
1. Platnost
Tyto dodací a platební podmínky platí pro veškeré obchodní vztahy s
objednávajícím, a to i v případě, že na ně v budoucích transakcích už
nebude odkazováno. Platnost nákupních podmínek objednávajícího je
tímto výslovně odmítnuta. Platí pouze v případě, že s nimi budeme
písemně souhlasit. Za souhlas není považováno přijetí objednávky nebo
dodání zboží. Tyto dodací a platební podmínky neplatí pro spotřebitele.

2. Uzavření smlouvy, vlastnosti zboží
Naše nabídky jsou nezávazné. Smlouva vzniká až na základě našeho
písemného potvrzení objednávky, které je rozhodující pro obsah smlouvy.
Pokud objednávku nepotvrdíme, smlouva o dodání zboží nevznikne.
Popisy a vyobrazení našeho zboží jsou pouze orientační a přibližné. Až do
dodání si vyhrazujeme právo změny zboží, a to zejména právo technických
změn v rámci péče o výrobky, které však nesmějí mít nepřiměřený vliv na
zájmy objednávajícího.

3. Vyloučení storna a vrácení zboží
Storno nebo změna uzavřené smlouvy jsou možné pouze s naším výslov-
ným souhlasem. Vrácení dodaného zboží je možné pouze s naším před-
chozím písemným souhlasem. 

4. Přechod rizik, doprava
Zboží je dodáváno s dodací podmínkou ze závodu nebo ze skladu. Rizika
přecházejí na objednávajícího okamžikem předání zboží dopravci, nej-
později však okamžikem, kdy zboží opustí závod nebo sklad.
Máme právo, avšak nikoli povinnost uzavřít pojištění zboží během pře-
pravy, a to ani při dodávkách do zahraničí. V případě poškození zboží nebo
jeho ztráty během přepravy je objednávající povinen neprodleně vyzvat
přepravce, aby vystavil písemné potvrzení pro účely uplatnění pojistného
nároku.
Pokud objednávající neudělí jiný pokyn, určujeme dopravní prostředek,
dopravní cestu a pojištění během přepravy my, avšak neneseme odpo-
vědnost za zvolení nejrychlejší nebo nejlevnější možnosti.

5. Dílčí dodávky
Jsme oprávněni plnit objednávky formou dílčích dodávek, které jsou pova-
žovány za samostatné dodávky a které musejí být uhrazeny zvlášť ve lhů-
tách stanovených v bodě 8. Dojde-li k prodlevě v úhradě některé z dílčích
dodávek, jsme oprávněni přerušit další plnění objednávky.

6. Dodací lhůta
Dodací lhůta je domlouvána individuálně a je uváděna v potvrzení objed-
návky. Pokud tomu tak není, činí dodací lhůta přibližně 4 kalendářní týdny
od data potvrzení objednávky. Dodací lhůta začíná běžet dnem potvrzení
objednávky, avšak nikoli před objasněním jednotlivých údajů v objednávce,
zejména nikoli před dodáním podkladů, povolení a souhlasů, které je
objednávající povinen získat, a před doručením dohodnuté zálohy. Dodací
lhůta je dodržena, je-li zboží odesláno nebo je-li objednávajícímu zasláno
avízo o připravenosti k odeslání zboží před uplynutím dodací lhůty.
Zabrání-li nám v dodání okolnosti vylučující odpovědnost, prodlužuje se
dodací lhůta automaticky o trvání takových okolností s připočtením přimě-
řeného času na přípravu.
Za okolnosti vylučující odpovědnost jsou považovány okolnosti, které nepř-
iměřeně ztěžují nebo znemožňují dodání zboží, například prodlení v
dodávkách u našich dodavatelů, pracovněprávní spory, zásahy úřední
moci, nedostatek surovin nebo energií, provozní výpadky a výpadky
dopravy jakéhokoli druhu atd. Pokud takové okolnosti trvají déle než čtyři
měsíce, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy. Na žádost objednávajícího
jsme povinni potvrdit, zda odstupujeme od smlouvy, nebo zda zboží
dodáme v námi stanovené přiměřené lhůtě.
Dojde-li k překročení dodací lhůty naším zaviněním, budeme v prodlení
teprve poté, co nám objednávající stanoví dodatečnou lhůtu v trvání mini-
málně 2 kalendářních týdnů, a tato lhůta marně uplyne. Poté je objedná-
vající oprávněn od smlouvy odstoupit. Výše nároků na náhradu škody je
omezena na 5 % hodnoty dodávky, která je v prodlení, přinejmenším však
musí zahrnovat obvyklou a předvídatelnou škodu.

