Všeobecné obchodní podmínky firmy SCHUNK Intec s.r.o.
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Platnost Všeobecných obchodních podmínek
Nabídky prodávajícího (návrhy na uzavření smlouvy), prodeje a dodávky se uskutečňují podle těchto
obchodních podmínek. Nákupní podmínky kupujícího nebo jiná odchylná ujednání platí za přijatá
pouze v případě, pokud budou prodávajícím písemně potvrzena jako dodatek k těmto obchodním
podmínkám.
Prodávající tímto výslovně odmítá odkazy kupujícího na použití jeho nákupních podmínek.
Nabídka a uzavření smlouvy
Nabídky prodávajícího (návrhy na uzavření smlouvy) jsou až do přijetí kupujícím odvolatelné a mohou
být proto až do odeslání písemného potvrzení o přijetí kupujícím kdykoliv odvolány.
Objednávky/nabídky kupujícího platí za přijaté až písemným potvrzením prodávajícího o jejich přijetí
nebo okamžikem dodání zboží, které je předmětem dodávky. Kupující je svou objednávkou/nabídkou
vázán po dobu 14 dní. Tato lhůta začíná běžet okamžikem doručení objednávky prodávajícímu. Během
této čtrnáctidenní lhůty je prodávající oprávněn uzavření smlouvy odmítnout. Nebude-li během této lhůty
uzavření smlouvy odmítnuto, a ani zboží nebude dodáno, pak bude smlouva výjimečně uzavřena bez
písemného přijetí prodávajícího.
Údaje o hmotnostech, rozměrech, objemech, cenách, výkonech apod., které jsou obsaženy v katalozích, prospektech, hromadných dopisech, inzerátech, vyobrazeních a cenících mají nezávazný charakter,
pokud se na základě výslovného ustanovení nestanou součástí smlouvy. V tom případě platí vždy jejich
poslední znění. K přesnému dodržení norem, výkresů, údajů o hmotnostech a rozměrech, plánů je prodávající povinen pouze tehdy, bylo-li to výslovně písemně smluveno. Jinak se vlastnosti zboží, které má zboží
podle smlouvy vykazovat, řídí podle popisu zboží poskytnutém prodávajícím. Pro určení vlastností zboží
jsou nerozhodné představy vyjádřené jednostranně ze strany kupujícího stejně jako informace uvedené
v reklamě a jiná veřejná vyjádření prodávajícího nebo jeho subdodavatelů.
Rozsah dodávek
Pro určení rozsahu dodávek jsou rozhodující údaje obsažené v potvrzení objednávky, a pokud nebylo
vydáno, pak údaje obsažené v nabídce prodávajícího.
Kupující plně přejímá odpovědnost za správnost jím dodaných podkladů, výkresů nebo nákresů,
šablon, vzorů apod. Veškeré údaje o rozměrech a podobně musí být potvrzeny písemně oběma
smluvními stranami.
Vzory jsou dodávány pouze za úplatu.
Prodávající si vyhrazuje změny v provedení zboží v závislosti na technickém vývoji.
Ceny
Ceny jsou uváděny ze závodu (ex works, příp. EXW), bez právě platné DPH. Další náklady, například
za balné, dopravu, pojištění nebo clo, budou účtovány kupujícímu jako režijní náklady k výše uvedené
ceně. To platí i pokud byly sjednány částečné dodávky nebo spěšné zásilky.
Cena uvedená v nabídce prodávajícího nebo v potvrzení o přijetí objednávky je kalkulována na základě
výše výrobních nákladů k okamžiku podání nabídky nebo vydání potvrzení o přijetí objednávky. Pokud
dojde po uzavření smlouvy k podstatnému zvýšení ceny surovin – minimálně o 10 % – pak je prodávající
oprávněn smluvené ceny zvýšit poměrně vzhledem k těmto zvýšeným nákladům. Kupující bude o tomto
zvýšení ceny informován.
Minimální cena objednávky činí 1.500,- Kč příp. 50,- EUR.
