
I. Rozsah platnosti / kupní a dodavatelské smlouvy na movité věci
1.	 	Tyto	podmínky	platí	pro	dodání	movitých	věcí	podle	zadání	kupní	nebo	dodavatelské	smlouvy,	

uzavřené	mezi	společností	SCHILLING	a	kupujícím	ve	smyslu	§	433,	resp.	§	650	německého	
občanského	zákoníku	(dále	jen	„BGB“),	bez	ohledu	na	to,	zda	společnost	SCHILLING	tyto	věci	
sama	vyrábí	nebo	je	nakupuje	u	subdodavatelů	(§§	433,	650	BGB).	Tyto	prodejní	podmínky	však	
neplatí	pro	smlouvy	o	dílo	(§	631	BGB).	

2.	 	Pokud	není	v	konkrétním	případě	sjednáno	jinak,	platí	Všeobecné	prodejní	podmínky	ve	znění	
platném	v	okamžiku	uzavření	smlouvy.	

3.	 	Individuální	ujednání	týkající	se	konkrétního	případu,	uzavřená	s	kupujícím	(včetně	vedlejších	
ujednání,	doplňků	a	změn)	mají	v	každém	případě	přednost	před	těmito	Všeobecnými	prodejní-
mi podmínkami. 

4.	 	Prodejní	podmínky	společnosti	SCHLLING	se	uplatňují	pouze	tehdy,	je-li	kupující	podnikatelem	
(§	14	BGB),	právnickou	osobou	veřejného	práva	nebo	veřejnoprávním	zvláštním	majetkem.	

5.	 	Odkazy	na	zákonné	předpisy	mají	pouze	objasňující	význam.	I	bez	těchto	objasňujících	odkazů	
proto	platí	zákonná	ustanovení,	pokud	nejsou	v	 těchto	Všeobecných	prodejních	podmínkách	
přímo	změněna	nebo	výslovně	vyloučena,	případně	pokud	nemají	přednost	 individuální	ujed-
nání	pro	konkrétní	případ,	dojednaná	s	kupujícím.		

II. Neplatnost dodavatelských podmínek kupujícího
	 	Všeobecné	 prodejní	 podmínky	 společnosti	 SCHILLING	 platí	 výlučně.	Odchylné,	 protichůdné	

nebo	 doplňující	 Všeobecné	 obchodní	 podmínky	 kupujícího	mohou	 být	 do	 smlouvy	 zahrnuty	
pouze	v	případě,	že	společnost	SCHILLING	 jejich	platnost	výslovně	schválila.	Tento	požada-
vek	schválení	platí	v	každém	případě,	například	 i	 tehdy,	když	společnost	SCHILLING,	znajíc	
Všeobecné	obchodní	podmínky	kupujícího,	uskutečnila	dodávku	bez	výhrad.	

III. Nezávazná nabídka – závazná objednávka – akceptace společností SCHILLING
1.	 Nabídky	společnosti	SCHILLING	jsou	nezávazné.	

2.	 Objednání	zboží	kupujícím	je	považováno	za	závazný	návrh	na	uzavření	smlouvy.	

3.	 	Společnost	SCHILLING	může	svou	akceptaci	tohoto	návrhu	vyjádřit	jak	ústně,	tak	písemně	či	
textovou	zprávou	nebo	dodáním	zboží	kupujícímu.	

IV. Zpoždění dodávky – Nemožnost plnění – Výhrada subdodávky
1.	 	Dodací	 lhůta	se	 	sjednává	 individuálně,	nebo	–	pokud	k	 individuálnímu	sjednání	nedošlo	–	 ji	

společnost	SCHILLING	stanoví	při	přijetí	objednávky.	

2.	 	Pokud	společnost	SCHILLING	nemůže	z	důvodů,	které	nejsou	na	její	straně,	dodržet	závazné	
dodací	 lhůty	 –	 následná	 nemožnost	 plnění	 –	 bude	 společnost	SCHILLING	 kupujícího	 o	 této	
skutečnosti	bezodkladně	 informovat	a	zároveň	mu	sdělí	předběžný	termín	nové	dodací	 lhůty.	
Nelze-li	ani	v	rámci	nové	dodací	lhůty	dodávku	uskutečnit,	je	společnost	SCHILLING	oprávněna	
od	smlouvy	zcela	nebo	částečně	odstoupit;	 již	uskutečněné	protiplnění	kupujícího	společnost	
SCHILLING	bezodkladně	vrátí.	

