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1. Obecně, objednávky 
1.1 Pro všechny dodávky uskutečněné společností od FRAENKISCHE CZ 

s.r.o., IČ 26308223, (dále i jen „FRÄNKISCHE“) platí tyto obchodní 
podmínky pro prodej. Není-li výslovně ujednáno jinak, FRÄNKISCHE 
nepřijímá obchodní podmínky zákazníka..  

1.2 Smluvní ujednání mezi zákazníkem a FRÄNKISCHE odchylná od 
těchto obchodních podmínek mají přednost před příslušnými 
ustanoveními těchto obchodních podmínek. 

1.3 Pokud jde o případné obchodní podmínky zákazníka, jsou součástí 
smluvního vztahu mezi zákazníkem a FRÄNKISCHE jen tehdy, pokud 
s nimi FRÄNKISCHE výslovně písemně souhlasí. Změny nebo dodatky 
k objednávce ze strany zákazníka jsou účinné pouze tehdy, jestliže byly 
společností FRÄNKISCHE písemně potvrzeny.  

 
2. Ceny, platební podmínky  
2.1 Ceny se rozumějí z místa výroby kromě balení a včetně právě platné 

daně z přidané hodnoty.  
2.2 Pokud FRÄNKISCHE převzala smluvně instalaci nebo montáž, pak 

uhradí zákazník vedle smluvené odměny veškeré nutné vedlejší výlohy, 
jako cestovní náklady, odměnu příslušným zaměstnancům a 
spolupracovníkům, náklady na přepravu nářadí a osobních zavazadel 
jakož i cestovní náhrady.  

2.3 Platby se provádějí bezhotovostně, převodem na účet společnosti 
FRÄNKISCHE; náklady a poplatky spojené s převodem jdou k tíži 
zákazníka. 

 
3. Průmyslová práva 
3.1 FRÄNKISCHE nepřevádí na zákazníka s dodávkou žádná uživatelská 

práva (např. licence) z oblasti průmyslových práv a autorských práv. Ke 
standardnímu software má zákazník nevýhradní právo užívání se 
sjednanými technickými vlastnostmi v nezměněné formě na sjednaných 
zařízeních. Zákazník si smí bez výslovného souhlasu FRÄNKISCHE 
vyhotovit dvě záložní kopie. 

3.2 Pokud není dohodnuto jinak, je  FRÄNKISCHE povinna dodávku 
prostou práv z duševního vlastnictví a práv průmyslových ve prospěch 
třetích osob poskytnout pouze ve vztahu k zemi místa dodání zboží.    

3.3 FRÄNKISCHE si ponechává a náleží ji veškerá vlastnická práva a 
autorská práva osobní i majetková k předběžným rozpočtům, výkresům 
a jiným podkladům (dále: podklady). Podklady smějí být zpřístupněny 
třetí osobě pouze po předchozím svolení společnosti FRÄNKISCHE a 
musí být, pokud FRÄNKISCHE neudělí zakázku nebo je již realizovaná, 
bez vyzvání a neodkladně vráceny. Předchozí platí obdobně pro 
podklady zákazníka; tyto ale smějí být zpřístupněny takové třetí osobě, 
kterou FRÄNKISCHE oprávněna pověřila (dílčí) subdodávkou.   

 
4. Vlastnictví, výhrada vlastnictví, nástroje 
4.1 Předměty dodávek zůstávají vlastnictvím společnosti FRÄNKISCHE až 

do splnění veškerých závazků zákazníka vůči FRÄNKISCHE 
vyplývajících z obchodního styku společnosti FRÄNKISCHE a 
zákazníka, zejména – nikoli však pouze – do zaplacení kupní ceny za 
předmět dodávky. 

4.2 Nástroje zhotovené k realizaci dodávky, i individuální (jedinečné), 
zůstávají vlastnictvím společnosti FRÄNKISCHE, i když zákazník vývoj 
nástrojů zcela nebo částečně hradí. Pokud přecházejí nástroje podle 
zvláštní dohody do vlastnictví zákazníka nebo třetí osoby, zůstává 
nástroj přesto v oprávněné držbě FRÄNKSCHE. FRÄNKISCHE má 
podle potřeby časově neomezené právo na držbu takového nástroje. 
Riziko zničení, příp. poškození (ledaže by šlo o zničení či poškození 
zaviněním FRÄNKISCHE), jakož i veškeré náklady a opatření k údržbě 
nástroje nese zákazník.  

