Prodejní a dodací podmínky Rotox GmbH z 01.10.2006
1. Platnost našich prodejních a dodacích podmínek
Naše prodejní a dodací podmínky platí bez výhrady. Opačné nebo od našich prodejních
podmínek odlišné obchodní podmínky objednatele neuznáváme, ledaže bychom jejich
platnost výslovně a písemně schválili. Naše prodejní podmínky platí i tehdy, jestliže při
znalosti opačných nebo od našich prodejních podmínek odlišných obchodních podmínek
objednatele dodávku objednateli bez výhrad poskytneme.
2. Nabídky
Nabídky z naší strany jsou vždy nezávazné a až do příchodu jejich přijetí objednatelem
mohou být kdykoli zrušeny.
3. Potvrzení zakázek, změny rozsahu dodávky
Zakázky jsou považovány za platně přijaté teprve po jejich písemném potvrzení. Naše
písemné potvrzení zakázky je určující pro rozsah a podmínky dodávky. Odchylky od
potvrzené zakázky na základě dříve přijatých dohod platí jako schválené, pokud je objednatel
během dvou obchodních snů od obdržení písemně nerozporuje. Vyhrazujeme si právo na
odchylky od dohodnutých výkonů, jsou-li podmíněny zohledněním změn právních nebo
technických norem. Požadavky objednatele na změny obsahu poskytovaných výkonů po
uzavření smlouvy (například úprava výroby resp. rozšiřovací práce) zohledňujeme v rámci
našich provozních kapacit a pouze za zvláštní úhradu na základě naší zvláštní nabídky nebo
za naše ceny, které platí k okamžiku přijetí žádosti o změnu.
4. Průmyslová a ochranná práva
Na obrázky, výkresy a jiné podklady, které objednatel obdrží ještě před uzavřením smlouvy,
si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva. Třetím osobám nesmějí být postoupeny. Před
jejich předáním třetím osobám potřebuje objednatel náš výslovný písemný souhlas. Není-li
výslovně dohodnuto něco jiného, nejsme povinni prověřovat správnost informací a materiálu
poskytnutých objednatelem. U zařízení, která se zhotovují na základě zadání, výkresů či
náčrtů objednatele, neručíme za případná porušení ochranných práv třetích osob. Pokud by
třetí osoby z tohoto důvodu na nás uplatňovali nějaké nároky, musí nás objednatel těchto
nároků v plném rozsahu zbavit.
5. Ceny
Naše ceny jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty. Uvedené ceny, není-li dohodnuto jinak,
platí nezávazně ex work, bez balení, přepravy, pojištění přepravy, montáže či uvedení do
provozu. Vyhrazujeme si právo výpočtu platných cen v den dodávky, pokud by se měla
dodávka uskutečnit později, než čtyři měsíce po potvrzení zakázky. Platí to zejména v tom
případě, kdy od uzavření smlouvy narostly ceny materiálu, mezd či jiných činitelů nákladů,
nebo za okolností, do kterých nevstupujeme a které zdražují naší výrobu nebo odbyt.
6. Způsoby placení
Není-li dohodnuto jinak, provádí se platba v hotovosti bez jakýchkoli odpočtů, a sice:
1/3 hodnoty dodávky při objednání,
1/3 hodnoty dodávky v okamžiku, kdy oznámíme naši připravenost k expedici,
1/3 30 dnů po datu vyúčtování.
Za platbu v hotovosti se považuje pouze platba do pokladny a převody. Dostane-li se
objednatel s platbou do prodlení, jsme oprávněni požadovat úroky z prodlení ve výši 3
procent ročně nad zákonnou úrokovou sazbu. Pokud bychom byli schopni v důsledku
prodlení doložit vyšší škody, jsme oprávněni tyto uplatnit. Objednateli zůstává vyhrazeno
právo dokladovat škodu nižší. V případě prodlení objednatele s platbou se pak stanou
okamžitě splatnými všechny, i odložené pohledávky.
7. Vzájemné vyrovnání, retenční právo
Objednateli náleží právo na vzájemné vyrovnání nebo retenční právo jen tehdy, jsou-li jeho
protinároky právoplatné, nesporné nebo pokud je uznáme. Kromě toho je objednatel

oprávněn k uplatnění retenčního práva pouze do té míry, do jaké se protinárok zakládá na
stejném smluvním vztahu.