	 	Byla-li	sjednaná	závazná	dodací	lhůta	překročena,	může	kupující	určit	přiměřenou	dodatečnou	
lhůtu	a	po	jejím	marném	uplynutí	podle	§	323	BGB	od	smlouvy	odstoupit.	

	 	Za	 následnou	 nemožnost	 plnění	 ve	 výše	 zmíněném	 smyslu	 se	 považuje	 především	 případ	
opožděné	dodávky	ze	strany	subdodavatele	společnosti	SCHILLING,	když	společnost	SCHIL-
LING	uzavřela	souběžný	zajišťovací	obchod,	ani	společnost	SCHILLING,	ani	její	subdodavatel	
nenesou	vinu	za	zpoždění	a	společnost	SCHILLING	není	povinována	věc	obstarat.	

3.	 	O	tom,	zda	ke	zpoždění	dodávky	dojde	na	straně	společnosti	SCHILLING,	se	rozhodne	podle	
zákonných	ustanovení.	V	každém	případě	je	však	třeba,	aby	kupující	zaslal	upomínku.	

4.	 	Práva	kupujícího	podle	článku	VIII.	těchto	Všeobecných	prodejních	podmínek	a	zákonná	práva	
společnosti	SCHILLING,	zejména	byla-li	povinnost	plnění	vyloučena	(např.	na	základě	nemož-
nosti	nebo	nepřijatelnosti	plnění	a/nebo	při	neplnění),	zůstávají	nedotčena.	

V. Dodání, přenos rizik, prodlení s převzetím
1.	 	Dodávka	se	uskuteční	ze	skladu	společnosti	SCHILLING	v	obci	Friedrichshafen	(PSČ	88045),	

kde	je	rovněž	místo	plnění	dodávky.	Na	žádost	a	náklady	kupujícího	může	společnost	SCHIL-
LING	zaslat	zboží	na	jiné	místo	určení	(zásilkový	prodej).	Není-li	ujednáno	jinak,	je	společnost	
SCHILLING	oprávněna	sama	rozhodnout	o	způsobu	provedení	zásilky	(zejména	určit	dopravce,	
expediční	trasu	a	obal).

2.	 Obal	je	účtován	zvlášť	za	režijní	cenu	a	je	nevratný.	

3.	 	Riziko	náhodné	ztráty	a	náhodného	zhoršení	jakosti	zboží	přechází	na	kupujícího	nejpozději	při	
převzetí	zboží.	Při	zásilkovém	prodeji	však	riziko	náhodné	ztráty	a	náhodného	zhoršení	jakosti	
zboží,	jakož	i	riziko	prodlení	s	převzetím	přechází	na	spediční	firmu,	dopravce	nebo	jinou	osobu	
či	instituci	odpovědnou	za	provedení	zásilky.	

4.	 	Pokud	 je	 kupující	 v	 prodlení	 s	 převzetím,	 nespolupracuje	 nebo	 je-li	 dodávka	 společností	 
SCHILLING	 zpožděna	 z	 jiných	 důvodů,	 za	 něž	 nese	 odpovědnost	 kupující,	 má	 společnost	
SCHILLING	právo	požadovat	náhradu	vzniklé	škody,	včetně	dodatečných	nákladů	(např.	nákla-
dy	na	skladování).	Společnost	SCHILLING	si	za	to	bude	účtovat	paušální	náhradu	ve	výši	0,5	%	
čisté	(netto)	kupní	ceny	za	kalendářní	týden	až	do	max.	výše	10	%	čisté	kupní	ceny.	

	 	Důkaz	o	vzniklých	vyšších	škodách	a	naše	zákonné	nároky	(zejména	náhrada	za	dodatečné	
výdaje,	přiměřené	odškodnění,	výpověď	smlouvy)	zůstávají	nedotčeny;	paušální	náhrada	však	
bude	započítána	do	dalších	peněžních	nároků.	Kupujícímu	zůstává	možnost	prokázat,	že	nám	
nevznikla	žádná	nebo	výrazně	menší	škoda,	než	jaká	je	vyjádřena	ve	shora	uvedené	paušální	
náhradě.

