FRÄNKISCHE ROHRWERKE
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg/Bavorsko/Německo

Všeobecné dodací podmínky
1.

Všeobecná ustanovení, objednávky

1.1

Tyto Všeobecné dodací podmínky platí pro veškeré
dodávky a plnění (dále jen „dodávky“) realizované společností FRÄNKISCHE v rámci obchodního styku ve
vztahu k ostatním podnikatelským subjektům. Stávající
obchodní vztahy se řídí aktuálně platnou verzí těchto
Všeobecných dodacích podmínek. Poskytnutí dodávek
v případě odlišných Všeobecných obchodních podmínek zákazníka nepředstavuje uznání Všeobecných obchodních podmínek zákazníka.

1.2

Individuální ujednání výslovně odlišná od těchto Všeobecných dodacích podmínek mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných dodacích podmínek.

1.3

Technické a obrazové odchylky od popisů a údajů
uvedených v prospektech, katalozích, písemných podkladech a na datových nosičích, jakož i modelové a
konstrukční změny a změny materiálu, které nastanou
v důsledku technického pokroku nebo změny situace
na trhu zůstávají vyhrazeny, aniž by z toho mohl zákazník vyvozovat jakákoliv práva vůči společnosti
FRÄNKISCHE. Společnost FRÄNKISCHE je zejména
oprávněna provádět přiměřené a přijatelné změny výrobků a výrobních postupů za účelem adaptace na
technické poměry, k jejichž změně došlo po uzavření
smlouvy. Běžné kvalitativní tolerance přitom nepředstavují odchylku od smluvně sjednaného plnění.

1.4

2.

V případě, že potvrzení objednávky bude odlišné od
objednávky zákazníka, je společnost FRÄNKISCHE
vázaná objednávkou pouze tehdy, pokud společnost
FRÄNKISCHE objednávku dodatečně písemně odsouhlasila. Zejména je společnost FRÄNKISCHE vázaná
Všeobecnými obchodními podmínkami zákazníka pouze tehdy, pokud ustanovení těchto podmínek souhlasí
s aktuálně platnými ustanoveními dodacích podmínek
společnosti FRÄNKISCHE nebo pokud společnost
FRÄNKISCHE vyjádřila písemný souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami zákazníka. Změny nebo
doplnění potvrzení objednávky ze strany zákazníka
jsou účinné pouze tehdy, pokud je společnost FRÄNKISCHE písemně potvrdila.

3.1

Dodáním zboží nepřevádí společnost FRÄNKISCHE
na zákazníka žádná užívací práva (např. licence) k
průmyslovým a autorským právům. Zákazník získává
nevýlučné právo užívat standardní software se sjednanými výkonovými charakteristikami v nezměněné formě
na sjednaných přístrojích. Zákazník má právo vyhotovit
bez výslovného písemného ujednání dvě záložní kopie.

3.2

Není-li písemně ujednáno jinak, je společnost
FRÄNKISCHE povinna poskytovat dodávky pouze
v zemi místa dodání bez průmyslových práv.

3.3

Společnost FRÄNKISCHE si vyhrazuje neomezená
uživatelská práva k předběžným rozpočtům nákladů,
výkresům a jiným dokumentům, jež vyplývají z jejího
vlastnického a autorského práva (dále jen „podklady“).
Třetím osobám je dovoleno zpřístupnit podklady pouze
po předchozím písemném udělení souhlasu ze strany
FRÄNKISCHE, a pokud nebude společnosti
FRÄNKISCHE objednávka udělena, popř. již byla realizována, je nutné tyto podklady neprodleně a bez vyzvání vrátit zpět. Výše uvedené platí příslušně také pro
podklady zákazníka; podklady zákazníka však mohou
být zpřístupněny takovým třetím osobám, na něž společnost FRÄNKISCHE převedla přípustným způsobem
(dílčí) dodávky.

4.

Vlastnictví, výhrada vlastnictví, nástroje

4.1

Předměty dodávek zůstávají vlastnictvím společnosti
FRÄNKISCHE až do splnění veškerých nároků vyplývajících z obchodního styku a náležejících společnosti
FRÄNKISCHE za zákazníkem.