8. Dodací doba, dílčí dodávky
Dodací lhůta začíná odesláním potvrzení zakázky. Je dodržena, opustí-li předmět dodávky
závod před jejím vypršením nebo je-li oznámena připravenost k expedici. Není-li dohodnuto
jinak, vedou změny v obsahu výkonů dohodnuté s objednatelem ke zrušení dohodnutých
dodacích termínů a lhůt.
Dodržení naší povinnosti dodání předpokládá včasné a řádné splnění závazků objednatelem
(například včasný příchod dohodnutých plateb, včasné připravení podkladů, povolení,
technických údajů k obrobkům a jejich vzorků, které má objednatel poskytnout). Naše dodací
lhůta se přiměřeně prodlouží v případě opožděného nebo nesprávného splnění závazků
objednatele nebo při nástupu nepředvídatelných okolností, a nezáleží na tom, zda v našem
závodě nebo u našich subdodavatelů (například provozní poruchy, stávky, zpoždění
v dodávkách surovin atd.). Na výše uvedené okolnosti se nemůžeme odvolávat i tehdy,
vzniknou-li během již existujícího zpoždění. Dílčí dodávky jsou přípustné, jsou-li dodávány
uzavřené jednotky nebo jednotlivé samostatné komponenty.
9. Dodávka s instalací
Je-li smluvně dohodnuto, že má být předmět dodávky ustaven na místo uvedené
objednatelem, platí následující: všechny stavební práce (včetně napájení energií) musejí být
před zahájením ustavování a instalace dokončeny tak, aby bylo možno s ustavováním
započít ihned po dodání a bez přerušení. Pro uskladnění dílů strojů, materiálu, nástrojů atd.
poskytne objednatel k dispozici suchou místnost s osvětlením a možností uzamknutí. Pro
ustavení předmětu dodávky poskytne objednatel na vlastní náklady pomocný personál a
ostatní přípravky a látky potřebné pro instalaci a uvedení do provozu. Objednatel uhradí
náklady na cestu a ubytování a dále na příslušné diety našich vyslaných zaměstnanců platné
k okamžiku instalace. Pro zpoždění instalace platí analogicky bod 8 odstavec 2.
10. Opoždění dodávky
Při prodlení z důvodu prosté nedbalosti se naše odpovědnost omezuje na smluvně typické,
pro nás rozumně předvídatelné škody, respektive na smluvně typické náklady objednatele.
Tyto nároky jsou kromě toho ještě jednou omezeny na 25% čisté hodnoty dodávky. Zpozdí-li
se dodávka po splatnosti, může nám objednatel stanovit pro dodávku přiměřenou lhůtu, po
jejímž neúspěšném uplynutí je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud vůči nám
objednatel neoznámí odstoupení od smlouvy, jsme i po uplynutí objednatelem stanovené
lhůty oprávněni ke splnění dodávky. Objednatel je oprávněn učinit bezodkladně veškerá
opatření vedoucí ke snížení škod. Platba případné dohodnuté smluvní pokuty je
bezpředmětná, jestliže se objednatel dostal se svým závazkem do prodlení.
11. Náklady na uskladnění, nesení rizika
Dostane-li se objednatel do prodlení s převzetím nebo zpozdí-li se doba výroby, protože
objednatel nesplnil své povinnosti, nebo zpozdí-li se zásilka na přání objednatele, budou mu
náklady vzniklé v důsledku uskladnění oceněny paušálně ve výši 0,5% účtované částky za
každý týden uskladnění. Objednatel má možnost dokladovat náklady nižší. Nebezpečí
náhodného zániku nebo náhodného zhoršení obchodní záležitosti přechází na objednatele
k okamžiku, ke kterému se do zpoždění s převzetím dostal. Nicméně expedice proběhne
stále na náklady a riziko objednatele ex work, i v případě dodávek vlastními vozy firmy. Balení
se započítá do režijních nákladů. Na přání objednatele bude zásilka námi na jeho náklady
pojištěna proti škodám v důsledku polámání, dopravy, požáru a vody.