 
5. Dodávka, zdržení 
5.1 Dílčí dodávky jsou přípustné, pokud lze od zákazníka jejich přijetí 

oprávněně požadovat.  
5.2 Sjednané dodací lhůty jsou pro FRÄNKISCHE závazné za splnění 

těchto podmínek: včasné dodání  veškerých podkladů zákazníkem, 
existence potřebných povolení a souhlasů, zejména odsouhlasení 
plánů, jakož i dodržení platebních podmínek a jiných závazků ze strany 
zákazníka vůči FRÄNKISCHE. Pokud nejsou tyto podmínky splněny 
včas, prodlužují se přiměřeně dodací lhůty; toto neplatí, když nesplnění 
podmínek pro závaznost dodací lhůty zavinila společnost 
FRÄNKISCHE.   

5.3 Pokud je nedodržení dodacích lhůt způsobeno vyšší mocí, např. 
mobilizací, válkou, povstáním, embargem nebo podobnými událostmi, 
např. stávkou, bojkotem, přiměřeně se prodlužují dodací lhůty.  

5.4 Pokud se zaslání nebo doručení na přání zákazníka zdrží o více než 
dva týdny po oznámení připravenosti FRÄNKISCHE k odeslání, může 
být zákazníkovi účtováno za každý započatý měsíc skladné ve výši  1% 
ceny dodávek, nejvýše však celkem 5% ceny dodávek. Smluvní strany 
jsou oprávněny prokázat nižší či vyšší náklady na skladování.  

 

 

6.1 Nebezpečí škody na věci přechází – také u dodávek bez dopravy –na 
zákazníka takto: 
a) u dodávek bez instalace nebo montáže: když byly odeslány nebo 
odvezeny; na přání a náklady zákazníka se dodávky od FRÄNKISCHE 
pojistí proti běžným přepravním rizikům; 
b) u dodávek s instalací nebo montáží: v den převzetí zákazníkem, 
nebo pokud  to bylo zvlášť písemně dohodnuto, po bezchybném 
zkušebním provozu. 

6.2 Pokud se zaslání, dodání, začátek, provedení instalace nebo montáže, 
převzetí zákazníkem nebo zkušební provoz z důvodů způsobených 
zákazníkem protáhne nebo zákazník z jiných důvodů zdrží převzetí, 
přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka okamžikem počátku 
takového prodlení. 

 

7. Instalace, montáž, přejímka 
7.1 Zákazník musí převzít a včas dodat na vlastní náklady: (i) veškeré 

vedlejší práce mimo obor. v němž je činná FRÄNKISCHE,včetně k tomu 
potřebných  odborných a pomocných sil, stavebních materiálů a 
nástrojů, (ii) předměty a látky potřebné k montáži a k uvedení do 
provozu, jako lešení, zvedací zařízení a jiné přípravky, paliva a maziva, 
(iii) energii a vodu na místě užití včetně přípojek, topení a osvětlení, (iv) 
na místě montáže pro uchování částí strojů, aparatur, materiálů, 
nástrojů atd. dostatečně velké, vhodné, suché a uzamykatelné prostory 
a pro montážní personál přiměřené pracovní a pobytové místnosti 
včetně dle okolností adekvátního sanitárního zařízení, (v) ochranný 
oděv a bezpečnostní zařízení, která jsou v důsledku zvláštních 
okolností na místě montáže nutná, (vi) zákazník musí k ochraně 
majetku společnosti FRÄNKISCHE a montážního personálu na místě 
stavby učinit taková opatření, jaká by učinil k ochraně vlastního majetku.  

7.2 Před začátkem montážních prací je zákazník povinen bez vyzvání 
FRÄNKISCHE dát k dispozici nutné informace o poloze skrytých vedení 
elektrického proudu, plynu, vody nebo podobných instalací, jakož i 
potřebné statické údaje. 

7.3 Před začátkem instalace nebo montáže se musí na místě instalace 
nebo montáže nacházet veškerý potřebný  materiál a předměty nutné 
pro zahájení prací a všechny přípravné práce musí být před začátkem 
instalace nebo montáže v tak pokročilém stadiu, aby instalace nebo 
montáž mohly začít podle dohody a mohly být prováděny bez přerušení. 
Příjezdové cesty a místo instalace nebo montáže musí být zarovnány a 
uklizeny.  

7.4 Pokud se instalace, montáž nebo uvedení do provozu zpozdí vlivem 
okolností nezpůsobených společností  FRÄNKISCHE, musí zákazník 
uhradit náklady spojené se zdržením a dodatečné nutné cesty 
společnosti FRÄNKISCHE nebo montážního personálu.  

7.5 Zákazník je povinen společnosti FRÄNKISCHE bezodkladně potvrdit 
trvání pracovní doby montážního personálu, jakož i dokončení 
instalace, montáže nebo uvedení do provozu.  