4.2

Nástroje zhotovené v souvislosti s dodávkou i jednotlivě zůstávají ve vlastnictví společnosti FRÄNKISCHE, i
když zákazník uhradil náklady spojené s vývojem nástrojů v plné nebo podílné výši. Pokud nástroje přejdou
na základě zvláštního ujednání do vlastnictví zákazníka nebo třetí osoby, přesto zůstávají nadále ve společnosti FRÄNKISCHE. Společnost FRÄNKISCHE má
časově neomezené právo držby. Nebezpečí nezaviněného zániku, popř. nezaviněného zhoršení věci, jakož i
veškeré náklady a opatření související s uchováním
nástroje nese zákazník.

4.3

Ustanovení obsažená v dokumentu společnosti
FRÄNKISCHE „JEDNODUCHÁ A ROZŠÍŘENÁ VÝHRADA VLASTNICTVÍ“ jsou součástí těchto Všeobecných
dodacích podmínek a dodávek realizovaných společností FRÄNKISCHE. V případě stávajících obchodních
vztahů platí aktuálně platná verze těchto ustanovení.
Tato ustanovení jsou ve společnosti FRÄNKISCHE
k dispozici k nahlédnutí nebo je lze na vyžádání zaslat,
popř. si je lze stáhnout na internetových stránkách společnosti v rubrice KE STAŽENÍ.

Ceny, platební podmínky

2.1

Ceny se rozumí ze závodu bez balného a bez DPH v
aktuálně platné výši.

2.2

Platby jsou splatné do 30 dnů od vystavení faktury. Po
splatnosti budou účtovány úroky z prodlení ve výši 9 %
nad příslušnou základní úrokovou sazbou p.a. Dále si
společnost FRÄNKISCHE vyhrazuje právo na uplatnění paušální náhrady škody ve výši 40,00 eur. Společnost FRÄNKISCHE si rovněž vyhrazuje právo na
uplatnění náhrady další škody způsobené prodlením,
ke které bude započtena paušální náhrada škody.

5.

Dodání zboží, prodlení

Průmyslová práva

5.1

Dílčí dodávky jsou přípustné pouze tehdy, pokud jsou
pro zákazníka přijatelné.
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5.2

Předpokladem pro dodržení sjednaných dodacích lhůt
je včasné doručení veškerých podkladů ze strany zákazníka, nezbytných schválení a povolení, zejména
pak plánů, jakož i dodržení platebních podmínek a
ostatních povinností ze strany zákazníka. V případě, že
tyto předpoklady nebudou splněny včas, budou dodací
lhůty přiměřeně prodlouženy; to neplatí, jestliže odpovědnost za prodlení nese společnost FRÄNKISCHE.

5.3

Jestliže je nedodržení lhůty způsobeno zásahem vyšší
moci, např. mobilizací, válkou, nepokoji, vyhlášením
embarga nebo podobnými událostmi jako například
stávkou nebo výlukou, budou tyto lhůty přiměřeně prodlouženy.

5.4

5.5

Jestliže dojde k prodlení s odesláním nebo doručením
dodávky na žádost zákazníka o více než dva týdny od
oznámení připravenosti dodávky k odeslání, je společnost FRÄNKISCHE oprávněna účtovat zákazníkovi za
každý započatý měsíc poplatek za uskladnění ve výši
1 % z ceny dodávky, maximálně však celkem 5 %
z ceny dodávky. Smluvní strany mají možnost doložit
vznik vyšších nebo nižších skladovacích nákladů.
V případě prodlení při převzetí nebo jiného zaviněného
porušení povinnosti spočívající v poskytnutí součinnosti ze strany zákazníka je společnost FRÄNKISCHE
oprávněna požadovat náhradu vzniklé škody včetně
případných vícenákladů. Právo na uplatnění dalších
nároků zůstává vyhrazeno.

6.