7. Cena
Pokud není v jednotlivém případě dohodnuto něco jiného, uhradí objed-
návající ceníkovou cenu platnou ke dni potvrzení objednávky. Je-li dodací
lhůta delší než 4 měsíce od data našeho potvrzení objednávky, jsme
oprávněni účtovat objednávajícímu ceníkovou cenu platnou ke dni dodání.
Objednávající je oprávněn do 14 dnů po oznámení zvýšení ceny písemně
odstoupit od smlouvy.
Naše ceny jsou uváděny v eurech s dodací podmínkou ze závodu, resp.
ze skladu.
Pro fakturaci je rozhodující námi zjištěný počet kusů, resp. námi zjištěná
hmotnost. Objednávající má právo prokázat, že námi zjištěný údaj nebyl
správný. Objednávající hradí daň z přidané hodnoty a náklady na odeslání
zboží, zejména dopravné, pojištění zboží během přepravy, celní poplatky
a poplatky za proclení zboží a náklady na balení, a to i v případě, že nej-
sou uvedeny zvlášť.

8. Platba
Není-li písemně dohodnuto něco jiného, jsou naše faktury splatné včetně
daně do 30 dnů od data vystavení faktury.
Platby jsou připisovány vždy proti nejstarší faktuře. Nejsme povinni přijí-
mat směnky. Jiné platební prostředky než hotovost či bankovní převod jsou
přijímány výhradně za účelem úhrady. Veškeré platby musejí být hrazeny
tak, aby pro nás byly bez poplatků. Případné bankovní poplatky, poplatky
za diskontování a inkasní poplatky hradí objednávající i bez výslovné
dohody.
Při nedodržení splatnosti jsme oprávněni nejpozději od 31. dne po doru-
čení faktury nebo obdobné výzvy k úhradě účtovat úroky z prodlení ve výši
základní úrokové sazby Evropské centrální banky zvýšené o 8 %, a to i bez
předchozího upomínání.
Dojde-li po uzavření smlouvy k výraznému zhoršení majetkových poměrů
objednávajícího nebo dozvíme-li se o již nastalém zhoršení majetkových
poměrů až po uzavření smlouvy, jsme oprávněni podle vlastního uvážení
požadovat úhradu předem nebo poskytnutí zajištění. Nebude-li takovému
požadavku vyhověno, máme dále právo po uplynutí přiměřené lhůty odmít-
nout plnění smlouvy.

Objednávající není oprávněn provádět zápočet se spornými pohledávkami
vůči naší společnosti, pokud nebyly pravomocně potvrzeny, a není opráv-
něn uplatňovat zadržovací právo.
Úhrada našim zástupcům a zaměstnancům je možná pouze po předložení
písemné plné moci k inkasu pohledávky.

9. Zvláštní provedení
U zboží vyráběného podle požadavků, specifikací apod. objednávajícího
odpovídá za správnost takových požadavků, specifikací apod. výhradně
objednávající. Je povinen nahradit nám škodu v případě veškerých nároků,
které vůči nám nebo některé ze společností, jejichž služeb využíváme,
uplatní třetí osoby z důvodu porušení průmyslových nebo autorských práv.
Dodání až o 10 % většího nebo až o 10 % menšího množství není v pří-
padě zvláštního provedení považováno za porušení smlouvy. Námi poža-
dovaná cena se podle toho odpovídajícím způsobem zvýší, nebo sníží.
Podrobnosti budou dohodnuty zvlášť.