VI. Ceny a platební podmínky
1.	 	Není-li	v	konkrétním	případě	ujednáno	jinak,	platí	ceny	společnosti	SCHILLING	aktuální	v	době	

uzavření	smlouvy,	a	to	skladové	ceny	s	připočtením	zákonné	DPH.	

2.	 	Při	zásilkovém	prodeji	nese	kupující	náklady	na	přepravu	ze	skladu	a	dále	náklady	na	případné	
jím	vybrané	pojištění	přepravy.	Jakákoli	cla,	poplatky,	daně	a	jiné	povinné	odvody	nese	kupující.	

3.	 	Kupujícímu	 náleží	 práva	 na	 započtení	 pohledávky	 nebo	 zadržovací	 práva	 pouze	 tehdy,	 je-li	
jeho	nárok	právně	uznán	nebo	 je	nesporný.	Vyskytnou-li	se	v	dodávce	vady,	zůstávají	práva	
kupujícího,	zejména	práva	podle	článku	VIII.	bod		6	těchto	Všeobecných	prodejních	podmínek,	
nedotčena.	

4.	 	Pokud	 se	 po	 uzavření	 smlouvy	 ukáže	 (např.	 podáním	 návrhu	 na	 zahájení	 insolvenčního	 ří-
zení),	že	nárok	společnosti	SCHILLING	na	zaplacení	kupní	ceny	je	ohrožen	neschopností	ku-
pujícího	plnit,	 je	společnost	SCHILLING	podle	právních	předpisů	oprávněna	plnění	odmítnout	
a	–	popřípadě	po	stanovení	 lhůty	–	odstoupit	od	smlouvy	 (§	321	BGB).	U	smlouvy	o	výrobě	
nezastupitelných	věcí	(individuální	výroba)	můžeme	odstoupení	od	smlouvy	ohlásit	okamžitě;	
právní	ustanovení	o	nezbytnosti	stanovení	lhůty	zůstávají	nedotčena.	

VII. Výhrada vlastnického práva
1.	 	Veškeré	dodané	 zboží	 zůstává	 vlastnictvím	společnosti	SCHILLING	až	do	uspokojení	 všech	

pohledávek	z	obchodního	vztahu	s	kupujícím,	a	to	na	jakémkoli	právním	základě,	včetně	poh-
ledávek	budoucích	a	podmíněných	(rozšířená	výhrada	vlastnického	práva).	Rozšířená	výhrada	
vlastnického	práva	se	však	netýká	plateb	formou	zálohy	nebo	plateb	v	hotovosti,	při	nichž	k	pře-
dání	zboží	dojde	okamžitě.	V	takovém	případě	zůstává	dodané	zboží	vlastnictvím	společnosti	
SCHILLING	do	té	doby,	dokud	není	zcela	zaplacena	kupní	cena	tohoto	zboží.	

 
2.	 	O	obstavení	zboží	či	jakémkoli	jiném	zásahu	třetích	osob	musí	kupující	společnost	SCHILLING	

bezodkladně	informovat.	

3.	 	Pokud	realizovatelná	hodnota	záruk	překročí	pohledávky	společnosti	SCHILLING	o	více	než	10	
%,	uvolní	společnost	SCHILLING	na	žádost	kupujícího	záruky	podle	jeho	výběru.	

VIII. Nároky kupujícího z vadného plnění
1.	 	Pro	práva	kupujícího	v	případě	věcných	a	právních	vad	(včetně	chybných	dodávek,	dodání	ne-

dostatečného	množství,	nesprávné	montáže	nebo	chybných	montážních	pokynů)	platí	zákonná	
ustanovení,	není-li	stanoveno	jinak.	Ve	všech	případech	zůstávají	nedotčena	zvláštní	zákonná	
ustanovení	pro	dodání	zboží	konečnému	spotřebiteli	 (zpětný	postih	dodavatele,	 regres	podle	
§	478	BGB).	Regresní	nároky	vůči	dodavateli	jsou	vyloučeny	v	případě,	že	kupující,	popř.	jiný	
podnikatel,	zboží	s	vadami	dále	zpracoval,	např.	vestavěním	do	jiného	produktu.	