12. Výhrada vlastnictví
Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení všech našich i v budoucnu vzniklých
pohledávek z obchodního vztahu s objednatelem naším majetkem. Překročí-li hodnota
existujících pojistek z výhrady vlastnictví naše pohledávky o 20%, uvolníme zboží dle našeho
výběru. Zboží nesmí být bez našeho souhlasu až do jeho úplného zaplacení ani dáno do

zástavy, ani poskytnuto jako zajištění. Dojde-li k opětovnému prodeji, může k němu dojít
pouze v případě výhradního vlastnictví. Přepracování nebo přetvoření probíhá stále pro nás
jako výrobce, avšak bez závazků pro nás. Zanikne-li obchodním spojením naše
spoluvlastnictví, pak se právě teď ujednává, že objednatelovo (spolu)vlastnictví společné věci
na nás přechází poměrně podle hodnoty. Platí jako dohodnuté, že dalším prodejem se
všechny nároky objednatele vůči jeho odběratelům, zejména po zaplacení kupní ceny,
postupují na nás. Objednatel nám musí bezodkladně oznámit, chtějí-li třetí osoby uplatnit
právo na vyhrazené zboží, zejména při exekuci. Náklady na opatření, které nám vzniknou za
účelem odstranění takových zásahů, zejména na intervence, nese objednatel, nemohou-li být
protistranou vymáhány. Objednatel se zavazuje na naši žádost spolu s kopiemi faktur zaslat
soupis zboží ve výhradním vlastnictví, které je ještě k dispozici, informaci o jeho umístění a o
pohledávkách vůči poddlužníkům. Naše uplatnění výhradního vlastnictví a exekuce předmětu
dodávky se nepovažuje za odstoupení od smlouvy.
13. Ručení za věcné a právní vady
1. Za věcné a právní vady nově vyrobeného zboží ručíme takto:
a) Není-li dále upraveno jinak, ručíme za věcné a právní nedostatky po dobu 12
měsíců od přechodu rizika Odlišně od podbodu 1 platí zákonná záruční lhůta,
existuje-li nějaká právní vada spočívající ve věcném právu třetí osoby, na jejímž
základě je možno požadovat vydání zboží. Zákonná záruční doba platí rovněž
v případě úmyslu a hrubé nedbalosti, pokud jsme úmyslně nějaký nedostatek
zamlčeli nebo převzali na zboží trvalou nebo kvalitativní záruku.
b) Zjevné nedostatky musí objednatel bezodkladně oznámit, nejpozději však dva
týdny po dodání. Ostatní nedostatky je třeba oznámit bezprostředně po jejich
odhalení. Oznámení musí být provedeno písemně. K této informaci je třeba
přidat příslušný popis nedostatku. Pro nedostatky, které včas oznámeny nebyly,
záruka odpadá.
c) Dle našeho výběru jsme oprávněni odstranit nedostatky v přiměřené lhůtě
opravou nebo dodáním bezvadného zboží. Jsme oprávněni provést na zboží
takové změny, které budou potřebné podle povahy nedostatku, pokud tím
budou výkony podle předmětu smlouvy změněny jen nepatrně. Příslušné díly je
nám nutno na naše vyžádání zaslat. Náklady na opravu nebo náhradní dodávku
neseme my, pokud se stížnost ukáže jako oprávněná. Zvýší-li se náklady tím, že
se zboží – je-li objednatel konečným odběratelem – zaveze na jiné místo, než je
dodací adresa, nebo se použije mimo svůj účel použití, nebo – je-li objednatel
obchodník – že se zboží zaveze mimo EU nebo se použije mimo svůj účel
použití, ponese vícenáklady objednatel. Na stroje nebo části strojů, které v rámci
záruky vyměníme, opravíme nebo nahradíme, se nevztahuje žádná zvláštní
záruka. Záruka za poskytnutou náhradu končí uplynutím záruční doby pro
původně dodané zboží.
d) Nepodaří-li se nedostatky odstranit, může objednatel podle zákonných
ustanovení požadovat snížení úhrady nebo odstoupit od příslušné objednávky. U
pouze malého snížení hodnoty nebo způsobilosti zboží je odstoupení vyloučeno,
stejně jako když je objednatel v prodlení s převzetím nebo za nedostatek
převážně odpovědný. Strany jsou zajedno v tom, že na základě komplexnosti
zboží může být k odstranění nedostatku případně zapotřebí více než dva pokusy
o opravu.
e) Pokud dodavatel vůči nám neprohlásí odstoupení, jsme oprávněni k plnění i po
uplynutí lhůty stanovené objednatelem.
f) Další možné nároky na náhradu škody nebo nákladů objednatele jsou – kromě
případu úmyslu nebo hrubé nedbalosti – omezeny na náhradu takových škod,
které se daly typicky předvídat.

