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Všeobecné obchodní podmínky - pro prodej SSI Schäfer Systems International s.r.o. (dále jen SSI) 
vydání dne 1. 1. 2017 

 
Nebude-li výslovně písemně ujednáno jinak, platí pro smluvní vztah mezi SSI a objednatelem/kupujícím (dále jen odběratel) následující Všeobecné 
obchodní podmínky - pro prodej (dále jen Podmínky). 

 
1. Rozsah platnosti 
1.1.  Obchodní podmínky odběratele jsou pro SSI nezávazné, nebylo-li výslovně písemnou formou sjednáno jinak. 

 
2. Objednávka 
2.1.  Nabídky SSI jsou vždy nezávazné. Objednávky odběratele jsou platné pouze tehdy, jestliže byly písemně potvrzeny SSI. Změny objednávek 

jsou platné pouze tehdy, jestliže byly SSI písemně potvrzeny. 
2.2.  Objednávka obsahuje firmu a sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení včetně čísla účtu, druh, název, množství a popis objednávaného zboží, 

jednotkovou kupní cenu, celkovou cenu a dodací lhůtu. 
2.3.  Pro podobu a rozsah objednávky je rozhodný obsah našeho písemného potvrzení. Údaje o množství hmotnostech a vlastnostech, jakož i
 vyobrazení výrobků uvedených v nabídce jsou jen přibližné a nezávazné, pokud nebyly SSI výslovně jako závazné označeny. 
2.4.  Odběratel může své nároky a pohledávky, které má za SSI, postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem SSI. 

 
3. Uzavírání smluv 
3.1.  Smlouva mezi SSI a odběratelem je uzavřena doručením písemného projevu vůle – potvrzení objednávky ze strany SSI. Potvrzení
 objednávky lze vyznačit přímo na objednávce. 
3.2.  Obsahuje-li objednávka dodatky nebo odchylky od předané nabídky SSI týkající se parity, dodací lhůty, ceny, způsobu platby, množství,

 balení, provedení a kvality zboží, lhůty splatnosti a odpovědnosti z vad či záruky nebo promlčecí lhůty, má se za to, že jde o změnu obsahu 
navržené smlouvy podstatným způsobem a jde o odmítnutí nabídky. Dodatečné změny nebo doplňky smlouvy mohou být dohodnuty pouze 
písemně. 

3.3.  Uzavřená smlouva nahrazuje veškerá ústní nebo písemná ujednání ohledně předmětného plnění učiněná před uzavřením smlouvy oběma
 stranami. 

 
4. Dodací podmínky 
4.1. Dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky jsou závazné. Zboží se považuje za dodané okamžikem převzetí zboží v místě plnění 

uvedeném v potvrzené objednávce, jinak v místě sídla SSI (místo plnění). 
4.2. Dílčí dodávky a dodávky před termínem jsou možné, nebylo-li výslovně sjednáno něco jiného. Lhůta pro zaplacení dodaného zboží počíná v 

takovém případě běžet dnem dodání, nebylo-li výslovně sjednáno něco jiného. 
4.3.  Požaduje-li odběratel fixní termín dodávky k přesně stanovému datu (just in time), je povinen uvést tuto skutečnost výslovně ve své 

objednávce slovy „just in time“ vedle požadovaného data dodání. Byl-li sjednán fixní termín dodávky, je SSI oprávněna účtovat poplatky za 
 skladování, pokud odběratel zboží z důvodů neležících na straně SSI ve sjednaném termínu nepřevezme. 

4.4.  Není-li ujednáno jinak, platí pro dodání zboží doložka EXW Tovární 325, Hranice, 753 01, Česká republika dle INCOTERMS 2010. 
4.5.  Bylo-li dohodnuto, že SSI je povinna zajistit přepravu zboží, a není-li dohodnuto jinak, je tato povinnost splněna předáním prvnímu dopravci 

 k přepravě pro odběratele. Prvním předáním zboží k přepravě přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele, a to i tehdy, pokud je 
sjednána dodávka bez dopravného. Ztráty a poškození během transportu jdou k tíži odběratele. Pojištění dopravovaného zboží je možné 
sjednat na žádost a náklady odběratele. 

4.6.  Dodá-li SSI větší množství zboží než bylo ujednáno, je kupní smlouva na přebytečné zboží uzavřena, pokud odběratel nevysloví svůj písemný 
nesouhlas s dodáním přebytečného zboží bez zbytečného odkladu po převzetí zboží. 

4.7.  Dodané zboží zůstává do svého úplného zaplacení vlastnictvím SSI. Odběratel je povinen spolupracovat při opatřeních nutných k ochraně 
vlastnictví SSI. 

 
5. Předání a vadné plnění 
5.1. Není-li výslovně dohodnuto jinak, platí, že povinnost SSI předat zboží je splněna, jakmile umožníme odběrateli nakládat se zbožím v místě 

sídla SSI (EXW). 
5.2.  Odběratel je povinen provést kontrolu jakostí vhodnou dle druhu a rozsahu objednávky. 
5.3.  Dojde-li ke zpoždění se začátkem přepravy v důsledku okolností ležících na straně odběratele, přechází nebezpečí škody na odběratele 

dnem, kdy bylo zboží připraveno k přepravě odběrateli. Je-li zboží na žádost odběratele skladováno u nás, přechází nebezpečí škody na 
zboží na odběratele dnem uskladnění. 

