Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011)
§1
1.

Tyto Všeobecné podmínky zhotovitele (dále jen: podmínky) jsou kdykoli volně
k dispozici na internetu na adrese www.packwell-schwepnitz.de a objednavatel si je
může v reprodukovatelné formě uložit a vytisknout.

2.

Dodavatelské smlouvy se uzavírají, s výjimkou odlišných individuálních smluvních
dohod, pouze na základě těchto podmínek. Tyto podmínky se použijí vůči podnikům,
právnickým osobám veřejného práva a veřejnoprávnímu majetku se zvláštním
statusem vždy v nejnovějším znění (viz § 14 německého občanského zákoníku) a platí
i pro všechny budoucí obchodní vztahy s uvedenými objednavateli.

3.

Odlišné nebo doplňující nákupní podmínky objednavatele platí pouze v případě, že
byly zhotovitelem výslovně písemně uznány. Toto platí i tehdy, když zhotovitel, znalý
případných odlišných podmínek objednavatele, bezvýhradně provede dodávky.

4.

Veškeré nabídky jsou nezávazné a nabývají platnosti až po písemném potvrzení.
Písemná forma ve smyslu těchto podmínek je zachována při písemném nebo
elektronickém přenosu, i když písemnost není podepsána. Ceny nezahrnují daň
z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.

5.

Při uzavření smlouvy neexistovala žádná ústní vedlejší ujednání.

6.

Individuální dohody objednavatele uzavřené v ojedinělých případech výslovně se
zhotovitelem (včetně vedlejších ujednání, doplnění a změn těchto VOP) mají – pokud
byly učiněny po uzavření smlouvy – v každém případě přednost před těmito VOP.
Pro obsah takových individuálních dohod je rozhodující písemná smlouva nebo –
pokud taková smlouva není k dispozici – písemné potvrzení zhotovitele vůči
objednavateli.

§ 2 Realizace dodávky
1.

Přepravní riziko nese objednavatel. U zakázek v hodnotě nižší než € 1.000 hradí
přepravu objednavatel.

2.

Zhotovitel je oprávněn dodávat větší než sjednané množství, pokud je to s ohledem na
zájmy zhotovitele pro objednavatele únosné. Vyúčtováno bude dodané množství.

3.

Částečné dodávky jsou s ohledem na zájmy zhotovitele povoleny v takovém rozsahu,
který je pro objednavatele únosný.

4.

Náklady na tiskové štočky, výsekové nástroje nebo ostatní materiály budou vypočteny
pouze do výše vlastních nákladů zhotovitele a vyúčtovány objednavateli zvlášť.
Zaplacením těchto tak zvaných poměrných nákladů objednavatelem přecházejí tyto
materiály do vlastnictví objednavatele. Po uplynutí úschovní lhůty 2 let po realizaci
poslední zakázky vyzve zhotovitel objednavatele, aby si tento materiál u něj vyzvedl.
Pokud by objednavatel nereagoval na tuto výzvu v přiměřené lhůtě, kterou mu
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zhotovitel stanovil, je zhotovitel oprávněn tyto materiály ze skladových důvodů vyřadit a
zlikvidovat.
5.

Odpovědnost za dodržení ochranných a autorských práv k objednanému vybavení
nese objednavatel. Pokud jsou zhotoviteli známa cizí ochranná a autorská práva,
upozorní na ně objednavatele.

§ 3 Paletizace
1.

Zhotovitel vede paletové konto palet a krycích desek pro objednavatele, které jsou
v jeho vlastnictví. Toto konto poskytuje informace o stavu a pohybu palet. Objednavatel
obdrží na přání k odsouhlasení salda výpis z paletového konta.

2.

Záznamy na paletovém kontě jsou vedeny na základě expedičních dokladů.
Objednavatel je povinen potvrdit každé obdržení palet podpisem.

3.

Při každé dodávce paletovaného zboží musí objednavatel zhotoviteli plynule vracet
stejné množství identických palet, které obdržel.

4.

Nevrácené nebo poškozené palety budou vyfakturovány v reprodukční hodnotě.

§ 4 Opožděné převzetí způsobené objednavatelem
1.

Odmítne-li objednavatel převzít zcela nebo částečně zboží v ujednané dodací lhůtě,
může zhotovitel požadovat buď plnění smlouvy nebo po uplynutí jím stanovené
přiměřené dodatečné lhůty náhradu škody místo plnění.

2.

Opozdí-li se dodávka z podnětu objednavatele, může zhotovitel počínaje uplynutím
jednoho měsíce po oznámení připravenosti k dodávce účtovat skladové náklady mu
vzniklé i při skladování v některém z jeho závodů, nejméně však 0,5% fakturované
částky zboží za každý měsíc. Další nároky zůstávají vyhrazeny; objednavatel má
možnost prokázat, že zhotoviteli v důsledku prodlení nevznikla žádná škoda nebo
vznikla podstatně menší škoda.

