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F.X. MEILLER Slaný s.r.o. (označen také jako „prodávající") 
Prodejní a dodací podmínky 

Stav: 01.01.2017

 
§ 1 Všeobecná ustanovení 
1. Pro všechny objednávky a smlouvy o prodeji a/nebo dodání movitých věcí 

platí výhradně tyto naše Prodejní a dodací podmínky. Ve vztahu k 
podnikatelům platí tyto Prodejní a dodací podmínky rovněž pro všechny další 
následné smluvní vztahy s námi (dále také jen "prodávající"), jestliže se daná 
smlouva týká podnikatelské činnosti dotyčného podnikatele. 

2. Podmínky, které jsou s těmito Prodejními a dodacími podmínkami v rozporu, 
nebo podmínky, které se od nich odchylují, nebudou obsahem smlouvy, 
ledaže bychom s nimi výslovně souhlasili. To platí i pro případ, že dodávku 
provedeme s vědomím existence odchylných podmínek nebo že s tímto 
vědomím přijmeme platbu na úhradu kupní ceny. 

3. K postoupení práv kupujícího nebo k převodu povinností kupujícího je třeba 
našeho výslovného souhlasu. Převezme-li třetí osoba povinnosti kupujícího 
ze smlouvy, zůstávají povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu nedotčeny, 
ledaže bychom výslovně souhlasili s osvobozením kupujícího od povinnosti 
splnit závazek v důsledku převzetí dluhu. 

4. Přistoupení třetí osoby ke smlouvě na přání kupujícího, obzvláště přistoupení 
leasingové společnosti, je možné pouze tehdy, pokud zůstanou smluvní 
podmínky dohodnuté s kupujícím beze změny. Zejména nevede přistoupení 
leasingové společnosti k prodloužení platebních lhůt. 

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy, důvěrnost 
1. Objednávka ze strany kupujícího platí jako nabídka ve smyslu §§ 1731 násl. 

Občanského zákoníku. Naše nabídky (návrhy na dodání zboží) jsou ohledně 
ceny, množství, dodací lhůty a dodacích podmínek informativní a nezávazné 
a představují pouze výzvu kupujícímu k předložení nabídky. Kupující je svou 
objednávkou vázán po dobu 4 týdnů (u užitkových automobilů po dobu 6 
týdnů). Kupní smlouva je uzavřena tehdy, když během doby uvedené v 
předchozí větě písemně nebo elektronicky potvrdíme akceptaci objednávky 
nebo jestliže dodávku provedeme. Případné odmítnutí objednávky je 
prodávající povinen sdělit písemně nebo elektronicky ihned po zjištění, že 
není možno dodat. 

2. Kupující není oprávněn stornovat závaznou objednávku nebo odstoupit od 
kupní smlouvy. Zákonná práva na odstoupení od smlouvy nebo práva na 
odstoupení od smlouvy výslovně uvedená v těchto Prodejních a dodacích 
podmínkách zůstávají nedotčena. Kdyby se měla přesto objednávka nebo 
uzavřená kupní smlouva na přání zákazníka (kupujícího) stornovat, aniž by 
byla dána možnost platného odstoupení kupujícího od smlouvy, jsme 
oprávněni akceptovat stornování objednávky nebo zrušení smlouvy jen 
oproti platbě odškodnění za porušení kupní smlouvy kupujícím, za reparace 
vzniklé újmy. Při stornu resp. zrušení do dvou měsíců před dohodnutým 
termínem dodávky můžeme požadovat odškodnění ve výši 15% kupní ceny, 
při stornu resp. zrušení ve třetím měsíci před dohodnutým termínem dodávky 
ve výši 5% kupní ceny. Výše odškodnění bude upravena, pokud prodávající 
prokáže vznik škody vyššího rozsahu nebo kupující prokáže vznik škody 
nižšího rozsahu. 

3. Pro účinnost telefonických a ústních doplňků, změn a vedlejších úmluv je 
rovněž nezbytné potvrzení z naší strany písemnou nebo elektronickou 
formou. 