10. Výhrada vlastnictví
Dodané zboží zůstává naším vlastnictvím, dokud objednávající neuhradí
veškeré pohledávky, které vůči němu máme v současné době a budeme
mít v budoucnu. 
Se zbožím, k němuž máme výhradu vlastnictví, smí objednávající naklá-
dat v rámci běžné podnikatelské činnosti, pokud zároveň není v prodlení
s úhradou nebo nepozastavil platby. Pro případné zpracování platí už nyní
jako dohodnuté, že nám přísluší spoluvlastnický podíl na novém zboží,
které vznikne zpracováním, odpovídající poměru hodnoty zboží s naší výh-
radou vlastnictví k hodnotě ostatních zpracovaných předmětů. Novou věc
vzniklou zpracováním pro nás bude objednávající uschovávat. Totéž platí
i v případě, že objednávající sloučí nebo spojí zboží, k němuž máme výh-
radu vlastnictví, s jinými předměty nebo ho do nich zabuduje. Zboží, k
němuž máme výhradu vlastnictví nebo k němuž nám náleží spoluvlast-
nický podíl, smí objednávající prodávat v rámci běžné podnikatelské čin-
nosti, pokud zároveň není v prodlení s úhradou nebo nepozastavil platby.
Zboží nesmí zatěžovat zástavními právy ani ho použít jako zajištění. Pro-
dej do zahraničí je možný pouze s naším předchozím souhlasem. Prodá-
li objednávající zboží, k němuž máme výhradu vlastnictví, postupuje nám
už nyní až do uhrazení všech našich pohledávek svá práva vůči kupujícím,
která mu vzniknou z prodeje, a to včetně veškerých vedlejších práv, zajiš-
tění a výhrady vlastnictví. Máme právo požadovat, aby o tomto postoupení
informoval své kupující a aby nám poskytl veškeré informace a podklady,
které budou nezbytné k inkasu pohledávky. Objednávající je oprávněn při-
jímat úhradu pohledávek, které nám postoupí, avšak pouze v případě, že
on sám není v prodlení s úhradou nebo nepozastavil platby. Budou-li poh-
ledávky objednávajícího z dalšího prodeje zboží s naší výhradou vlastnictví
zahrnuty do kontokorentního úvěru, postupuje nám objednávající již nyní
svůj platební nárok z příslušného, resp. z uznaného salda, a to ve výši, v
jaké do něj jsou zahrnuty pohledávky z dalšího prodeje zboží s naší výh-
radou vlastnictví. Máme-li na prodaném zboží pouze spoluvlastnický podíl,
platí výše uvedené postoupení pouze ve výši hodnoty našeho spoluvlast-
nického podílu. Bylo-li zboží, k němuž máme výhradu vlastnictví nebo u
něhož nám náleží spoluvlastnický podíl, prodáno společně s jiným zbožím
za jednu celkovou cenu, platí výše uvedené postoupení pouze do výše
účetní hodnoty zboží s naší výhradou vlastnictví, resp. do výše hodnoty
našeho spoluvlastnického podílu.
Bude-li celková hodnota zboží s naší výhradou vlastnictví a hodnota ost-
atního poskytnutého zajištění o víc než 20 % vyšší než hodnota našich
pohledávek vůči objednávajícímu, jsme povinni na žádost objednávajícího
v takovém rozsahu zajištění uvolnit.
Bude-li objednávající v prodlení s úhradou nebo pozastaví-li platby, máme
právo požadovat vydání zboží, k němuž máme výhradu vlastnictví. K
odstoupení od smlouvy však dojde pouze v případě, že to výslovně
písemně prohlásíme.

11. Vady
Za vady našeho zboží ručíme pouze v případě, že nás na ně objednáva-
jící neprodleně, nejpozději však do 10 dnů po převzetí zboží písemně upo-
zorní.
Za vady neoznámené včas neručíme. Naše ručení je omezeno na odstra-
nění vad nebo bezplatné dodání bezvadné náhrady za vadné zboží.
Objednávající je povinen nám na žádost nejprve zaslat vadné zboží nebo
jeho vzorek k ověření.
Nezdaří-li se náhradní dodávka, odmítneme-li ji nebo nastanou-li okolno-
sti, za nichž bude po zvážení oboustranných zájmů žádoucí okamžité
uplatnění dalších právních prostředků, nebo uplyne-li přiměřená dodate-
čná lhůta stanovená objednávajícím pro dodatečnou dodávku, je objed-
návající oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení kupní
ceny. 
Záruční nároky objednávajícího z věcných vad se promlčují po uplynutí
jednoho roku. Promlčecí lhůta začíná běžet dodáním zboží.

12. Nároky na náhradu škody
Nároky objednávajícího na náhradu škody kvůli porušení povinností, nezá-
konnému jednání nebo z jiných důvodů jsou vyloučeny, pokud se nejedná
o úmyslné jednání, hrubou nedbalost, porušení některé z hlavních povin-
ností plnit, převzetí rizika za vlastnosti zboží nebo záruku nebo pokud
neneseme zákonnou odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výro-
bek, případně pokud nedošlo naším zaviněním ke škodě v důsledku úrazu
nebo újmě na zdraví či životě. Nároky na náhradu škody jsou v každém
případě omezeny pouze na obvyklé a předvídatelné škody.
Je-li ručení společnosti Groz-Beckert KG podle tohoto ustanovení vylou-
čeno nebo omezeno, platí to také pro zaměstnance, pracovníky a zástupce
společnosti Groz-Beckert KG a osoby podílející se na plnění společnosti
Groz-Beckert KG.

13. Rozhodné právo, místo plnění, soudní příslušnost
Právní vztahy mezi objednávajícím a námi se řídí výhradně právem Spol-
kové republiky Německo.
Místem plnění všech dodávek obou smluvních stran je Albstadt. Výhrad-
ním místem soudní příslušnosti pro veškeré spory je Albstadt, je-li objed-
návající podnikatel, právnická osoba nebo veřejnoprávní osoba a nemá-li
obecnou soudní příslušnost v tuzemsku. Jsme však oprávněni podávat
žalobu také v místě sídla objednávajícího.
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Bod 2 se doplňuje takto:
Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva k námi poskytnutým vzorům,
kalkulacím, výkresům, návodům k použití a dalším hmotným a nehmotným
informacím včetně elektronické formy. S takovými informacemi je nutné
nakládat jako s důvěrnými informacemi a nesmějí být zpřístupňovány tře-
tím osobám.