Doba dodání, prodlení, paušalizovaná náhrada škody
Doba dodání je určena termínem stanoveným v potvrzení objednávky. Pokud kupující včas nepředloží podklady, které je povinen opatřit, pak se doba dodání o dobu odpovídající prodlení kupujícího
prodlužuje.
Doba dodání je dodržena, pokud do jejího uplynutí zboží opustilo závod mateřské společnosti prodávajícího, uvedený jako místo dodání ve smlouvě nebo sklad prodávajícího v ČR, nebo bylo zboží
připraveno k vyskladnění a tato skutečnost byla kupujícímu sdělena.
Pokud vznikne kupujícímu škoda z důvodů prodlení prodávajícího, které bylo způsobeno hrubou nedbalostí prodávajícího, jeho vedoucích zaměstnanců nebo osob, které použil k splnění svých závazků, pak
obdrží kupující paušalizovanou náhradu škody za každý celý týden prodlení ve výši 0,5%, celkem však
nejvýše 5% z hodnoty té části celkové dodávky, která nebyla kvůli prodlení včas dodána. Ustanovení §
300 obchodního zákoníku se nepoužije. Tím jsou vyloučeny všechny další nároky kupujícího z náhrady
škody vzniklé prodlením prodávajícího včetně nároků z následných škod.
Právo prodávajícího prokázat, že vzniklá škoda byla nižší než výše paušalizované náhrady škody
zůstává prodávajícímu vyhrazeno. Ve zbývajícím platí článek 10.
Vyšší moc, výhrada zajištění vlastních dodávek
Pokud je prodávajícímu v plnění jeho povinností v období po uzavření smlouvy bráněno nepředvídatelnými nebo neobvyklými okolnostmi, které nemohl prodávající přes veškerou péči odpovídající okolnostem
případu odvrátit, zejména např. poruchami provozu, úředními sankcemi a zásahy, prodlením s dodávkami
podstatných surovin, problémy s dodávkami energie, pak se – pokud tyto okolnosti vedou ke zpoždění
- prodlužuje doba dodání v přiměřeném rozsahu. Pokud tyto okolnosti způsobí nemožnost dodání, pak
povinnost prodávajícího k dodání zaniká.
V případě stávky nebo bojkotu se doba k dodání prodlužuje v přiměřeném rozsahu, pokud tyto okolnosti vedou ke zpoždění. Pokud tyto okolnosti způsobí nemožnost dodání, pak povinnost prodávajícího
k dodání zaniká.
Pokud prodávající prokáže, že mu přes pečlivý výběr subdodavatelů a přes uzavření potřebných smluv
za přiměřených podmínek nebyly potřebné subdodávky včas dodány, pak se doba plnění prodlužuje
o dobu trvání zdržení, které byly takovou opožděnou subdodávkou způsobeny. V případě nemožnosti
plnění subdodavatele je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy s kupujícím.
Pokud překážky uvedené výše pod body 6.1 až 6.3 trvají déle než 2 měsíce, pak jsou obě smluvní strany
oprávněny ohledně ještě nesplněných částí plnění od smlouvy odstoupit.
Platební podmínky
Dokud se kupující neocitne v prodlení s placením dřívějších dodávek prodávajícího a dokud nedojde
k podstatnému zhoršení majetkových poměrů kupujícího, které by ohrozilo nárok prodávajícího na
zaplacení kupní ceny, je kupující oprávněn zaplatit cenu ve lhůtě 30 dnů od data vystavení faktury.
Má-li kupující u prodávajícího více nezaplacených pohledávek, pak se placení týká nejdříve pohledávky,
která byla nejdříve splatná.
Pokud se kupující ocitne v prodlení, pak je prodávající oprávněn od okamžiku prodlení požadovat úroky
ve výši určené předpisy občanského práva.
Je-li kupující v prodlení s placením ceny za dřívější dodávky prodávajícího nebo dojde-li po uzavření
smlouvy k podstatnému zhoršení majetkových poměrů kupujícího, kvůli kterému bude nárok na zaplacení
ceny ohrožen, musí být cena zaplacena současně s dodáním zboží. Povinnost současného plnění může
objednatel odvrátit poskytnutím jistoty ve výši kupní ceny.