4. Pro rozsah dodávky je rozhodující naše potvrzení zakázky. 
5. Vyhrazujeme si veškerá vlastnická, autorská a ochranná práva k veškerým 

rozpočtům nákladů, nabídkám, výkresům a jiným podkladům, materiálům a 
předmětům včetně elektronických podkladů, které jsme dodali kupujícímu. 
Podklady nesmějí být bez našeho předchozího písemného souhlasu 
zpřístupněny třetím osobám ani jako takové, ani podle jejich obsahu. Kupující 
je nesmí ani používat, množit nebo měnit. Smí je používat výlučně ke 
smluvním účelům a na naši žádost nám je musí kompletně vrátit a případné 
(i elektronické) kopie zničit resp. smazat, pokud je již nebude potřebovat pro 
řádný obchodní provoz a podle zákonných povinností pro jejich uchovávání  

6. Kupující na sebe přebírá riziko změny okolností dle § 1765 občanského 
zákoníku. 

§ 3 Cena 
1. Kupní cenou za předmět koupě se rozumí cena ze závodu Slaný nebo ze 

skladu plus zákonná daň z přidané hodnoty. Vedlejší výkony jako např. 
náklady na převoz, dopravné, náklady na balení atd. budou účtovány zvlášť. 

2. U dodávky uskutečněné v průběhu 4 měsíců po uzavření smlouvy platí v 
každém případě cena platná v den uzavření smlouvy. Jestliže je časový úsek 
mezi uzavřením smlouvy a dnem dodání sjednaným ve smlouvě delší než 4 
měsíce, jsou povoleny změny cen. V takovém případě platí cena 
prodávajícího platná v den dodávky dle ceníku prodávajícího. 

§ 4 Platební podmínky 
1. Pokud nebylo sjednáno jinak, jsou platby splatné, jakmile bylo kupujícímu 

oznámeno, že je zboží připraveno k odeslání či odběru. Platby musí být 
provedeny do 15 dnů po obdržení faktury, nejpozději však do 30 dnů po 
dodání, v hotovosti nebo bezhotovostním převodem bez jakýchkoliv srážek 
a se zaplacenými poplatky do platebního místa Slaný. 

2. Šeky a směnky jsou akceptovány pouze po zvláštní písemné dohodě, a to za 
účelem úhrady kupní ceny prostřednictvím směnky resp. šeku, přičemž 
veškeré inkasní a diskontní srážky hradí kupující. 

3. Zákonná zadržovací práva nám náleží v neomezené míře. Jsme především 
oprávněni předat vozidlo kupujícímu pouze oproti splnění jeho splatné 
platební povinnosti.  

4. V případě prodlení kupujícího nám přísluší zákonná práva, především právo 
na uplatnění úroků z prodlení a právo na úhradu dalších škod z prodlení. Náš 
nárok na úrok vznikající po splatnosti zůstává nedotčen. 

5. Ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou splatných platebních závazků, které 
činí v okamžiku prodlení minimálně 25% našich veškerých pohledávek z 
obchodního vztahu, a nezaplatí-li zcela tuto pohledávku během stanovené 
dodatečné lhůty v délce minimálně dvou týdnů, stanou se naše veškeré 
pohledávky z obchodního vztahu po uplynutí této dodatečné lhůty okamžitě 
splatnými. Na tento právní důsledek při stanovení dodatečné lhůty výslovně 
upozorníme. Totéž platí, pokud nebudou proplaceny směnky či šeky 
kupujícího. V takových případech jsme oprávněni vázat plnění našich 
smluvních povinností na zaplacení příslušné dlužné částky. 

6. Provádět započtení proti pohledávkám prodávajícího může kupující jen tehdy, 
je-li jeho protipohledávka nesporná nebo je-li v případě procesního uplatnění 
splatná, nebo pokud existuje vykonatelný titul. 