Přechod nebezpečí

6.1

I při dodání DDU (cena včetně dopravy) přechází
nebezpečí na zákazníka následovně: a) u dodávek bez
instalace nebo montáže: pokud byly dopraveny nebo
odvezeny k odeslání; na přání a náklady zákazníka
budou dodávky společnosti FRÄNKISCHE pojištěny
proti běžným přepravním rizikům; b) u dodávek s
instalací nebo montáží: v den převzetí ze strany zákazníka nebo - je-li písemně zvlášť ujednáno jinak - po
bezvadném zkušebním provozu.

6.2

Jestliže dojde k prodlení s odesláním, doručením,
zahájením, provedením instalace nebo montáže, převzetím ze strany zákazníka nebo zahájením zkušebního provozu z důvodů, za něž nese odpovědnost zákazník, nebo jestliže se zákazník dostane do prodlení
při převzetí zboží z jiných důvodů, přechází nebezpečí
náhodného zániku nebo náhodného zhoršení zboží na
zákazníka.

7.

Instalace, montáž, převzetí dodávky

7.1

Zákazník na vlastní náklady zajistí a včas poskytne: (i)
veškeré vedlejší práce mimo dané odvětví včetně k
tomu potřebného odborného a pomocného personálu,
stavebního materiálu a nástrojů, (ii) předměty a materiály potřebné k provedení montáže a uvedení zařízení
do provozu jako například lešení, zdvihací zařízení a
jiná zařízení, pohonné hmoty a maziva, (iii) v místě použití energie a vodu včetně připojení, topení a
osvětlení, (iv) u montážního místa dostatečně velké,
vhodné, suché a uzamykatelné prostory pro uskladnění
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strojních součástí, zařízení, materiálu, nástrojů atd. a
pro montážní personál přiměřené pracovní a odpočívací prostory včetně dle okolností vhodného sanitárního
zařízení, (v) ochranné oblečení a ochranné zařízení,
jež je z důvodu mimořádných okolností nezbytné
v místě montáže, (vi) dále je zákazník povinen
z důvodu zajištění ochrany majetku společnosti
FRÄNKISCHE a montážního personálu učinit na stavbě taková opatření, která by učinil na ochranu vlastního
majetku.
7.2

Před zahájením montážních prací je zákazník povinen
bez vyzvání poskytnout k dispozici nezbytné údaje týkající se vedení skrytých elektrorozvodů, vedení plynu,
vodních potrubí nebo podobných zařízení, jakož i nezbytné statické údaje.

7.3

Před zahájením instalace nebo montážních prací musí
být zajištěno, že na místě instalace nebo montáže bude přistaven materiál a budou se tam nacházet předměty, jež jsou nezbytné pro zahájení prací, a že veškeré přípravné práce budou před zahájením stavby
v takovém stavu, aby bylo možné dle dohody zahájit
instalační nebo montážní práce a provést je bez přerušení. Příjezdové cesty a místo instalace a montáže
musí být rovné a uklizené.

7.4

Jestliže dojde k prodlení s instalací, montáží nebo
uvedením zařízení do provozu z důvodů, za něž nenese odpovědnost společnost FRÄNKISCHE, je zákazník
povinen uhradit v přiměřeném rozsahu náklady za
vzniklé prostoje a dodatečné nezbytné cesty ze strany
společnosti FRÄNKISCHE nebo montážního
personálu.

7.5

Zákazník je povinen neprodleně potvrdit společnosti
FRÄNKISCHE délku pracovní doby montážního personálu, jakož i dobu ukončení instalace, montáže nebo
uvedení zařízení do provozu.

7.6

Jestliže bude společnost FRÄNKISCHE požadovat u
pracovních výkonů po dokončení nebo u jinak sjednaného převzetí dodávky převzetí dodaného zboží, je zákazník povinen převzít dodané zboží během dvou týdnů. V opačném případě se má za to, že došlo
k převzetí. To platí i v případě, pokud bylo dodané
zboží užíváno po skončení sjednané testovací fáze.