g) Vyjde-li najevo, že se nejedná o případ záruky, musí objednatel uhradit námi
provedené výkony podle našich v daný okamžik provedení výkonu platných
všeobecných cen.
h) Ručení za nedostatky se nevztahuje na přirozené opotřebení, dále ne na škody,
které vznikají v důsledku vadného zacházení nebo nadměrného zatěžování
objednatelem. Za případné změny nebo údržbářské práce provedené
objednatelem nebo třetími osobami bez našeho předchozího souhlasu se naše
odpovědnost ruší, ledaže by objednatel dokázal, že vada se změnou nesouvisí.
i) K provedení všech změn nebo oprav, které se nám jeví jako nezbytné, a
k dodání náhradních dílů nám musí objednatel zadarmo poskytnout potřebný
čas a příležitost v obvyklou provozní dobu a na naše požádání v přiměřeném
rozsahu i pomocné síly; v opačném případě jsme zproštěni závazku záruky a
objednatel je povinen zcela vyrovnat všechny ještě otevřené pohledávky.
Objednatel se zavazuje k samostatnému provádění oprav v únosném rozsahu
podle našich pokynů.
j) Dostane-li se objednatel ses svými platebními závazky vyplývajícími ze smlouvy
do prodlení, zprošťuje nás tím na dobu zpoždění jakýchkoli závazků záruky.
2. Za věcné a právní vady použitého zboží ručíme takto:
a) Není-li dohodnuto jinak, ručíme u věcných a právních nedostatků použitého
zboží pouze za úmysl a hrubou nedbalost a za plnění námi poskytnutých
trvalých a kvalitativních záruk.
b) Pokud jsme použité zboží opravili, ručíme mimo úmysl a hrubé nedbalosti i za
opravené díly po dobu 12 měsíců. Které díly opravíme, vyplývá z popisu
výrobku. Odlišně od podbodu 1 platí zákonná záruční lhůta, existuje-li nějaká
právní vada spočívající ve věcném právu třetí osoby, na jejímž základě je možno
požadovat vydání opraveného dílu.
c) Ručení v případě věcných nedostatků je v každém případě omezeno na opravu
nebo náhradu vadných dílů.
14. Právo odstoupení
Pro případ nepředvídaných událostí a pro případ dodatečně ukázané nemožnosti uskutečnit
dodávku jsme oprávněni od smlouvy zcela nebo z části odstoupit. Pokud se po uzavření
kupní smlouvy dozvíme, že je objednatel v nepříznivé majetkové situaci, můžeme požadovat
záruky na protislužbu nebo při zohlednění našich výdajů od smlouvy odstoupit.
15. Odpovědnost
Není-li v těchto prodejních a dodacích podmínkách naše odpovědnost za porušení
povinností upravena jinak, je tato odpovědnost vymezena následujícím způsobem:
a) Neomezeně ručíme za úmysl a hrubou nedbalost nás, našich zákonných
zástupců nebo pomocníků, i za škody na životě, těle nebo zdraví, které se týkají
porušení povinností, které my, naši zákonní zástupci nebo pomocníci musejí
zastupovat.
b) Za ostatní zavinění porušení podstatných smluvních závazků ručíme podle
příčiny, a je jedno z jakého právního důvodu. Nedotčeno zůstává zákonné právo
objednatele na možné odstoupení, avšak v ostatním ručíme pouze ve výši typicky
předvídatelné škody resp. typicky předvídatelných nákladů.
c) V ostatním je naše odpovědnost vyloučena.
d) Pokud ručíme podle odstavce b), je naše odpovědnost omezena na částku krytí
našeho pojištění odpovědnosti z podnikání.
e) Výše uvedená omezení v odpovědnosti platí i ve prospěch našich zaměstnanců.
f) Úpravy zákona o ručení za výrobek zůstávají nedotčeny.

16. Požadavek písemné podoby
Vedlejší ústní dohody nejsou podchyceny. Změny ke smluvním dohodám jsou platné pouze
tehdy, jsou-li písemně potvrzeny.
17. Salvátorská doložka
Smlouva zůstává v platnosti i při neúčinnosti jednotlivých jejích ustanovení. Neúčinné
ustanovení je pak poté třeba nahradit nebo doplnit ustanovením takovým, pomocí kterého
bude dosaženo zamýšleného ekonomického účelu.
18. Místo soudu
Místem soudu pro všechny spory vzniklé z této smlouvy je Hechingen. Kromě toho jsme
oprávněni žalovat objednatele i u jeho soudu.
19. Použité právo
Smlouva podléhá právu Spolkové Republiky Německo. Aplikování kupního práva OSN se
vylučuje.