7. Zadržovací právo může kupující uplatňovat pouze ohledně reklamované části 

zboží a zakládá-li se toto zadržovací právo na nárocích ze stejné smlouvy, je-
li jeho protipohledávka, na jejímž základě je zadržovací právo uplatňováno, 
nesporná nebo je-li v případě procesního uplatnění splatná, nebo pokud 
existuje vykonatelný titul. 

§ 5 Dodávka a prodlení dodávky 
1. Dodací termíny nebo dodací lhůty jsou nezávazné, ledaže bychom je výslovně 

uvedli jako závazné. Dodací lhůty začínají plynout uzavřením smlouvy, ne 
však před dodáním materiálů, podkladů, povolení a souhlasů, které má 
kupující obstarat. Předpokladem pro dodržení dodacích termínů je, že 
budeme mít včas, nejpozději do sjednaného okamžiku, k dispozici materiály, 
podklady, povolení a souhlasy, které má kupující obstarat. Budou-li sjednány 
dodatečné změny smlouvy, bude případně potřebné současně sjednat i nový 
dodací termín nebo novou dodací lhůtu. 

2. Kupující může 6 týdnů po překročení nezávazného dodacího termínu nebo 
nezávazné dodací lhůty písemně vyzvat prodávajícího k dodávce v rámci 
přiměřené lhůty. Doručením této výzvy se prodávající dostává do prodlení. 
Kupující může v případě prodlení zároveň prodávajícímu písemně stanovit 
přiměřenou dodatečnou dodací lhůtu s upozorněním, že po uplynutí této lhůty 
odmítne převzetí předmětu koupě. Po marném uplynutí stanovené dodatečné 
lhůty je kupující oprávněn formou písemného prohlášení od kupní smlouvy 
odstoupit. 

3. Dojde-li k překročení závazného dodacího termínu nebo závazné dodací lhůty, 
dostává se prodávající do prodlení uplynutím dodacího termínu nebo dodací 
lhůty. Práva kupujícího se v takovém případě řídí předchozím odst. 2, věta 3 
a 4. 

4. V případě vyšší moci, povstání, stávky, výluky a nezaviněných závažných 
provozních výpadků se prodlužují termíny a lhůty uvedené v odst. 1 až 3 o 
dobu trvání těchto překážek. Není-li plnění k dispozici ani v rámci nové dodací 
lhůty nebo k datu nového dodacího termínu, jsme oprávněni od smlouvy zcela 
nebo částečně odstoupit. Již poskytnuté protiplnění kupujícího neprodleně 
uhradíme. Jako případ, kdy není plnění k dispozici, platí v tomto smyslu 
především zpožděné dodávky od našich subdodavatelů, pokud jsme uzavřeli 
kongruentní krycí transakci a ani my ani náš subdodavatel tomu nejsme na 
vině. 

5. Zpozdí-li se dodávka z důvodů, za které odpovídá kupující, nebo protože 
kupující neposkytl součinnost, jsme oprávněni požadovat náhradu takto 
vzniklé škody i vícenáklady. Pro skladovací náklady platí obdobně § 9 bod 6. 

6. Nevýznamné změny konstrukce nebo podoby, odchylky v odstínu jakož i 
změny v rozsahu dodávky ze strany výrobce/dovozce během dodacích lhůt 
jsou vyhrazeny, nedojde-li k výrazné změně předmětu koupě a jsou-li tyto 
změny z hlediska kupujícího únosné. 

7. Plnění smlouvy ze strany prodávajícího, především včasná dodávka, je s 
výhradou, že plnění nebrání žádné překážky na základě národních nebo 
mezinárodních předpisů zahraničně obchodního práva ani žádná embarga 
a/nebo jiné sankce. 

§ 6 Přechod nebezpečí škody 
1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího odesláním ze závodu nebo 

skladu, a to i tehdy byla-li sjednána dodávka s uhrazenou přepravou. Dojde-
li ke zpoždění odeslání v důsledku zavinění kupujícího, přechází nebezpečí 
škody na kupujícího již v den, kdy bylo zboží připraveno k odeslání. 