7.7

Zákazník poskytne společnosti FRÄNKISCHE nebo
třetím osobám pověřeným společností FRÄNKISCHE
po provedení dodávky - a také po přechodu vlastnického práva - v odůvodněných případech, jakož i v mezích
přijatelnosti přístup k veškerému zboží dodanému společností FRÄNKISCHE, zejména v případě nezbytných
šetření prováděných za účelem odhalení vad (zjištěných zákazníkem nebo třetími osobami) nebo
v případě nezbytných kontrol prováděných zkušebnami
a certifikačními orgány a úřady.

8.
8.1

Záruka, odpovědnost
Nároky z vad nelze uplatnit v případě pouze zanedbatelného odchýlení od sjednaných vlastností, pouze zanedbatelného omezení použitelnosti, přirozeného opotřebení nebo škod, které vzniknou po přechodu nebezpečí v důsledku nesprávné nebo ledabyle provedené
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manipulace, nadměrného namáhání, nevhodných provozních prostředků, nekvalitně provedených stavebních prací, nevhodného základu stavby nebo působením zvláštních vnějších vlivů, které smlouva nepředpokládala, jakož i v případě nereprodukovatelných chyb
softwaru.
8.2

Jestliže zákazník nebo třetí osoby provedou neodborným způsobem manipulaci, změny nebo údržbové práce, nelze v tomto případě ani v případě vzniklých následků uplatnit nároky z vad nebo jakékoliv jiné nároky.

8.3

Zákazník nesmí odmítnout převzetí dodávky kvůli
výskytu zanedbatelných vad.

8.4

Zákazník je povinen neprodleně písemně reklamovat
vznik vad u společnosti FRÄNKISCHE.

8.5

Při reklamaci vad lze zadržet platby zákazníka v rozsahu, který je v přiměřeném poměru ke vzniklým vadám. Zákazník je oprávněn zadržet platby pouze v případě uplatnění reklamace, o jejíž důvodnosti nemůže
být pochyb. V případě neoprávněné reklamace je společnost FRÄNKISCHE oprávněna požadovat od zákazníka náhradu vzniklých nákladů.

8.6

Nároky z vad se promlčují oproti ustanovení § 438 (1)
č. 3 spolkového občanského zákoníku (BGB) a § 634a
(1) č. 1 spolkového občanského zákoníku po uplynutí
12 měsíců od přechodu nebezpečí.

8.7

Zákazník nejprve poskytne společnosti FRÄNKISCHE
přiměřenou lhůtu k dodatečnému plnění. Společnost
FRÄNKISCHE dle vlastní volby buď zdarma opraví
veškeré takové části dodávky, nebo dodá nové části, u
nichž se během promlčecí lhůty vyskytla vada, jejíž
příčina existovala již v okamžiku přechodu nebezpečí.

8.8

Jestliže nedojde ke zlepšení ani po třech marných
pokusech o odstranění vad, má zákazník právo - bez
ohledu na případné nároky na náhradu škody - odstoupit od smlouvy nebo snížit výši odměny. Zákazník
není oprávněn požadovat náhradu marně vynaložených nákladů.

8.9

8.10

8.11

Nároky zákazníka kvůli nákladům, jež jsou nezbytné
pro dodatečné plnění, zejména pak kvůli přepravním,
cestovním, pracovním a materiálovým nákladům jsou
vyloučeny, pokud dojde ke zvýšení nákladů z důvodu,
že předmět dodávky bude dodatečně umístěn na jiné
místo než do místa pobočky zákazníka, ledaže toto
umístění bude odpovídat jeho použití k určenému účelu.
Nároky zákazníka na náhradu škody, ať už z jakéhokoli
právního důvodu, zejména z důvodu porušení povinností vyplývajících ze závazkového vztahu a nedovoleného jednání, jsou vyloučeny. To neplatí, pokud se
jedná o závazné ručení, např. podle zákona o ručení
výrobce za škody způsobené vadou výrobku, v případě
úmyslu, hrubé nedbalosti, kvůli újmě na životě, těle a
zdraví nebo kvůli porušení podstatných smluvních povinností způsobených jednoduchou nedbalostí.
Náhrada škody kvůli porušení podstatných smluvních
povinností je však omezena na typickou smluvní předvídatelnou škodu, pokud se nejedná o úmysl nebo hrubou nedbalost nebo újmu na životě, těle a zdraví nebo
ručení ze záruky. S výše uvedenými ustanoveními není
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spojena změna důkazního břemena v neprospěch zákazníka.
8.12