3.

V případech uvedených v bodě 2 je zhotovitel kromě toho oprávněn nakládat po
marném uplynutí přiměřené dodatečné lhůty se zbožím jinak a objednavatele
zásobovat v přiměřeně prodloužené lhůtě.

4.

Uplatnění dalších nároků a práv (např. náhradu škody místo plnění po stanovení
přiměřené dodatečné lhůty) si zhotovitel výslovně vyhrazuje.

§ 5 Dodací lhůta
1.

Dodací lhůty jsou platné pouze přibližně, pokud nebyly výslovně písemně potvrzeny
jako závazné.

2.

Dodací lhůta začíná běžet od data přijetí zakázky. Při změně potvrzené zakázky začíná
běžet dodací lhůta od potvrzení změny zakázky.
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§ 6 Vyšší moc
1.

Pokud působením vyšší moci, tj. neobvyklých okolností, které nemohl zhotovitel i přes
přiměřenou péči podle okolností případu odvrátit, např. násilí, válka, nepokoje,
provozní poruchy, stávka, výluka, nedostatek odborníků, úřední sankce a zásahy,
prodlení v dodávce důležitých surovin nebo problémy se zásobováním energií, jakož i
jiné nepředvídané překážky, které jsou mimo sféru vlivu zhotovitele a které prodlouží
realizaci zakázky, se prodlužuje ujednaná dodací lhůta o dobu trvání poruchy.
Zhotovitel bude objednavatele neprodleně informovat o vzniku případu vyšší moci. V
ostatním zůstává smlouva beze změny v platnosti.

2.

Trvá-li porucha déle než 6 týdnů, přísluší oběma smluvním stranám právo od smlouvy
odstoupit.

§ 7 Záruka, ručení
1.

Reklamace dodaného zboží je nutno provést písemně a neprodleně, nejpozději do 8
pracovních dnů od obdržení zboží. Skryté vady je třeba písemně oznámit nejpozději do
8 pracovních dnů od jejich zjištění. Právo reklamace za skryté vady zaniká po 2
měsících ode dne obdržení zboží.
K oznámení reklamace je třeba přiložit vzorky reklamovaného zboží.
Nedostatky části dodávky nemohou vést k reklamaci celé dodávky, ledaže je pro
objednavatele neúnosné, aby část dodávky bez závad akceptoval.

2.

Nechal-li zhotovitel objednavatelem stanovenou přiměřenou lhůtu k dodatečnému
plnění v trvání nejméně 4 týdnů marně uplynout, provedl-li zhotovitel 2krát nápravu
nebo jedenkrát uskutečnil náhradní dodávku a nebylo tím možno existující vadu
odstranit, jakož i pro případ, že zhotovitel neoprávněně odmítne nutnou nápravu nebo
náhradní dodávku, nepřiměřeně ji zdržuje nebo pokud objednavateli z jiných důvodů
nelze provést nápravu nebo pokud jsou dány předpoklady §§ 281 odst. 2 nebo 323
odst. 2 německého občanského zákoníku, může objednavatel místo nápravy nebo
dodatečné dodávky uplatnit zákonem stanovené opravné prostředky pro odstoupení a
slevu, jakož i náhradu škody nebo náhradu nákladů, poslední jmenované v rámci níže
uvedeného § 8 těchto podmínek. § 478 německého občanského zákoníků zůstává
nedotčen.

3.

Za vlastnosti obalu vzhledem k jeho použitelnosti pro určitý účel použití ručí zhotovitel
pouze na základě příslušného písemného příslibu.

4.

Za odchylky obvyklé v oboru týkající se klihování, hladkosti jako i čistoty papírů, lepení,
sponkování, barev, tisku a hmotnosti nepřebírá zhotovitel žádnou odpovědnost.

5.

V ostatním se pro posuzování odchylek obvyklých v oboru nebo technicky
nevyhnutelných odchylek použijí katalogy zkoušek pro kartony z vlnité lepenky, které
byly vydány Svazem průmyslu vlnité lepenky (VERBAND DER WELLPAPPENINDUSTRIE E.V., Hilpertstrasse 22, 64295 Darmstadt) a které jsou k dispozici u
zhotovitele, jakož i norma DIN pro obaly z vlnité lepenky, vše v aktuálně platném znění.

6.