Za bod 3 se vkládá nový odstavec tohoto znění:

3.a Přejímací zkouška
Nebude-li dohodnuto něco jiného, probíhají přejímací zkoušky v našem
závodě v běžné pracovní době. Pokud smlouva neobsahuje ustanovení o
technických podrobnostech, je pro zkoušky rozhodující běžná praxe v
daném odvětví používaná v zemi výroby.
Objednávajícího budeme informovat v dostatečném předstihu, aby se
zkoušek mohli zúčastnit jeho zástupci. Nevyšle-li objednávající své
zástupce, obdrží od nás zkušební protokol, jehož správnost nebude moci
napadnout. Ukáže-li se předmět dodávky při zkoušce jako vadný nebo v
rozporu se smlouvou (bez ohledu na výsledky zkoušky na místě instalace
stanovené ve smlouvě), pokusíme se vadu co nejdříve odstranit nebo
obnovit soulad se smlouvou. Na žádost objednávajícího bude zkouška pro-
vedena znovu. Nebude-li dohodnuto něco jiného, uhradíme náklady na
zkoušky prováděné v našem závodě, avšak nikoli osobní výdaje zástupců
objednávajícího.
Jsou-li ve smlouvě dohodnuty přejímací zkoušky v místě instalace, dohod-
nou si smluvní strany zvlášť podmínky, za nichž budou takové zkoušky pro-
váděny.

Bod 11 se nahrazuje tímto zněním:
Za vady našeho zboží ručíme pouze v případě, že nás na ně objednáva-
jící neprodleně, nejpozději však do 10 dnů po převzetí zboží písemně upo-
zorní. Za vady neoznámené včas neručíme. Odchylky od údajů nebo
ujednání o spotřebě a výkonu námi dodaných strojů nepřekračující ± 10 %
nejsou považovány za vadu zboží.
Naše ručení je omezeno na odstranění vad nebo bezplatné dodání bez-
vadné náhrady za vadné zboží. Objednávající je povinen nám na žádost
nejprve zaslat vadné zboží nebo jeho vzorek k ověření.
Nezdaří-li se náhradní dodávka, odmítneme-li ji nebo nastanou-li okolno-
sti, za nichž bude po zvážení oboustranných zájmů žádoucí okamžité
uplatnění dalších právních prostředků, nebo uplyne-li přiměřená dodate-

čná lhůta stanovená objednávajícím pro dodatečnou dodávku, je objed-
návající oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení kupní
ceny. V případě nepodstatné vady má objednávající pouze právo požado-
vat snížení smluvní ceny. Právo požadovat snížení smluvní ceny je jinak
vyloučeno. Záruční nároky objednávajícího z věcných vad se promlčují po
uplynutí jednoho roku, pokud vada nebyla námi úmyslně zamlčena nebo
nebyla námi způsobena záměrně nebo v důsledku hrubé nedbalosti. Prom-
lčecí lhůta začíná běžet okamžikem převzetí. Pokud zboží není přebíráno,
začíná promlčecí lhůta běžet okamžikem předání dopravci, nejpozději
však okamžikem, kdy zboží opustí závod nebo sklad.

Bod 12 se doplňuje takto:
Abychom mohli provést veškeré nezbytné úpravy a uskutečnit náhradní
dodávku, je objednávající povinen poskytnout nám po dohodě s námi
potřebný čas a příležitost, abychom tak mohli učinit. V opačném případě
neneseme odpovědnost za případné následky. Právo odstranit vadu sám
nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po nás náhradu nezbytných
výdajů má objednávající pouze v naléhavých případech ohrožení bezpe-
čnosti provozu, resp. k zabránění vzniku neúměrných škod, o čemž nás
musí neprodleně informovat.  

Odpovědnost neneseme zejména v těchto případech:
- nevhodné nebo neodborné používání,
- vadná montáž, resp. nesprávné uvedení do provozu objednávajícím nebo

třetí osobou,
- přirozené opotřebení,
- vadné nebo nedbalé zacházení,
- neodborná údržba,
- používání nevhodných provozních prostředků,
- vadné stavební práce,
- nevhodný pozemek nebo základy,
- chemické, elektrochemické nebo elektrické vlivy, ledaže jsou způsobeny

námi.

V případě neodborných oprav provedených objednávajícím nebo třetí oso-
bou neodpovídáme za případné následky. Totéž platí i pro úpravy před-
mětu dodávky provedené bez našeho předchozího souhlasu.

Pro nákup strojů a konstrukčních celků platí navíc ještě tyto podmínky:
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