2. Pojištění proti škodám při přepravě se sjednává pouze na pokyn a náklady 
kupujícího. 

§ 7 Odpovědnost za vady 
1. Podklady, které patří k nabídce, jako vyobrazení, výkresy, údaje o hmotnosti 

a rozměrech jsou směrodatné jen přibližně, pokud nejsou výslovně označeny 
jako závazné nebo pokud výslovně nepřebíráme záruku za určité vlastnosti. 
Jestliže prodávající nebo výrobce/dovozce použil k označení objednávky nebo 
objednaného předmětu koupě značky nebo čísla, nelze pouze na základě této 
skutečnosti odvozovat žádná práva. 

2. Prodávající neodpovídá z titulu veřejných prohlášení výrobce/dovozce nebo 
jejich partnerů nebo vlastních veřejných prohlášení, jestliže takové prohlášení 
neznal a nemusel znát, jestliže bylo prohlášení v okamžiku rozhodnutí o koupi 
již uvedeno na pravou míru nebo jestliže kupující nemůže doložit, že výroky 
ovlivnily jeho rozhodnutí o koupi. 

3. Prodávající neodpovídá za vady, které jen nevýznamným způsobem snižují 
hodnotu nebo funkčnost věci. O nevýznamnou vadu se jedná především 
tehdy, jestliže vada zakrátko sama zmizí nebo může-li kupující vadu odstranit 
s minimálními náklady. 

4. Odpovědnost za vady je vyloučena u vad nebo škod, které vznikly z 
následujících důvodů a pokud jsme je nezpůsobili: 
• určením konstrukce nebo materiálu kupujícím 
• vadnou montáží nebo vadným zprovozněním kupujícím nebo třetími 

osobami 
• vadnou obsluhou nebo použitím nevhodných provozních prostředků 
• nedodržením návodu k použití nebo předpisů ohledně údržby 
• nesprávným použitím nebo přetížením přístroje 
• přirozeným opotřebením 
• vestavěním cizích prvků (produktů jiných výrobců), které nejsou 

povoleny v návodu k použití nebo ve výslovném písemném prohlášení 
MEILLER 

• rozebráním nebo změnou předmětu smlouvy kupujícím nebo třetími 
osobami bez souhlasu prodávajícího 

• vadnou instalací a nesprávným použitím předmětu dodávky. 
5. Nároky z vad může kupující uplatnit pouze v případě, že řádně splnil zákonné 

povinnosti ohledně prohlídky zboží a reklamace stanovené zejména v § 2104 
a 2111 Občanského zákoníku. 

6. Pro vyřízení nároků z vad platí následující: 
(a) Kupující je povinen prodávajícímu nároky písemně oznámit bez 

zbytečného odkladu (pro vyřizování reklamací jsou k dispozici 
formuláře). 

(b) K dodatečnému plnění dochází podle volby prodávajícího buď formou 
dodatečné opravy, nebo formou náhradní dodávky. Naše právo odepřít 
za zákonných předpokladů dodatečné plnění zůstává nedotčeno. 

(c) Vyměněné díly se stávají majetkem prodávajícího. 
(d) Uplatňuje-li nároky z odpovědnosti za vady zahraniční kupující, 

nepřejímá prodávající zásadně žádné celní náklady a další zvláštní 
náklady související s místem uvedení zboží do provozu resp. se státem, 
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do kterého byl předmět koupě vyvezen. Bude-li účtována úplata za 
vynaloženou práci, účtuje se vynaložený pracovní čas obvyklý u firmy 
MEILLER a mzdové náklady ve výši stanovené pro daný stát. 

(e) K provedení potřebných oprav je třeba po dohodnutí termínů vyhradit 
nám odpovídající čas a příležitost. Vyhrazujeme si možnost na provedení 
dodatečné opravy v opravně, kterou považujeme za vhodnou. 

(f) Při dodatečné opravě, doplnění nebo výměně dodaných dílů musí být 
vady uplatněny u prodávajícího nejpozději do jednoho roku od 
uskutečnění dodatečného plnění. 