S výjimkou nesporných pohledávek písemně uznaných prodávajícím a pohledávek pravomocně přiznaných není kupující oprávněn započítat své pohledávky proti pohledávkám prodávajícího.
Výhrada vlastnického práva
Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.
Kupující je oprávněn k dalšímu zcizení zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva (dále jen
„Zboží“), v obvyklém obchodním styku. K zastavení Zboží nebo k zajišťovacímu převodu vlastnického
práva ke Zboží je však kupující oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího.
Svou pohledávku z dalšího zcizení Zboží postupuje kupující již nyní prodávajícímu a prodávající
postoupení tímto přijímá. Bez ohledu na toto postoupení a na právo prodávajícího na vymáhání postoupené pohledávky je kupující oprávněn k vymáhání dotčených pohledávek, pokud dostál veškerým svým
povinnostem vůči prodávajícímu.
Na výzvu prodávajícího je kupující povinen mu poskytnout potřebné informace o postoupených
pohledávkách, zvláště seznam dlužníků s uvedením jejich jména a adresy, výši pohledávky a datum
vystavení faktury. Dále je kupující povinen své dlužníky informovat o uskutečněném postoupení.
Bude-li Zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, kupujícím nebo třetí osobou zpracováno,
spojováno nebo směšováno s jinými věcmi, bude se toto řídit podle ustanovení § 135b občanského
zákoníku, v platném znění.
Pokud bude Zboží dále zcizeno společně s dalšími věcmi, bez ohledu na to zda po zpracování, smíšení
či spojení, pak platí výše sjednané postoupení pouze do výše fakturované hodnoty Zboží.
Kupující je povinen prodávajícího neprodleně informovat o výkonu rozhodnutí, který postihne Zboží nebo
pohledávku postoupenou v souladu s předchozími odstavci, a předat prodávajícímu podklady nezbytné
pro jeho intervenci.
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Zmocnění kupujícího k nakládání se Zbožím dle čl. 8.2 a k vymáhání postoupených pohledávek zaniká
v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, v případě protestu proti uplatnění směnky nebo
šeku, stejně jako při zhoršení majetkové situace kupujícího - zvláště byl-li podán návrh na konkurs nebo
na vyrovnání týkající se kupujícího. V těchto případech je prodávající zejména oprávněn převzít Zboží
do své držby a kupující je povinen Zboží prodávajícímu vydat. Předchozí odstoupení prodávajícího
od smlouvy se nevyžaduje.
Kupující je v těchto případech povinen vydat Zboží i přesto, že ho již spojil s jinými movitými věcmi
a k jeho vydání je nutná demontáž Zboží. Tato povinnost neplatí pouze v případě, že se Zboží stalo
součástí jiné věci ve smyslu ustanovení § 120 odst. 1 občanského zákoníku, v platném znění.
Prodávající se zavazuje k tomu, že výše uvedená zajištění na žádost kupujícího uvolní, pokud jejich
hodnota překročí hodnotu zajišťované pohledávky nejméně o 10%.
Oznámení vad a nároky z vad zboží
Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho dodání. V rámci této prohlídky je kupující povinen
provést též odpovídající zkoušky.
Vady spočívající v neúplném nebo nesprávném dodání zboží nebo vady zjistitelné podle odstavce 9.1
je kupující povinen oznámit neprodleně prodávajícímu a na výzvu prodávajícího mu předmětné vadné
části zaslat zpět. Skryté vady, které nejsou zjistitelné ani při odpovídající zkoušce, je kupující povinen
prodávajícímu oznámit bezprostředně po jejich zjištění.
Pokud nebudou vady zboží včas oznámeny, pokládá se zboží za schválené a nároky z dodání neúplného, nesprávného nebo vadného zboží jsou vyloučeny.
Povinnost prohlédnout zboží a oznámit jeho vady se týká také návodů na montáž a dodání menšího
nebo většího množství zboží, než bylo smluveno.