2.	 Základem	odpovědnosti	společnosti	SCHILLING	za	vady	je	především	sjednaná	jakost	zboží.	

3.	 	Pokud	 jakost	 zboží	 sjednána	 nebyla,	 je	 třeba	 podle	 zákonných	 ustanovení	 rozhodnout,	 zda	
se	jedná	či	nejedná	o	vadu	(§	434	odst.	1	věta	2	a	odst.	3	BGB).	Společnost	SCHILLING	však	 
neodpovídá	 za	 veřejná	 prohlášení	 třetích	 osob	 (např.	 reklamní	 výroky),	 na	 něž	 ji	 kupující	 
neodkázal	jako	na	prohlášení,	na	jejichž	základě	se	rozhodl	pro	koupi.

4.	 	Nároky	kupujícího	z	odpovědnosti	 za	vady	předpokládají,	 že	kupující	 splnil	 své	zákonné	po-
vinnosti	 co	 se	 týče	 kontroly	 zboží	 po	 převzetí	 a	 případné	 okamžité	 reklamace	 (§§	 377,	 381	
německého	obchodního	zákoníku).	

Všeobecné	prodejní	podmínky	společnosti	SCHILLING	Kran-	und	Hebetechnik	GmbH	pro	dodávání	movitých	věcí



5.	 	Vykazuje-li	 dodané	 zboží	 vady,	 může	 společnost	 SCHILLING	 nejprve	 zvolit,	 zda	 poskytne	
náhradní	plnění	formou	odstranění	vad	(oprava),	nebo	dodáním	bezchybných	položek	(výmě-
na).	Právo	společnosti	SCHILLING	odmítnout	náhradní	plnění	při	splnění	zákonných	podmínek	
zůstává	nedotčeno.	

6.	 	Společnost	SCHILLING	je	oprávněna	vázat	náhradní	plnění	na	to,	že	kupující	nejprve	zaplatí	
dlužnou	kupní	cenu.	Kupující	je	však	oprávněn	ponechat	si	část	kupní	ceny,	která	je	přiměřená	
vadě.	

7.	 	Kupující	musí	společnosti	SCHILLING	poskytnout	čas	a	příležitost	potřebnou	pro	dlužné	náhrad-
ní	plnění,	zejména	odevzdat	reklamované	zboží	pro	účely	přezkoušení.	V	případě	náhradního	
plnění	formou	výměny	je	kupující	povinen	společnosti	SCHILLING	v	souladu	se	zákonnými	usta-
noveními	vadnou	věc	vrátit.	Náhradní	plnění	nezahrnuje	vymontování	ani	opětovnou	instalaci	
vadné	věci	společností	SCHILLING,	pokud	společnost	SCHILLING	původně	nebyla	povinna	ji	
nainstalovat.	

8.	 	Výdaje	potřebné	za	účelem	přezkoušení	a	náhradního	plnění,	 zejména	náklady	na	dopravu,	
přepravu,	práci	a	materiál,	a	v	případě	potřeby	náklady	na	demontáž	a	opětnou	instalaci,	nese,	
resp.	poskytne	společnost	SCHILLING	v	souladu	se	zákonnými	ustanoveními	tehdy,	pokud	vada	
skutečně	existuje.	V	opačném	případě	může	společnost	SCHILLING	požadovat	od	kupujícího	
náhradu	 nákladů	 vzniklých	 v	 souvislosti	 s	 neodůvodněným	požadavkem	na	odstranění	 vady	
(zejména	náklady	na	přezkoušení	a	dopravu),	ledaže	by	kupující	nemohl	být	schopen	zjistit,	že	
vada	neexistuje.	

9.	 	V	 naléhavých	případech,	 např.	 v	 případě	ohrožení	 bezpečnosti	 provozu	nebo	pro	 odvrácení	
nepřiměřené	škody	má	kupující	právo	odstranit	vadu	sám	a	požadovat	od	společnosti	SCHIL-
LING	 náhradu	 těchto	 objektivně	 nutných	 nákladů.	 Kupující	 je	 povinen	 o	 provedení	 takovéto	
vlastní	opravy	bezodkladně,	pokud	možno	předem,	společnost	SCHILLING	informovat.	Právo	
na	vlastní	opravu	kupující	nemá	v	případě,	že	by	společnost	SCHILLING	byla	podle	zákonných	
ustanovení	oprávněna	náhradní	plnění	odmítnout.	