(g) U cizích nástaveb a cizích dílů, které jsou předmětem kupní smlouvy, se 
kupující musí s žádostí o odstranění vad nejprve obrátit na výrobce nebo 
dovozce nástaveb nebo subdodavatele. Nároky na dodatečnou opravu 
má kupující vůči prodávajícímu pouze tehdy, jestliže výrobce/dovozce 
nebo subdodavatel neprovede dodatečnou opravu v přiměřené lhůtě. 

(h) Kupující poskytne prodávajícímu všechny nutné informace k ověření a 
odstranění závad. K tomu patří zejména právo prodávajícího na přístup 
k datům o elektronice vozidla, přívěsu resp. nástavby a na jejich 
vyhodnocení. Pokud kupující nesplní tuto povinnost součinnosti, může 
prodávající odepřít dodatečné plnění. 

(i) Nezdaří-li se oprava nebo náhradní dodávka, zůstává nedotčeno právo 
kupujícího na odstoupení od smlouvy nebo na požadavek ohledně 
přiměřeného snížení ceny. 

7. Veškeré nároky z vad musí být u prodávajícího uplatněny nejpozději do 
jednoho roku od vyexpedování zboží, uplynutím této doby zanikají. U 
výměnných nakládačů, které jsou používány v jednosměnném provozu (8 
hodin), platí pro nároky z vad zákonná lhůta, ve které musí být vady 
uplatněny v případě, že kupující prokáže provedení všech inspekcí 
předepsaných prodávajícím. Za vady, které byly v rámci odpovědnosti za 
vady uplatněny, ale nebyly ještě odstraněny, se odpovídá až do okamžiku 
odstranění této konkrétní vady; během této doby neběží promlčecí lhůta. 
Odpovědnost za vady však končí v takových případech 3 měsíce po 
prohlášení prodávajícího, že je vada odstraněna nebo že závada neexistuje, 
pokud nebylo promlčení odpovědnosti z jiných důvodů zabráněno nebo pokud 
nebylo přerušeno, a proto není tato lhůta ještě ukončena. Odpovědnost za 
vady je vyloučena u dodávky starých nebo použitých materiálů nebo 
náhradních dílů. 

8. Nároky na náhradu škody a vynaložených nákladů zůstávají nedotčeny, 
nejsou-li podle § 8 vyloučeny. 

9. Při prodeji použitého a/nebo opotřebovaného zboží nepřebírá prodávající 
vůbec žádnou odpovědnost za faktické vady zboží a neuplatní se žádné z práv 
kupujícího z titulu odpovědnosti za vady, či z titulu náhrady škody, uvedené 
v těchto podmínkách či v dispozitivních právních předpisech. 

10. V případě, že jakákoli třetí osoba uplatní jakýkoli nárok ve vztahu 
ke zboží (tzv. právní vady), je kupující povinen oznámit to prodávajícímu bez 
zbytečného odkladu a ve vztahu k třetí osobě činit úkony pouze po 
předchozím odsouhlasení prodávajícím a v případném řízení proti třetí osobě 
postupovat dle instrukcí prodávajícího. 
 

§ 8 Odpovědnost 
1. Nároky na náhradu újmy, z jakéhokoliv právního důvodu, jsou vyloučeny, 

ledaže prodávající újmu způsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí nebo 
odpovídá-li prodávající za úmysl nebo hrubou nedbalost svých zákonných 
zástupců nebo osob poskytujících plnění. 

2. Výše uvedené omezení odpovědnosti neplatí, jestliže nárok na náhradu újmy 
vyplývá z porušení důležitých smluvních povinností. Jestliže z nedbalosti 
prodávajícího dojde k podstatnému porušení povinností, je jeho povinnost 
poskytnout náhradu újmy omezena na náhradu typické předvídatelné újmy. 

3. Pokud je újma kryta plněním z veřejného pojištění nebo soukromého 
pojištění, omezuje se naše povinnost k náhradě škody na příslušnou 
minimální výši limitů pojistného plnění podle zákona o povinném pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 

4. Nedotčena zůstává odpovědnost za újmu na zdraví (včetně usmrcení), jakož 
i odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 
výrobku. 

