spolková repu-
blika Německo. Alternativně máme právo podat žalobu v hlavním místě pod-
nikání  nebo v sídle kupujícího.

Všeobecné obchodní a platební podmínky, Groz-Beckert Czech s.r.o. Stav – červen 2010



Část 2 je doplněna následovně:
Vyhrazujeme si vlastnické a autorské právo na námi dodané vzorky, odhady
nákladů, technické výkresy, návody na použití a podobné informace hmot-
ného i nehmotného původu včetně těch v elektronické formě. Takové infor-
mace musí být považovány za důvěrné a nesmí být zpřístupněny třetí
straně.

Následující text bude přiložen za část 3:

3.a Přejímka díla/plnění
Pokud není dohodnuto jinak, měla by přejímka díla proběhnout v našem
závodě během normální pracovní doby. V případě, že kontrakt nezahrnuje
ustanovení ve vztahu k technickým detailům, bude za účelem kontroly pou-
žit obvyklý postup daného průmyslového sektoru.
Kupující bude námi dostatečně včas informován o době, kdy bude tato kon-
trola probíhat, aby mohl zajistit účast svých zástupců. V případě, že kupu-
jící nezajistí přítomnost svých zástupců, bude mu zaslán kontrolní záznam,
který však není oprávněn napadnout. 
V případě, že kontrola (nehledě na smluvně plánovanou kontrolu na místě
instalace) prokáže vadu dodávané položky či neshodu s objednávkou,
musíme se snažit o okamžitou opravu či zajištění shody se zněním objed-
návky.  Na základě žádosti kupujícího bude kontrola opětovně provedena. 
Pokud nebude předem dohodnuto jinak, poneseme celkové náklady za
kontrolu provedenou v naší firmě s výjimkou osobních nákladů účastnících
se zástupců kupujícího.
Podmínky platné pro přejímku zboží plánovanou v místě instalace musí být
nově stanoveny a odsouhlaseny oběma stranami. 

Část 11 bude nahrazena následujícím textem:
Jsme odpovědni pouze za vady na našem zboží, a to v případě že nás na
ně kupující bez jakéhokoliv zpoždění písemně upozorní. Nejpozději do 10
dní od převzetí zboží. Nejsme odpovědni za vady, na které jsme nebyli upo-
zorněni ve lhůtě výše uvedené.
Odchylky od specifikace či příslibu souvisejícím se spotřebou či výkonem
strojů námi dodaných v rozsahu +/- 10% se nepovažují za vadu zboží.

Naše odpovědnost je omezena buď na odstranění vady nebo bezplatnou
výměnu vadného zboží. Na základě požadavku nám bude nejdříve vadné
zboží či vzorek zaslán ke kontrole. V případě, že není možné dodat náhradní
(nevadné) výrobky, nebo když je odmítneme zaslat, nebo pokud nastanou
zvláštní okolnosti jenž (po odsouhlasení oběma stranami s ohledem na spo-

lečné zájmy) ospravedlňují k okamžité iniciaci následných  soudních opa-
tření, nebo pokud dojde k vypršení kupujícím rozumně stanovené časové
lhůty nápravy bez toho aby došlo k nápravě, pak je kupující oprávněn odvo-
lat kontrakt či požádat o snížení ceny.
Kupující je oprávněn požadovat pouze snížení ceny v případě, že se jedná
jen o menší závadu. Na snížení dohodnuté ceny nemá právo za žádných
jiných okolností.

Jakákoliv záruční reklamace v souvislosti s vadami kvality je podřízená
limitu jednoho roku za předpokladu, že vada nebyla podvodně skryta, způ-
sobena záměrně či díky naší hrubé nedbalosti. 
Záruční doba se počítá ode dne přejímky zboží. Pokud se přejímka neu-
skuteční, počítá se záruční lhůta ode dne kdy bylo zboží předáno přepravci
avšak nejpozději ve chvíli kdy zboží opouští sklad nebo výrobní závod.  

Část 12 bude doplněna následovně:
Po dosažení našeho souhlasu nám musí kupující poskytnout potřebný čas
a možnost provést opravy a náhradní dodávky jež považujeme za nutné,
pokud tak neprovede budeme zproštěni právní zodpovědnosti za následky.
Kupující má právo opravit vadu sám nebo si smluvně zajistit opravu třetí
stranou a následně požadovat po nás úhradu s opravou spojených výdajů
pouze v případě, že je závažně ohrožena pracovní bezpečnost nebo je
potřeba odvrátit nepoměrně vysoké finanční ztráty. Na tuto situaci nás však
musí kupující předem upozornit.   

Odpovědnost se nepřipouští za následujících okolností:
- nepřiměřené či nevhodné použití
- chybná instalace či uvedení do provozu kupujícím či třetí stranou
- běžné opotřebení
- chybné či nedbalé zacházení
- nevhodná údržba
- nevhodné zdroje
- chybně sestavené pracoviště
- nevhodné pracovní podmínky
- chemické, elektrochemické a elektrické výkony za které nejsme 

zodpovědní

Nejsme právně odpovědni za důsledky nevhodných oprav provedených
kupujícím či třetí stranou stejně tak jako za změny provedené na dodaném
zboží jež proběhnou bez našeho svolení. 

Následující obchodní a platební podmínky se dodatečně vztahují na nákup strojů a strojních součástek.
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