Nároky kvůli věcným a/nebo právním vadám budou promlčeny za 12 měsíců, počínaje
od přechodu nebezpečí. V případě úmyslného porušení povinností, úmyslného
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zamlčení závad, v případě nároků z nedovoleného jednání, při absenci garantovaných
vlastností, při převzetí rizik spojených s pořízením, jakož i při poranění osob platí
zákonné promlčecí lhůty §§ 479 a 634 a odst. 1 č. 2 německého občanského zákoníku
zůstávají nedotčeny.
§ 8 Ručení
1.

Zhotovitel ručí neomezeně podle ustanovení zákona o ručení za výrobek, v případech
výslovného převzetí záruky nebo rizik spojených s pořízením, jakož i kvůli úmyslnému
nebo hrubému porušení povinností. Rovněž ručí zhotovitel neomezeně v případě
úmyslného nebo nedbalého ohrožení života, zdraví a ublížení na těle, jakož i v případě,
že zhotovitel poruší podstatné smluvní povinnosti, tak zvané základní povinnosti, to
znamená
(aa) při podstatném porušení povinností, které ohrožuje dosažení účelu smlouvy,
nebo
(bb) při porušení povinností, jejichž splnění umožňuje řádnou realizaci smlouvy vůbec
a na jejichž dodržení se objednavatel pravidelně musí spoléhat ("základní
povinnosti").

2.

Za věcné a majetkové škody způsobené lehkou nedbalostí ručí zhotovitel pouze
v případě smluvně typických škod předvídatelných při uzavření smlouvy.

3.

Uplatní-li objednavatel v případě prodlení zhotovitele s dodávkou způsobeného lehkou
nedbalostí po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty náhradu škody místo plnění nebo
náhrady nákladů, je tato náhrada omezena na výši vícenákladů náhradního nákupu u
jiného zhotovitele – maximálně však na výši hodnoty zakázky.

4.

Rozsáhlejší odpovědnost za náhradu škody nebo náhradu nákladů než je uvedena
v předcházejícím odstavci tohoto § 8 podmínek, je vyloučena – bez ohledu na právní
povahu uplatněného nároku.

5.

Výše uvedená omezení odpovědnosti platí co do důvodu a výše i ve prospěch
zákonných zástupců, zaměstnanců a ostatních pověřených osob a/nebo
subdodavatelů zhotovitele.

§ 9 Vystavení faktury, splatnost, platba
1.

Z nedostatku odlišných písemných ujednání platí ceny zhotovitele ze skladu nebo ze
závodu včetně nakládky a obalu. Rozumějí se bez zákonné daně z přidané hodnoty.
Má-li být zboží dodáno za více než 4 měsíce od uzavření smlouvy, musí si smluvní
strany dohodnout přiměřenou cenovou úpravu, pokud se mezitím prokazatelně změní
kalkulační základ zhotovitele, zejména pokud se zvýší ceny surovin.

2.

Fakturovaná částka je splatná do 14 dnů od data vystavení faktury se skontem 2 %,
pokud jsou uhrazeny dřívější faktury zhotovitele, nebo do 30 dnů netto. Plnění, která se
dále účtují za vlastní náklady, jako například štočky, nástroje, nájemné nebo přepravní
náklady, jsou ze srážky skonta vyloučena.
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3.

Platba musí být provedena v hotovosti, šekem, bankovním nebo poštovním převodem.
Pokud se dle dohody platí směnkami, musí být kryty. Veškeré související náklady a
výdaje hradí objednavatel. Platby směnkou neopravňují ke srážce skonta. Směnky se
přijímají jen pro platební účely.

§ 10 Započtení a zadržovací právo
Právo na započtení přísluší objednavateli pouze tehdy, když jsou jeho protinároky
právoplatně zjištěny, jsou nesporné nebo jsou uznány objednavatelem. Kromě toho je
objednavatel oprávněn k výkonu zadržovacího práva jen tehdy, když je protinárok
založen na stejném smluvním poměru.
§ 11 Opoždění plateb
1.

V případě opožděné platby jsou účtovány úroky ve výši 8 procentních bodů ročně nad
příslušnou základní úrokovou sazbu (§ 247 německého občanského zákoníku).
Prokázání rozsáhlejší škody způsobené opožděním zůstává vyhrazeno.

2.

V případě opožděné platby objednavatele není zhotovitel až do uhrazení splatných
fakturovaných částek včetně úroků z prodlení povinen k žádné další dodávce z jakékoli
smlouvy.

3.

Je-li objednavatel s ujednanými splatnostmi v prodlení nebo dojde-li k okolnostem,
které při použití obvyklých bankovních měřítek poukazují na podstatné zhoršení jeho
majetkových poměrů a/nebo jeho bonity, je zhotovitel oprávněn po marném uplynutí
přiměřené dodatečné lhůty požadovat za realizované dodávky okamžitou platbu a za
budoucí dodávky podle své volby platbu předem nebo platbu při dodávce. Jako
alternativu může zhotovitel požadovat předložení bankovních záruk.