5. Je-li odpovědnost prodávajícího vyloučena nebo omezena, platí to i pro 
osobní odpovědnost jeho zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, 
zástupců a osob poskytující plnění dle smlouvy. 

6. Kupující je povinen prodávajícího bezodkladně písemně informovat o škodách 
a ztrátách, které má hradit prodávající, nebo zajistit, aby prodávající tyto 
škody a ztráty zaprotokoloval. 
 

§ 9 Převzetí zboží kupujícím a právo prodávajícího na odstoupení 
1. Kupující má právo během 8 dnů po obdržení sdělení o tom, že je předmět 

koupě připraven k odběru, provést na sjednaném místě prohlídku předmětu 
koupě, a je povinen v této lhůtě předmět koupě převzít. 

2. Jestliže nabízený předmět koupě vykazuje vady, které prodávající po 
uplatnění výtky kupujícím ve lhůtě uvedené v bodu 1 zcela neodstraní do 
dalších 8 dnů, může kupující převzetí odmítnout. 

3. Jestliže kupující bude v prodlení s převzetím předmětu koupě, a to v době 
přesahující 14 dní po doručení sdělení o tom, že předmět koupě je připraven 
k odebrání, je prodávající po stanovení dodatečné lhůty k odběru v délce 14 
dní a jejím uplynutí oprávněn odstoupit od smlouvy. Stanovení náhradní 
lhůty není potřebné, jestliže kupující vážně nebo s konečnou platností odmítá 
převzetí nebo je zřejmé, že kupující ani v této lhůtě není schopen uhradit 
kupní cenu. 

4. Za předpokladů předchozího odst. 3 může prodávající požadovat navíc 
odškodnění ve výši 15% kupní ceny a kupující se zavazuje tuto zaplatit. Výše 
odškodnění bude upravena, pokud prodávající prokáže vznik škody vyššího 
rozsahu nebo kupující prokáže vznik škody nižšího rozsahu 

5. Jestliže prodávající neuplatní svá práva podle odst. 3 a 4, ačkoliv jsou pro to 
dány předpoklady, může s předmětem koupě volně nakládat a během 
přiměřené lhůty místo něj dodat obdobný předmět koupě při dodržení 
smluvních podmínek. 

6. Zákonná práva prodávajícího při prodlení kupujícího s převzetím zboží 
zůstávají nedotčena. Kupující především nese náklady na skladování. 
Skladovací náklady činí 200,00 EUR na vozidlo nebo návěs, resp. přívěs na 
měsíc. Prodávající má právo předmět koupě zadržet až do uhrazení vzniklých 
skladovacích nákladů. 
 

§ 10 Výhrada vlastnictví 
1. Předmět koupě zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného uhrazení 

pohledávek prodávajícího z kupní smlouvy. Je-li kupující právnickou osobou 

veřejného práva, veřejnoprávním fondem nebo podnikatelem, který uzavírá 
smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností, platí výhrada 
vlastnictví pro veškeré pohledávky prodávajícího ze všech existujících 
obchodních vztahů vůči kupujícímu. Prodávající se zavazuje, že na požádání 
kupujícího uvolní zajištění, které poskytl kupující, jestliže toto zajištění již 
trvale nebude nutně třeba pro zajištění pohledávek, především jestliže 
hodnota zajištění překračuje hodnotu zajišťovaných a dosud neuhrazených 
pohledávek o více než 10%. Volba zajištění, které prodávající případně 
uvolní, je věcí prodávajícího. 