10.	 	Pokud	náhradní	plnění	selhalo	nebo	pokud	marně	uplynula	přiměřená	lhůta	povinně	stanovená	
kupujícím	nebo	pokud	taková	lhůta	podle	zákona	není	nutná,	může	kupující	od	kupní	smlouvy	
odstoupit	nebo	požadovat	snížení	kupní	ceny.	V	případě	zanedbatelné	vady	však	kupující	právo	
odstoupit	od	smlouvy	nemá.

11.	 	Nároky	kupujícího	na	náhradu	škody,	resp.	na	náhradu	zbytečných	výdajů	existují	 i	v	případě	
vad	uvedených	v	článku	IX.,	jinak	jsou	vyloučeny.	

IX. Ostatní ručení
1.	 	Pokud	z	těchto	Všeobecných	smluvních	podmínek,	včetně	následujících	ustanovení,	nevyplývá	

nic	jiného,	ručí	společnost	SCHILLING	v	případě	porušení	smluvních	a	mimosmluvních	závazků	
v	rozsahu	daném	zákonem.

2.	 	U	nároků	na	náhradu	škody	odpovídá	společnost	SCHILLING	–	bez	ohledu	na	právní	důvody	–	v	
rámci	odpovědnosti	za	zavinění	v	případě	úmyslu	a	hrubé	nedbalosti.	U	prosté	nedbalosti	odpo-
vídá	společnost	SCHILLING,	s	výhradou	zákonných	omezení	odpovědnosti	(např.	tzv.	péče	ve	
vlastních	záležitostech,	nevýznamné	porušení	povinnosti),	pouze	za

a)	 újmy	na	životě	a	zdraví,

b)	 	škody	způsobené	porušením	podstatné	smluvní	povinnosti	(povinnost,	jejíž	splnění	je	předpo-
kladem	řádného	plnění	smlouvy	a	v	 jejíž	dodržení	smluvní	partner	pravidelně	důvěřuje	nebo	
může	důvěřovat);	v	tomto	případě	je	však	naše	odpovědnost	omezena	pouze	na	náhradu	škod	
předvídatelných	a	typicky	se	vyskytujících.	

3.	 	Omezení	odpovědnosti	za	škodu,	vyplývající	z	výše	uvedeného	bodu	2,	platí	také	při	porušení	
povinnosti,	 resp.	pro	osoby,	 za	 jejichž	zavinění	 společnost	SCHILLING	ze	zákona	odpovídá.	
Tato	omezení	odpovědnosti	 jsou	neplatná	v	případě,	kdy	společnost	SCHILLING	vadu	zboží	
podvodně	zamlčela	nebo	za	jeho	jakost	převzala	záruku,	a	dále	v	případě	nároků	kupujícího	ze	
zákona	o	odpovědnosti	za	škodu	způsobenou	vadou	výrobku.	

4.	 	Pro	 porušení	 smluvní	 povinnosti,	 která	 není	 založena	 na	 vadě,	 může	 kupující	 od	 smlouvy	
odstoupit	 nebo	 ji	 vypovědět	pouze	v	případě,	 že	společnost	SCHILLING	za	 takové	porušení	
povinnosti	odpovídá.	Právo	kupujícího	vypovědět	smlouvu	(zejména	podle	§§	650	a	648	BGB)	
je	vyloučeno.	V	ostatním	platí	zákonné	předpoklady	a	právní	důsledky.

X. Promlčecí lhůta
1.	 	Odchylně	od	§	438	odst.	1	č.	3	BGB	činí	všeobecná	promlčecí	 lhůta	na	nároky	z	věcných	a	

právních	vad	jeden	rok	ode	dne	dodání.	Bylo-li	sjednáno	převzetí,	začíná	promlčecí	lhůta	dnem	
převzetí.

2.	 	Jedná-li	se	však	u	zboží	o	stavbu	nebo	věc,	která	byla	v	souladu	s	jejím	běžným	užíváním	použi-
ta	pro	stavbu,	a	způsobilo-li	zboží	vadnost	stavby	(stavební	materiál),	činí	promlčecí	 lhůta	ze	
zákona	pět	let	ode	dne	dodání	(§	438	odst.	1	písm.	1	číslo	2	BGB).	Nedotčena	zůstávají	rovněž	
další	zvláštní	zákonná	ustanovení	o	promlčecí	lhůtě	(zejména	§	438	odst.	1	písm.	1,	odst.	3,	§	
444,	§	445b	BGB).	