7.6 Pokud FRÄNKISCHE vyžaduje po dokončení nebo u jinak sjednaného 
odběru dodávky přejímku dodávky, musí ji zákazník provést během 
dvou týdnů. Pokud se tak nestane, považuje se přejímka za 
uskutečněnou. Přejímka se považuje rovněž za uskutečněnou, pokud 
byla dodávka, případně po ukončení sjednané testovací fáze, převzata 
do užívání.  

7.7 Zákazník je povinen společnosti FRÄNKISCHE nebo společností 
FRÄNKISCHE pověřené třetí osobě po realizaci dodávky – třebaže již 
došlo i k převodu vlastnictví – v oprávněných případech v rozsahu, 
v němž to lze rozumně požadovat, umožnit přístup ke všemu zboží 
dodanému společností FRÄNKISCHE, zejména při nutném šetření 
ohledně zjišťování vad (zákazníkem nebo oprávněnou třetí osobou 
tvrzených) nebo při nutných kontrolách zkušebnami a certifikačními 
institucemi, jakož i úřady.  

 
8. Záruky, odpovědnost 
8.1 Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dány při pouze nepodstatné 

odchylce od smluvené jakosti, při pouze nepodstatném omezení 
použitelnosti,  při přirozeném opotřebení (otěru) nebo škodách, které 
vzniknou po přechodu nebezpečí škody na věci následkem chybného 
nebo nedbalého zacházení, přílišného zatížení, nevhodných provozních 
prostředků, chybných stavebních prací, nevhodného stavebního 
pozemku nebo na základě zvláštních vnějších vlivů, které podle 
smlouvy nebyly předpokládány, jakož i při neopakovatelných chybách 
softwaru.   

8.2 Pokud zákazník nebo třetí osoba provádějí neodborné činnosti, změny 
nebo práce pro uvedení do provozu, nemá zákazník v souvislosti 
s těmito činnostmi, změnami či pracemi a jejich následků žádné nároky 
vůči FRÄNKISCHE ať už z důvodů vad či poškození dodávky či 
z důvodů jiných.  

8.3 Zákazník není oprávněn odepřít převzetí dodávky kvůli nepodstatným 
vadám.  

8.4 Zákazník musí vady reklamovat neprodleně písemnou formou vůči 
společnosti FRÄNKISCHE. 

8.5 Vytkne-li zákazník společnosti FRÄNKISCHE vady dodávky, je 
oprávněn pozastavit svou platbu ve prospěch FRÄNKISCHE, a to 
v rozsahu, který je v přiměřeném poměru k vyskytujícím se vadám. 
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Zákazník smí platby pozdržet pouze tehdy, jestliže reklamaci řádně 
uplatnil a pokud o její oprávněnosti nejsou žádné pochybnosti. Pokud se 
ukáže, že je reklamace neoprávněná, je společnost FRÄNKISCHE 
oprávněna požadovat na zákazníkovi náhradu nákladů vzniklých jí 
v souvislosti s takovou reklamací.  

8.6 Lhůta uvedená v § 428 odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku se 
sjednává v délce 12 měsíců. 

8.7 Zákazník je v případě vad povinen nejdříve poskytnout společnosti 
FRÄNKISCHE přiměřenou lhůtu k odstranění vady.. FRÄNKISCHE je 
v takovém případě podle své volby oprávněna provést buď bezplatnou 
opravu nebo uskutečnit novou dodávku nebo novou dílčí dodávku, to 
vše jen v případě, pokud příčina vady existovala již v době přechodu 
nebezpečí škody na věci na zákazníka.  

8.8 Pokud není vada odstraněna ani po trojím pokusu o takové odstranění 
vady, může zákazník – aniž by tím byl dotčen jeho nárok na náhradu 
škody – odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení kupní ceny. 
Nárok na náhradu vynaložených nákladů zákazníkovi nepřísluší. 

8.9 Nároky zákazníka vůči FRÄNKISCHE na náhradu nutným nákladům 
vynaložených v souvislosti s uplatněním práv zákazníka z odpovědnosti 
za vady, zejména náklady na dopravu, komunikaci, práci a materiál, 
jsou vyloučeny, pokud došlo ke vzniku takových nákladů, protože 
předmět dodávky byl dodatečně převezen na jiné místo, než je pobočka 
zákazníka, ledaže by se jednalo o převoz v souladu s určením 
předmětu dodávky. 