Pokud je zboží vadné, nevykazuje přislíbené vlastnosti nebo objeví-li se vady zboží ve dvanáctiměsíční
záruční lhůtě (kromě rychle opotřebitelných dílů a součástek, přesné údaje jsou obsaženy v příslušném
návodu k obsluze) počítané ode dne dodání zboží, pak je prodávající povinen dle své volby a při
vyloučení dalších nároků kupujícího buď dodat náhradní zboží nebo vadné zboží opravit.
Pokud prodávající ve stanovené přiměřené dodatečné lhůtě, nejméně však 60 dní, nedodá náhradní
zboží ani neodstraní vady zboží nebo pokud se odstranění vad nezdaří, pak má kupující právo dle svého
výběru buď od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu z kupní ceny.
Náklady na dodání náhradního zboží nese v plném rozsahu prodávající, pokud má být zboží bez vad
dodáno do sídla kupujícího uvedeného ve smlouvě. Náklady, které vzniknou tím, že zboží je dodáno
na jiné místo určené kupujícím, nese kupující.
Kupujícímu nepřísluší žádné nároky z vad zboží v těchto případech:
– u škod způsobených neodborným zacházením nebo přetěžováním ze strany kupujícího nebo jeho
odběratelů;
– pokud kupující nebo jeho odběratelé nedodržují zákonné předpisy nebo návody k obsluze vydané
prodávajícím, kromě případů, kdy vady nejsou způsobeny tímto chováním;
– pokud bylo zboží vyhotoveno podle zadání kupujícího, zejména podle jím předaných výkresů, a vady
zboží jsou způsobeny tímto zadáním/výkresy;
– u řešení konstrukčního úkolu zadaného kupujícím, pokud řešení odpovídalo v okamžiku jeho
uskutečnění tehdejšímu stavu techniky.
Uplatní-li kupující nároky z vad zboží a ukáže-li se, že zboží žádné vady nevykazuje nebo že uplatněné
vady jsou způsobeny skutečnostmi, které prodávajícího nezavazují k plnění, pak je kupující povinen
nahradit prodávajícímu tím vzniklé náklady.
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Jiná odpovědnost
Odpovědnost prodávajícího se řídí výlučně výše uvedenými ustanoveními. Všechna práva, která v nich
nejsou výslovně přiznána, např. na dodání zboží bez vad, odstoupení od smlouvy nebo na slevu z kupní
ceny stejně jako náhrada jakýchkoli škod, a sice i takových škod, které nevznikly přímo na zboží, jsou
bez ohledu na jejich právní důvod vyloučena.
Toto vyloučení odpovědnosti neplatí v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany zákonných
zástupců a osob, které prodávající použije k plnění svého závazku, a u zaviněného podstatného porušení
smluvních povinností prodávajícího.
Vyloučení odpovědnosti se dále nepoužije v případech, že zboží nemá výslovně přislíbené vlastnosti,
pokud účelem tohoto ujištění o vlastnostech zboží bylo poskytnout kupujícímu záruku proti škodám,
které nevzniknou přímo na zboží, stejně jako v případech, kdy je škoda způsobena okolností, za kterou
převzal prodávající záruku. To samé platí, pokud dojde ke vzniku škody v případech rizika opatření
potřebného materiálu nebo součástek od subdodavatelů, za které prodávající výslovně převzal záruku.
Konečně neplatí vyloučení odpovědnosti v případech, ve kterých platí zákonná povinnost k náhradě
škody, kterou nelze smluvně omezit, zejména v případě odpovědnosti výrobce za vady výrobku.
Vyloučení odpovědnosti se dále nepoužije na škody na životě a zdraví. Kromě škod na životě a zdraví
a u škod způsobených úmyslně nebo hrubou nedbalostí zákonných zástupců prodávajícího a osob,
které prodávající použije k plnění svých závazků, je rozsah náhrady škody omezen na typické,
předvídatelné škody.
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Porušení autorských a průmyslových práv třetích osob
Kupující je povinen prověřit, zda jím předané podklady neporušují práva třetích osob, zvláště autorská
a průmyslová práva (např. patenty, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky).