Pokud třetí osoba vznese vůči zákazníkovi oprávněné
a nepromlčené nároky kvůli porušení ochranných práv,
jež bylo způsobeno dodávkami poskytnutými společností FRÄNKISCHE a používanými v souladu se
smlouvou, ručí společnost FRÄNKISCHE ve vztahu k
zákazníkovi během záruční doby (bod 8.6) takto: (i)
Společnost FRÄNKISCHE se na základě vlastní volby
rozhodne, zda na vlastní náklady získá pro dotčené
dodávky buď užívací právo, změní dodávky tak, aby
nedocházelo k porušení ochranného práva, nebo provede jejich výměnu. Jestliže toto nebude pro společnost FRÄNKISCHE za přiměřených podmínek možné,
náleží zákazníkovi zákonné právo na odstoupení od
smlouvy nebo právo na snížení ceny. Zákazník nemá
právo požadovat náhradu marně vynaložených nákladů; (ii) povinnost společnosti FRÄNKISCHE poskytnout
náhradu škody se řídí podle tohoto bodu 8; (iii) výše
uvedené povinnosti společnosti FRÄNKISCHE trvají
pouze tehdy, pokud zákazník neprodleně písemně informoval společnost FRÄNKISCHE o uplatnění nároků
a společnosti FRÄNKISCHE zůstanou vyhrazena veškerá ochranná opatření a možnost narovnání;
v případě, že zákazník přestane užívat dodané zboží
z důvodu zmírnění škody nebo z jiných závažných důvodů, je povinen upozornit třetí osobu, že s přerušením
užívání dodaného zboží není spojeno uznání porušení
ochranných práv.
Nároky zákazníka jsou vyloučeny, pokud nese odpovědnost za porušení ochranného práva.
Nároky zákazníka jsou dále vyloučeny tehdy, pokud
porušení ochranného práva bylo způsobeno speciálním zadáním zákazníka, použitím zařízení takovým
způsobem, který společnost FRÄNKISCHE nepředpokládala, nebo tím, že zákazník dodávku změnil nebo ji
používal spolu s výrobky nedodanými společností
FRÄNKISCHE.

9.

Postoupení, započtení, zadržení

9.1

Postoupení nároků společnosti FRÄNKISCHE je přípustné.

9.2

Proti nárokům společnosti FRÄNKISCHE je přípustné
započítat, popř. vykonat zadržovací právo pouze
v případě uznaných, pravomocně uznaných nebo rozhodnutelných pohledávek nebo práv.

9.3

Společnost FRÄNKISCHE je oprávněna započítat
veškeré nároky jakéhokoliv druhu oproti veškerým nárokům zákazníka a jeho společností, které jim náleží za
některým podnikem společnosti FRÄNKISCHE, a to i
v případě nároků s odlišnou splatností.

10.

Závěrečná ustanovení

10.1

Místem plnění pro veškeré dodávky je Königsberg
i.Bay.

10.2

Jako výlučně místně příslušný soud se sjednává soud
v Königsbergu i.Bay. Společnost FRÄNKISCHE je však
oprávněna zažalovat zákazníka v místě jeho obecné
soudní příslušnosti nebo v jakémkoliv místě jednání.
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10.3

Použije se právo Spolkové republiky Německo
s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží z 11. 4. 1980. Pokud nemá zákazník sídlo
na území Spolkové republiky Německo, může společnost FRÄNKISCHE uplatnit také právo platné v sídle
zákazníka nebo právo platné v místě jednání.

10.4

Jestliže jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných
dodacích podmínek budou z právního hlediska neúčinná, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení.
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