5.4.  Nebude-li zboží převzato odběratelem ve sjednaném termínu bez zjevného hospodářského důvodu, platí, že zboží bylo řádně předáno a 
převzato uplynutím 15. pracovního od dne oznámení SSI o připravenosti zboží k převzetí. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele 
uplynutím sjednaného termínu pro předání a převzetí zboží. 

5.5.  Pokud bude v důsledku poškození zboží poskytnuto plnění třetí osobou, např. formou pojistného plnění, přísluší plnění tomu, kdo nesl 
nebezpečí škody na zboží v okamžiku poškození zboží. 

5.6.  Odběratel není oprávněn odmítnout převzetí zboží vykazující vady, jež nemají vliv na funkčnost či použitelnost zboží k obvyklému účelu. 
5.7.  Lhůta na provedení vstupní kontroly zjevných vad (např. poškozené zboží uvnitř balení, neodpovídající počet kusů uvedený na dodacím listu) 

je do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zboží. Odběratel je oprávněn domáhat se nároků ze skrytých vad pouze v případě, pokud 
výskyt takové vady oznámí SSI bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zjistit. 

5.8.  K uspokojení nároků odběratele z případných vad poskytne SSI dle své volby opravu nebo náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny. Uplatnění 
vad z důvodu odchylky barevných tónů je však vyloučeno. Odběratel není při výskytu vad oprávněn zadržet splatnou cenu nebo její část za 
účelem zajištění odstranění vad. 
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6. Ceny 
6.1.  Dohoda o ceně je předpokladem pro vznik smlouvy. Pokud není dohodnuto jinak, jsou ceny uvedené v objednávce považovány za pevné 

ceny a jsou tímto až do úplného splnění všech dodávek a úkonů dle potvrzené objednávky neměnné. 
6.2.  Nebylo-li sjednáno něco jiného, rozumí se sjednávané ceny ze závodu Hranice (EXW), bez DPH, bez balení a montáže. 
6.3.  Zvýší-li se v mezidobí mezi uzavřením smlouvy a dodávkou vlastní výrobní náklady SSI prokazatelně podstatným způsobem, je SSI 

oprávněna účtovat odpovídající cenovou přirážku. SSI výslovně nepřebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 NOZ. 

 
7. Platební podmínky 
7.1.  Nebylo-li sjednáno něco jiného, platí, že faktury SSI jsou splatné 30 dnů po vystavení, a to beze srážek;při zakázkách větších než Kč 150.000,- 

je 1/3 ceny zakázky splatná při potvrzení objednávky, 1/3 při oznámení o připravenosti zboží k odeslání a zbylá část 30 dnů ode dne vystavení 
faktury, a to bez jakýchkoli srážek. 

 

8. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
8.1.  SSI poskytuje plnou záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a nepřiměřené 

užívání zboží. 

 
9. Prodlení 
9.1.  V případě prodlení s dodáním zboží ze strany SSI se SSI zavazuje uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty objednávky 

zakaždý započatý týden prodlení (počínaje následujícím týdnem po plánovaném potvrzeném termínu dodávky), nejvýše však do výše 5 % z 
hodnoty objednávky. 

 
10. Odpovědnost za škodu 
10.1.  SSI odpovídá odběrateli v rámci smlouvy za zaviněné způsobení: 
 (a)  škody na zdraví a životě; 
 (b)  škody na dodávce, jež je předmětem smlouvy, způsobené vadou této dodávky; 
 (c)  věcné škody na ostatních věcech mimo předmět dodávky; 

(d)  výpadku výroby, přerušení provozu a jiných majetkových škod, jsou-li tyto škody bezprostředním důsledkem škody na zdraví a životě 
nebo věcné škody; a 

(e)  škody na majetku způsobené vadným výkonem služeb IT, a to i tehdy, není-li tato škoda bezprostředním důsledkem škody na zdraví a 
životě anebo věcné škody, jsou-li škody uvedené v bodech (c) až (e) co do příčiny a výše kryty pojištěním odpovědnosti za škody SSI. 
V ostatních případech je odpovědnost SSI, jeho zaměstnanců, subdodavatelů a ostatních, podílejících se z pověření odběratele na 
plnění smlouvy, vůči odběrateli vyloučena, a to bez ohledu na příčinu, s výjimkou škody vzniklé z hrubé nedbalosti nebo úmyslu ze strany 
SSI nebo jí pověřených osob. 

 
11. Všeobecná ustanovení 
11.1.  Tyto Všeobecné prodejní podmínky se vztahují na kupní smlouvy a smlouvy o dílo. V případě smluv o dílo se práva a povinnosti dodavatele 

přiměřeně použijí i na zhotovitele. Pojmem „dodavatel“ se rozumí „zhotovitel“, pojmem „zboží“ se rozumí „dílo“ a pojmem „dodání zboží" se 
rozumí „provedení díla.". 

11.2.  Pří své propagační a reklamní činnosti může odběratel odkazovat na vzájemné obchodní vztahy s SSI jen s předchozím výslovným písemným 
souhlasem SSI. 

11.3.  Právní vztahy mezi SSI a dodavatelem se řídí českým právem. 
11.4.  Stanou-li se některá ustanovení těchto Podmínek neplatnými nebo ukážou-li se zdánlivými, nemá tato skutečnost žádný vliv na právní 

závaznost zbývajících ustanovení. 
11.5.  Pro všechny spory, které by mohly vzniknout ze smlouvy mezi SSI a odběratele nebo v souvislosti s ní, je místně příslušným soudem soud 

podle sídla SSI. 
 
 

 