3.	 	Uvedené	zákonné	promlčecí	lhůty	se	vztahují	také	na	smluvní	a	mimosmluvní	nároky	kupujícího	
na	náhradu	škody,	které	jsou	založeny	na	vadě	zboží,	ledaže	by	uplatnění	zákonné	promlčecí	
lhůty	 (§§	195,	199	BGB)	vedlo	v	 jednotlivých	případech	ke	zkrácení	promlčecí	 lhůty.	Nároky	
kupujícího	na	náhradu	škody	podle	článku	IX.	bod	2	věty	1	a	2a)	jakož	i	nároky	podle	zákona	
o	odpovědnosti	za	škodu	způsobenou	vadou	výrobku	podléhají	promlčení	výhradně	podle	zá-
konných	ustanovení	o	promlčecích	lhůtách.	

XI. Vlastnická a autorská práva
1.	 	Společnost	 SCHILLING	 si	 vyhrazuje	 vlastnická	 a	 autorská	 práva	 k	 eventuálně	 dodaným	

příručkám,	konstrukčním	výkresům,	kalkulacím,	výkladům,	výpočtům	a	jiným	dokumentům.	Tyto	
smějí	být	zpřístupněny	třetím	osobám	pouze	se	souhlasem	společnosti	SCHILLING.

2.	 	Nedojde-li	k	uzavření	smlouvy,	je	kupující	povinen	společnosti	SCHILLING	na	požádání	vrátit	
všechny	dokumenty	týkající	se	smluvních	jednání.	

XII. Místo plnění, soudní příslušnost a rozhodné právo
1.	 	Místem	plnění	pro	platby	kupujícího	je	podnik	společnosti	SCHILLING	v	obci	88045	Friedrichs-

hafen.	

2.	 	Je-li	 kupující	 obchodníkem	 ve	 smyslu	 německého	 obchodního	 zákoníku,	 právnickou	 osobou	
veřejného	práva	nebo	veřejnoprávním	zvláštním	majetkem,	je	výhradní	–	i	mezinárodní	–	soudní	
příslušností	 pro	 všechny	 spory	 vzniklé	 přímo	 nebo	 nepřímo	 ze	 smluvního	 vztahu	 sídlo	 spo-
lečnosti	SCHILLING	v	88045	Friedrichshafen,	 pokud	není	 ze	 zákona	určena	výlučná	soudní	
příslušnost.	Společnost	SCHILLING	je	však	rovněž	oprávněna	podat	žalobu	u	obecného	soudu	
kupujícího;	to	platí	i	pro	předběžná	opatření	nebo	zahájení	či	návrh	jiných	právních	opatření.

3.	 	Ustanovení	uvedená	výše	v	bodu	2	2	gelten	entsprechend,	wenn	der	Käufer	Unternehmer	im	
Sinne	von	§	14	BGB	ist.	

4.	 	Na	všechny	právní	spory	mezi	společností	SCHILLING	a	kupujícím	se	použije	právo	Spolkové	
republiky	Německo	s	vyloučením	úmluvy	OSN	ze	dne	11.04.1980	o	smlouvách	o	mezinárodním	
obchodu	(CISG).	Předpoklady	a	účinky	výhrady	vlastnického	práva	v	souladu	s	článkem	VII.	
podléhají	právu	v	místě,	kde	se	věc	nachází,	pokud	 je	volba	 rozhodného	práva	ve	prospěch	
práva	Spolkové	republiky	Německo	nepřípustná	nebo	neúčinná.

XIII. Rozhodující verze
	 V	případě	pochybností	je	rozhodující	německá	verze	těchto	Všeobecných	prodejních	podmínek.	

Všeobecné	prodejní	podmínky	společnosti	SCHILLING	Kran-	und	Hebetechnik	GmbH	pro	dodávání	movitých	věcí

stav	01.08.2019			©	SCHILLING	Kran-	und	Hebetechnik	GmbH,	Friedrichshafen