2. Během doby trvání výhrady vlastnictví je kupující oprávněn držet a používat 
předmět koupě, jestliže plní svoje závazky z výhrady vlastnictví podle 
ustanovení uvedených dále v tomto paragrafu a jestliže se nenachází v 
prodlení. Jestliže se kupující dostane do prodlení nebo jestliže nesplní své 
závazky z výhrady vlastnictví ani po upomenutí prodávajícím, může 
prodávající odstoupit od smlouvy a požadovat od kupujícího vrácení 
předmětu koupě. Jestliže prodávající požaduje vrácení předmětu koupě, je 
kupující povinen předmět koupě prodávajícímu bezodkladně vydat a nesmí 
uplatnit zadržovací právo k předmětu koupě, ledaže by vycházelo z kupní 
smlouvy. Veškeré náklady na vrácení a prodej předmětu koupě nese kupující. 
V případě porušení závazků kupujícího a následného prodeje prodávajícím je 
kupující povinen uhradit prodávajícímu odškodnění ve výši 10% z výtěžku 
prodeje včetně DPH. Výše odškodnění bude upravena, pokud prodávající 
prokáže vznik škody vyššího rozsahu nebo kupující prokáže vznik škody 
nižšího rozsahu. Výtěžek z prodeje bude připsán k dobru kupujícímu po 
odečtení nákladů a dalších pohledávek prodávajícího souvisejících s kupní 
smlouvou. 

3. Po dobu, po kterou existuje výhrada vlastnictví, je prodej, zastavení, 
zajišťovací převod, pronajmutí nebo jiné přenechání předmětu koupě, které 
by negativně ovlivnilo zajištění poskytnuté ve prospěch prodávajícího, jakož 
i změna předmětu koupě, povoleno pouze s předchozím souhlasem 
prodávajícího. Kupující je ovšem oprávněn zboží, které je předmětem 
výhrady vlastnictví, dále prodat v rámci běžného obchodního styku. Veškeré 
pohledávky kupujícího z titulu prodeje zboží, na které se vztahuje výhrada 
vlastnictví, postupuje kupující již nyní v plné výši na prodávajícího, 
prodávající toto postoupení přijímá. Bez ohledu na postoupení a na inkasní 
právo prodávajícího má kupující inkasní právo, pokud plní řádně a včas své 
závazky vůči prodávajícímu a není-li v úpadku. Na požádání prodávajícího je 
kupující povinen sdělit prodávajícímu všechny údaje o postoupených 
pohledávkách potřebné pro uplatnění inkasního práva a informovat dlužníky 
o postoupení. Během doby trvání výhrady vlastnictví přísluší právo na držení 
velkého technického průkazu prodávajícímu. Kupující je povinen u 
dopravního inspektorátu, případně jiného příslušného úřadu podat žádost o 
vydání velkého technického průkazu prodávajícímu. 

4. Při zásazích třetích osob, především při obstavení předmětu koupě nebo při 
uplatnění zadržovacího práva ze strany servisní dílny, je kupující povinen 
prodávajícího o těchto zásazích bezodkladně písemně informovat a dotčenou 
třetí osobu upozornit na výhradu vlastnictví prodávajícího. Kupující hradí 
všechny náklady, které musí být vynaloženy na odstranění následků 
takového zásahu a na opětovné nabytí držení předmětu koupě prodávajícím, 
neuhradí-li je třetí osoby. 

5. Po dobu trvání výhrady vlastnictví je kupující povinen uzavřít kompletní 
havarijní pojištění s přiměřenou spoluúčastí s tím, že práva z pojistné 
smlouvy přísluší prodávajícímu. Jestliže kupující tuto povinnost ani po 
předcházející upomínce nesplní, může prodávající sám uzavřít kompletní 
havarijní pojištění na náklady kupujícího, pojistné uhradit a požadovat ho po 
kupujícím jako část pohledávky z kupní smlouvy. Plnění z kompletního 
havarijního pojištění bude - není-li sjednáno jinak - v celém rozsahu použito 
na opravu předmětu koupě. Bude-li u závažné škody se souhlasem 
prodávajícího upuštěno od opravy, pojistné plnění bude použito na úhradu 
kupní ceny a ceny za vedlejší plnění prodávajícího. 