4.

Zhotovitel je oprávněn podle své volby od dodavatelských smluv uzavřených
s objednavatelem odstoupit nebo požadovat místo plnění náhradu škody, pokud
objednavatel neprovede platbu do 10 dnů od obdržení oprávněné upomínky.

5.

Veškeré pohledávky zhotovitele jsou okamžitě splatné, jestliže objednavatel podá
návrh na insolvenční řízení nebo jiným způsobem prohlásí svoji platební neschopnost.

§ 12 Výhrada vlastnictví
1.

Dodané zboží zůstává až do splnění veškerých pohledávek vyplývajících z obchodního
styku včetně salda běžného účtu vlastnictvím zhotovitele.

2.

Výhrada vlastnictví nevylučuje právo objednavatele použít dodané zboží v rámci svého
řádného obchodního provozu či jej zpracovat a prodat. Objednavatel jej však nesmí po
dobu platnosti výhrady vlastnictví ani převést jako zajištění ani zastavit.

3.

Bude-li dodané zboží použito jako obalový prostředek nebo dále zpracováno jako
obalový materiál, nezaniká tím vlastnictví zhotovitele. Zhotovitel se stává vlastníkem
nebo spoluvlastníkem nové věci v poměru fakturované hodnoty svého vyhrazeného
zboží vůči zabalenému zboží či k vyrobeným obalům. Jako nepřímý vlastník
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vyhrazeného zboží má zhotovitel právo kdykoli vstoupit do obchodních či skladových
prostor objednavatele.
4.

Bude-li dodané zboží nebo balicí prostředky z něj vyrobené dále prodány, postoupí
objednavatel zhotoviteli již nyní pohledávku z kupní ceny vůči svým odběratelům až do
úplného zaplacení své pohledávky ve výši fakturované hodnoty dodaného
vyhrazeného zboží. Zhotovitel tímto postoupení přijímá. K vymáhání pohledávky
z kupní ceny zůstává objednavatel oprávněn i po postoupení. Oprávnění zhotovitele
vymáhat pohledávku sám, zůstává tímto nedotčeno. Zhotovitel se však zavazuje
pohledávku nevymáhat, pokud objednavatel splní své platební povinnosti ze získaných
výnosů, nedostane se do prodlení s platbou a zejména pokud není podán žádný návrh
na zahájení konkursního, vyrovnávacího nebo insolvenčního řízení a nedojde
k zastavení plateb. Je-li tomu tak, může zhotovitel požadovat, aby mu objednavatel
oznámil postoupení pohledávky a jejich dlužníky, uvedl všechny údaje potřebné k
vymáhání, poskytl příslušné podklady a dlužníkům (třetím osobám) sdělil postoupení.

5.

V případě porušení povinností objednavatele, zejména při prodlení s platbou, je
zhotovitel i bez stanovení lhůty oprávněn požadovat vydání předmětu dodávky;
objednavatel je povinen k jejímu vydání.

6.

Pokud hodnota výše uvedeného zajištění přesáhne hodnotu zajišťovaných pohledávek
o 20%, uvolní zhotovitel plně uhrazené dodávky podle své volby na požádání
objednavatele. Objednavatel je povinen zabránit veškerému přístupu třetích osob
k zajištěnému majetku (vyhrazené zboží a pohledávky) s upozorněním na práva
zhotovitele a zhotovitele o tom neprodleně informovat. Je dále povinen vyhrazené
zboží v obvyklé výši pojistit.

§ 13 Místo plnění, sídlo soudu a volba práva
1.

Sídlem soudu pro všechny povinnosti či právní spory vzniklé z dodavatelské smlouvy –
rovněž pro žaloby týkající se šeků a směnek – je sídlo firemní pobočky zhotovitele,
která zakázku potvrdila. Toto platí pouze v případě, kdy je objednavatel osobou
zapsanou v obchodním rejstříku, právnickou osobou veřejného práva nebo
veřejnoprávním majetkem se zvláštním statusem nebo se jeho sídlo nachází mimo
Spolkovou republiku Německo.

2.

Místem plnění pro všechny vzájemné závazky, např. pro platby objednavatele nebo
dodávky zhotovitele je sídlo firemní pobočky zhotovitele, která zakázku potvrdila.

3.

Platí výhradně německé právo s vyloučením kupního práva OSN.

§ 14 Neúčinnost ustanovení
1.

Pokud by byla jednotlivá ustanovení těchto podmínek z právních důvodů neúčinná
nebo se takovými stala, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení.

2.

Neúčinná ustanovení budou po vzájemné shodě nahrazena účinnými ustanoveními,
která jsou ekonomickému účelu neúčinných ustanovení nejbližší.
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