Pokud budou proti prodávajícímu třetí osobou uplatněny nároky kvůli užití, zhodnocení nebo rozmnožování podkladů a zadání předaných kupujícím z důvodu porušení autorských a/nebo průmyslových
práv nebo kvůli porušení předpisů upravujících nekalou soutěž, pak je kupující povinen prodávajícího při
obraně proti těmto nárokům podporovat a nahradit prodávajícímu veškerou z tohoto důvodu vzniklou
škodu (včetně nákladů na zastoupení advokátem a procesních nákladů).

12.
12.1

Přechod nebezpečí škody na zboží
Pokud bude zboží kupujícímu na základě jeho přání zasláno, přechází na kupujícího nebezpečí škody
na zboží okamžikem předání zboží dopravci pro přepravu do místa určení. To platí také v případech, kdy
není zboží odesláno z místa dodání nebo/a pokud prodávající nese náklady na přepravu.
Pokud je zboží připraveno k odeslání a odeslání je bráněno důvody na straně kupujícího, pak přechází
nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem, kdy je mu oznámeno, že zboží je připraveno
k odeslání.
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Místo plnění, rozhodné právo, rozhodčí doložka, písemná forma a částečná neplatnost
Místem plnění pro splnění platební povinnosti je Brno. Místem plnění pro dodání zboží je závod mateřské
společnosti nebo sklad prodávajícího v ČR, vždy podle znění kupní smlouvy.
Na tyto prodejní a dodací podmínky stejně jako na právní vztahy založené smlouvou mezi prodávajícím
a kupujícím se použije české právo.
Smluvní strany se dohodly, že případné rozpory, jež by mezi nimi mohly vzniknout při plnění smlouvy,
budou přednostně řešeny skrze smírčí jednání, které bude probíhat na úrovni smluvních stran. Pokud
ovšem k dohodě o sporné otázce nedojde do 30 dnů ode dne, kdy bude doručena výzva ke smírnému
jednání, bude sporná záležitost rozhodována rozhodcem dle zákona o rozhodčím řízení a to tak, že
bude rozhodovat jeden rozhodce, kterého jmenuje ta smluvní strana, jež bude ve sporu ta žalující, tzn. ta,
která uplatňuje peněžní nárok. Spornou věcí je považována i situace, kdy i přes uzavření dohody účastníky sporu, nedojde obsah této dohody naplnění. Smluvní strany se dále dohodly, že toto rozhodčí řízení
bude uplatněno i ve vztahu ke směnkám, jež byly mezi stranami vystaveny. Rozhodnutí rozhodce bude
pouze na základě listin, bez nařízení ústního jednání, s tím, že jeho rozhodnutí je konečné, vykonatelné
a nepřezkoumatelné, a strany sporu jsou povinny se mu plně podřídit. Náklady rozhodčího řízení musí
uhradit ta strana sporu, která nebude ve sporu úspěšná, tzn. ta strana, která podlehne, kdy náklady je
rozuměno, poplatek za zahájení řízení, odměna rozhodce, náklady právního zastoupení a ostatní věcné
výdaje spojené a věcně vynaložené v souvislosti s řízením, o nichž rozhoduje rozhodce. Strany se dále
dohodly na tom, že rozhodce si může přizvat znalce dle své úvahy. Znalcem se pro tyto účely rozumí
osoba znalá problematiky. Může se jednat o právnickou či fyzickou osobu s tím, že nemá povinnost
být zapsána jako soudní znalec. Strany se dohodli na tom, že odměna rozhodce činí 5% z rozhodčí
v žalobě uplatněné částky, minimálně 5 000,-. Toto ujednání se považuje za rozhodčí doložku ve smyslu
zákona č. 216/1994 Sb.
K platnosti vedlejších ujednání, výhrad, změn a dodatků je nutné jejich písemné schválení prodávajícím.
Stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo ustanovení v rámci jiného ujednání se
vztahem ke kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím neúčinné, není tím účinnost ostatních ustanovení
a ujednání dotčena.

Tyto podmínky nabývají platnosti 1. 8. 2010