8.10 Nároky zákazníka na náhradu škody, ať už z jakéhokoliv právního 
důvodu, zejména kvůli porušení povinností ze závazkového vztahu a 
z nedovoleného jednání, jsou vyloučeny. Toto neplatí, pokud je zde 
zvláštní odpovědnost FRÄNKISCHE daná zákonným ustanovením, od 
něhož se nelze odchýlit, např. v rámci zákona č. 59/1998 Sb., o 
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, v platném znění, 
dále v případě úmyslného zavinění, vědomé nedbalosti, v případech 
škody na zdraví a v případě  porušení podstatných smluvních 
povinností. 

8.11 Aniž by tím byl dotčeno ustanovení předchozího odstavce, odpovídá 
FRÄNKISCHE v případě porušení podstatných smluvních povinností 
pouze za škodu, která bylo možné u smlouvy daného typu 
předpokládat, ledaže by šlo o škodu způsobenou úmyslně nebo 
vědomou nedbalostí nebo o škodu na zdraví, jakož i na škody 
způsobené porušením převzaté záruky. Předchozími ustanovení není 
dotčeno případné důkazní břemeno tížící zákazníka, je-li jinak zákazník 
takovým důkazním břemenem zatížen. 

8.12 Pokud třetí osoba kvůli porušení práv vznese vůči zákazníkovi 
oprávněné a nepromlčené nároky v souvislosti s dodávkami 
uskutečněným společností FRÄNKISCHE a následně zákazníkem 
užívanými v souladu se smlouvou, odpovídá FRÄNKISCHE zákazníkovi 
během doby, v níž má zákazník vůči FRÄNKISCHE práva 
z odpovědnosti za vady věci takto: (i) FRÄNKISCHE podle vlastní volby 
buď na vlastní náklady pro dotčené dodávky získá potřebná užívací 
práva, nebo dodávku změní tak, aby k porušení práva třetí osoby 
nedošlo, nebo zboží zákazníkovi vymění.  Pokud to na FRÄNKISCHE 
nelze spravedlivě požadovat, přísluší zákazníkovi zákonné právo na 
odstoupení od smlouvy nebo právo na slevu z kupní ceny. Zákazníkovi 
nepřísluší vůči FRÄNKISCHE právo na náhradu vzniklých nákladů; (ii) 
povinnost společnosti FRÄNKISCHE k poskytnutí náhrady škody se řídí 
tímto bodem 8; (iii) výše uvedené povinnosti má však společnost 
FRÄNKISCHE pouze tehdy, pokud zákazník  vyrozumí společnost 
FRÄNKISCHE o uplatňovaných nárocích neprodleně písemně, a pokud 
společnost  FRÄNKISCHE nebude krácena svých právech a 
možnostech učinit veškerá opatření na svou obranu, jakož i opatření 
vedoucí ke smírnému ukončení sporné záležitosti; pokud zákazník 
zastaví používání dodávky z důvodu snížení škod nebo z jiných 
závažných důvodů, je povinen upozornit třetí osobu, že zastavení 
použití neznamená, že by nároky třetích osob uznával. 
Nároky zákazníka vůči FRÄNKISCHE jsou vyloučeny, pokud zákazník 
porušení práva třetí osoby sám způsobil.  
Nároky zákazníka jsou dále vyloučeny, pokud je porušení práva třetí 
osoby způsobeno zvláštními požadavky zákazníka, nebo použitím, 
které společnost FRÄNKISCHE nepředvídá, nebo tím, že zákazník 
dodávku změní nebo použije společně s výrobky nedodanými 
společností FRÄNKISCHE. 
 

9. Postoupení,  započtení  
9.1 Společnost FRÄNKISCHE je oprávněna své pohledávky vůči 

zákazníkovi postoupit třetí osobě.  
9.2 Proti pohledávkám společnosti FRÄNKISCHE je přípustné jednostranné 

započtení, případně uplatnění zadržovacího práva pouze u uznaných, 
pravomocně přisouzených nároků, případně práv. 

9.3 FRÄNKISCHE je oprávněna započíst vůči zákazníkovi jednostranně své 
pohledávek vůči zákazníkovi proti pohledávkách zákazníka vůči 
FRÄNKISCHE; to platí pro splatné i nesplatné pohledávky. 

 
10. Závěrečná ustanovení 
10.1 Místem plnění všech dodávek je sídlo FRÄNKISCHE. 
10.2 Místně příslušným soudem je soud podle sídla FRÄNKISCHE. 

FRÄNKISCHE je ovšem oprávněna zažalovat zákazníka i u jeho 

obecného soudu nebo u soudu příslušného podle místa, kde bylo nebo 
mělo být plněno.  

10.3 Pro smluvní vztah mezi FRÄNKISCHE a zákazníkem se použije české 
právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 
zboží.  

10.4 Případnou neplatností některého z ustanovení těchto obchodních 
podmínek není dotčena platnost ostatních jejich ustanovení.  

 


