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Jednoduchá a rozší řená výhrada vlastnictví   

             V souladu s bodem 4.3 Všeobecných dodacích podmínek 
podléhají veškeré dodávky realizované společností 
FRÄNKISCHE jednoduché a rozšířené výhradě vlastnictví.  

 
1. Předměty dodávek („zboží s výhradou vlastnictví“) zůstá-

vají vlastnictvím společnosti FRÄNKISCHE až do splnění 
veškerých nároků vyplývajících z obchodního styku a ná-
ležejících společnosti FRÄNKISCHE za zákazníkem. Jest-
liže realizovatelná hodnota veškerých zajišťujících práv, 
jež náleží společnosti FRÄNKISCHE, přesáhne výši veš-
kerých zajištěných nároků o více než 10 %, uvolní společ-
nost FRÄNKISCHE na žádost zákazníka příslušnou část 
zajišťovacích práv. Má se za to, že předpoklady stanovené 
ve výše uvedené větě jsou splněny, pokud odhadní hodno-
ta jistin náležejících společnosti FRÄNKISCHE dosáhne, 
popř. přesáhne 150 % hodnoty zajištěných nároků. Spo-
lečnosti FRÄNKISCHE náleží právo volby při rozhodování 
o uvolnění různých zajišťovacích práv.  

 
2. Během trvání výhrady vlastnictví není zákazníkovi dovole-

no obstavovat majetek nebo převádět záruky a zákazník je 
oprávněn realizovat další prodej dalším obchodníkům pou-
ze v rámci běžné obchodní činnosti a pouze za podmínky, 
že obchodník obdrží od svého zákazníka platbu nebo učiní 
výhradu, že vlastnické právo ke zboží přejde na jeho zá-
kazníka teprve v okamžiku, kdy zákazník splnil své plateb-
ní povinnosti.  

 
3. Jestliže zákazník prodá zboží s výhradou vlastnictví, 

postupuje tak již nyní budoucí pohledávky za svými zákaz-
níky vyplývající z dalšího prodeje i veškerá vedlejší práva 
– včetně případných neuhrazených pohledávek – jako zá-
ruku společnosti FRÄNKISCHE, aniž by bylo zapotřebí 
učinit v této souvislosti jakákoliv další zvláštní prohlášení. 
Přednostně musí být uspokojen podíl pohledávek postou-
pených společnosti FRÄNKISCHE. Jestliže dojde 
k dalšímu prodeji zboží s výhradou vlastnictví spolu 
s jinými předměty a pro zboží s výhradou nebude sjednána 
individuální cena, postoupí zákazník společnosti FRÄN-
KISCHE tu část celkové ceny pohledávky, která odpovídá 
ceně zboží s výhradou vlastnictví účtované společností 
FRÄNKISCHE. 

 
4.      a) Zákazníkovi je dovoleno zpracovat zboží s výhradou 

vlastnictví, popř. ho smíchat nebo spojit s jinými předměty. 
Takové zpracování věci bude realizováno pouze pro spo-
lečnost FRÄNKISCHE. Novou věc, která přitom vznikne, je 
zákazník povinen uschovat pro společnost FRÄNKISCHE 
a postupovat při tom s péčí řádného hospodáře. Na takto 
vzniklou novou věc se hledí jako na zboží s výhradou 
vlastnictví.  

         b) Společnost FRÄNKISCHE a zákazník již nyní sjednávají, 
že při spojení nebo smíchání zboží s jinými předměty, jež 
nejsou vlastnictvím společnosti FRÄNKISCHE, náleží spo-
lečnosti FRÄNKISCHE v každém případě spoluvlastnictví 
k nové věci ve výši podílu vyplývajícího z poměru hodnoty 
spojeného nebo smíchaného zboží s výhradou vlastnictví 
k hodnotě ostatního zboží v okamžiku, kdy došlo k jeho 
spojení nebo smíchání. Na takto vzniklou novou věc se 
hledí jako na zboží s výhradou vlastnictví.  

         c) Úprava obsažená v ustanovení o postoupení pohledávky 
v bodě 3 se rovněž vztahuje na novou věc. Postoupení 
však platí pouze do výše částky, jež odpovídá hodnotě 
zpracovaného, spojeného nebo smíchaného zboží 
s výhradou vlastnictví účtovaného společností FRÄN-
KISCHE. 

 

 
 
         d) Jestliže zákazník spojí zboží s výhradou vlastnictví 

s pozemky nebo movitými věcmi, postupuje tím společnos-
ti FRÄNKISCHE - aniž by k tomu bylo zapotřebí dalších 
zvláštních prohlášení -  také svoji pohledávku, jež mu ná-
leží jako odměna, a to se všemi vedlejšími právy z důvodu 
zajištění ve výši poměru hodnoty spojeného zboží 
s výhradou vlastnictví k ostatnímu spojenému zboží v 
okamžiku spojení. 

 
5. Zákazník je až do odvolání oprávněn vymáhat pohledávky 

z dalšího prodeje. Zákazník neprodleně postoupí společ-
nosti FRÄNKISCHE platby poskytnuté v souvislosti s po-
stoupenými pohledávkami až do výše zajištěné pohledáv-
ky. V případě existence závažného důvodu, zejména 
v případě prodlení s platbou, přerušení plateb, zahájení in-
solvenčního řízení, směnečného protestu nebo existence 
odůvodněného předpokladu zadlužení nebo hrozící pla-
tební neschopnosti zákazníka je společnost FRÄNKISCHE 
oprávněna odvolat zmocnění zákazníka vymáhat pohle-
dávky. Kromě toho je společnost FRÄNKISCHE oprávně-
na po předchozím varování a s dodržením přiměřené lhůty 
zveřejnit informaci o postoupení pohledávky za účelem za-
jištění, zpeněžit postoupené pohledávky a požadovat, aby 
zákazník informoval své odběratele o postoupení pohle-
dávky za účelem zajištění.  

 
6. V případě obstavení, zabavení nebo jakéhokoliv jiného 

disponování s majetkem, popř. zásahů ze strany třetích 
osob je zákazník povinen neprodleně informovat společ-
nost FRÄNKISCHE. V případě důvodného předpokladu 
existence oprávněného zájmu je zákazník povinen poskyt-
nout společnosti FRÄNKISCHE informace nezbytné 
pro uplatnění práv společnosti FRÄNKISCHE vůči zákaz-
níkovi a doručit nezbytné podklady.  

 
7. V případě porušení povinností na straně zákazníka, 

zejména v případě prodlení s platbou, je společnost 
FRÄNKISCHE oprávněna po marném uplynutí přiměřené 
lhůty, kterou poskytla zákazníkovi k plnění, kromě vzetí 
zboží zpět také odstoupit od smlouvy; zákonná ustanovení 
týkající se zbytečnosti stanovení lhůty zůstávají tímto ne-
dotčena. Zákazník je povinen vydat zboží zpět. V případě 
vzetí zboží zpět, popř. uplatnění výhrady vlastnictví nebo 
obstavení zboží s výhradou vlastnictví ze strany společ-
nosti FRÄNKISCHE se nejedná o odstoupení od smlouvy, 
ledaže společnost FRÄNKISCHE výslovně učinila takové 
prohlášení.  

 
8. Místem plnění pro veškeré dodávky je Königsberg i.Bay. 
 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. 

 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.  

 Jestliže budou jednotlivá ustanovení z právního hlediska 
neúčinná, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustano-
vení.  