6. Kupující je povinen předmět koupě během trvání výhrady vlastnictví udržovat 
v řádném stavu a dát bezodkladně provést veškeré práce stanovené 
prodávajícím nebo výrobcem v souvislosti s údržbou a veškeré nezbytné 
opravy - s výjimkou nouzových situací - u prodávajícího nebo v servisu, který 
prodávající nebo výrobce určí jako příslušný pro údržbu předmětu koupě. 

7. Případné zpracování nebo opracování zboží, na které se vztahuje výhrada 
vlastnictví, provede kupující za prodávajícího tak, aniž by z toho 
prodávajícímu vznikly závazky. Při zpracování, spojování, smíchání nebo 
směšování zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, s jiným zbožím, 
které nepatří prodávajícímu, vznikne prodávajícímu spoluvlastnický podíl na 
nové věci v poměru konečné ceny zboží, na které se vztahuje výhrada 
vlastnictví, k pořizovací ceně zboží nepodléhajícího výhradě vlastnictví, a to 
v okamžiku zpracování, spojování, smíchání nebo směšování. Jestliže 
kupující nabude výlučné vlastnictví k nové věci, zavazuje se kupující, že 
prodávajícímu poskytne spoluvlastnický podíl na nové věci v poměru konečné 
ceny zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, k pořizovací ceně 
dalšího zboží a že bude tuto věc pro prodávajícího bezplatně uchovávat. Pro 
nově vzniklou věc platí v ostatním obdobně ustanovení o výhradě vlastnictví. 
Bude-li zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, spolu s jiným zbožím 
- a to bez ohledu na to, dojde-li ke zpracování, spojení, smíchání nebo 
sloučení zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví s tímto jiným zbožím 
- prodáno, platí výše uvedené postoupení pouze ve výši konečné fakturační 
částky za zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, které bude prodáno 
spolu s jiným zbožím. Platby došlé kupujícímu s výhradou vlastnictví, budou 
poměrně započteny na pohledávky dílčích věřitelů, a to v poměru jejich 
pohledávek. Závazek prodávajícího k uvolnění zajištění podle odst. 1 platí v 
případě zpracování nebo opracování zboží, na které se vztahuje výhrada 
vlastnictví, jakož i pro jeho další prodej obdobně. 
 

§ 11 Ustanovení o zahraničním obchodu 
1. Kupující se zavazuje, že v každém případě upustí od 

- obchodů s osobami, organizacemi nebo zařízeními, které jsou na seznamu 
osob, které podléhají sankcím platných podle českých právních předpisů, 
nařízení ES nebo vývozních předpisů USA, 

- zakázaných obchodů se zeměmi podléhajícími embargu 
- obchodů, k nimž není předložen potřebný souhlas 
- obchodů, které by v souvislosti se zbraněmi hromadného ničení mohly 

podléhat vojenskému konečnému použití. 
2. Kupující bude prodávajícího okamžitě a bez vyzvání písemně informovat, 

pokud se dozví o porušení výše uvedených povinností nebo má v tomto 
směru podezření. 

3. V případě porušení kteréhokoliv závazku uvedeného v předchozím textu 
může prodávající od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s okamžitou 
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účinností. Uplatnění případných dalších nároků, především náhrady škody, 
zůstává nedotčeno. 
 

§ 12 Místo plnění a soudní příslušnost, aplikovatelné právo 
Pro všechny závazky z kupní smlouvy je místem plnění Slaný, pokud není 
sjednáno jiné místo plnění. 
Všechny spory vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto 
smlouvou, pokud je uzavřena s podnikatelem v souvislosti s jeho 
podnikatelskou činností,  rozhodne obecný soud prodávajícího. 

Prodávající je ovšem oprávněn podat žalobu i u soudu příslušného dle místa 
sídla kupujícího. Smlouva podléhá výlučně hmotnému právu České republiky 
při vyloučení kolizních norem. Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží se nepoužijí.  

§ 13 Účinnost těchto podmínek 

Neúčinnost jednotlivých ustanovení nemá za následek neúčinnost celé smlouvy. 
Případné neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které se 
nejvíc přibližuje hospodářskému účelu sledovanému neúčinným ustanovením.

 


