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§ 1 V�eobecná ustanovení, oblast platnosti   
(1) Tyto V�eobecné prodejní a dodací podmínky platí výhradnì pro 

v�echny obchodní vztahy spoleènosti JUNKER s podnikateli (§ 420 
obèanského zákoníku (NOZ); dále jen �Zákazník�) ve smyslu§ 1751 
obèanského zákoníku (NOZ) o dodávkách zaøízení, strojù a náhrad-
ních dílù v tuzemsku, pøípadnì v modifikaci na základì specifiètìj-
�ích obchodních podmínek jako napø. Zvlá�tních prodejních a doda-
cích podmínek spoleènosti JUNKER. Tyto V�eobecné prodejní a 

dodací podmínky se nepou�ijí na montá�ní práce; ohlednì montá�-
ních prací platí zvlá�tní montá�ní podmínky spoleènosti JUNKER. 
V pøípadì odchylek mezi ustanoveními tìchto V�eobecných prodej-
ních a dodacích podmínek a zvlá�tních obchodních podmínek spo-
leènosti JUNKER má pøednost úprava obsa�ená ve zvlá�tních 
obchodních podmínkách pøed úpravami stanovenými V�eobecnými 

prodejními a dodacími podmínkami. 
(2) V�eobecné prodejní a dodací podmínky platí v pøíslu�ném aktu-
álním znìní jako rámcová smlouva rovnì� pro budoucí smlouvy o 

prodeji a/nebo dodávkách zaøízení, strojù a náhradních dílù 

v tuzemsku s pøíslu�ným Zákazníkem, ani� by spoleènost JUNKER 
musela v ka�dém jednotlivém pøípadì na tuto skuteènost znovu 

odkazovat.  
(3) Sjednává se výluèná platnost tìchto V�eobecných prodejních a 

dodacích podmínek. V�eobecné obchodní podmínky Zákazníka, 

které jsou odchylné od tìchto V�eobecných prodejních a dodacích 

podmínek nebo které jim odporují èi je doplòují, budou souèástí 

smlouvy pouze v pøípadì, �e spoleènost JUNKER písemnì vyjádøí 

svùj výslovný souhlas s jejich pou�itím. To platí i tehdy, pokud spo-
leènost JUNKER bez výhrad provede dodávky v situaci, kdy zná 

V�eobecné obchodní podmínky Zákazníka, které jsou odchylné od 

tìchto V�eobecných prodejních a dodacích podmínek nebo které jim 

odporují.  
(4) Mají-li být dle tìchto V�eobecných prodejních a dodacích pod-
mínek ze strany Zákazníka nebo spoleènosti JUNKER èinìna práv-
nì relevantní prohlá�ení nebo oznámení písemnì, spadá sem jak 
písemná forma, tak i textová podoba (napø. dopis, fax, e-mail). 
Písemná forma ve smyslu § 561 NOZ platí pouze tehdy, pokud je 
písemná forma výslovnì pøedepsána.   
(5) Individuální písemná smluvní ujednání uèinìná se Zákazníkem 

v konkrétním individuálním pøípadì, je� jsou odchylná od tìchto 

V�eobecných prodejních a dodacích podmínek, mají pøednost.  
(6) Upozornìní na pou�ití ustanovení zákonù mají pouze objasòující 

význam. I bez takového vyjasnìní se proto pou�ijí pøíslu�ná ustano-
vení zákonù, nebudou-li v tìchto V�eobecných prodejních a doda-
cích podmínkách pøímo pozmìnìna èi výslovnì vylouèena. 
 
§ 2 Nabídka, uzavøení smlouvy   
(1) Nabídky spoleènosti JUNKER jsou zásadnì nezávazné a spo-
leènost JUNKER je oprávnìna takovou nabídku odvolat, leda�e je 
urèitá nabídka výslovnì oznaèena jako závazná nebo obsahuje-li 
konkrétní lhùtu pro pøijetí.  
(2) Specifikace, vyobrazení, výkresy, fotografie a jiné údaje ohlednì 

vlastnosti pøedmìtu dodávky v prospektech, na produktových lis-
tech, v jiných popisech výrobkù nebo v podkladech � a to i 
v elektronické podobì � (napø. reklama, veøejná vyjádøení), a to i 
v pøípadì, je-li uvedena urèitá cena pøedmìtu dodávky, jsou pouze 
pøibli�né a nezávazné a slou�í, není-li písemnì výslovnì sjednáno 

jinak, pouze individualizaci pøedmìtu smlouvy a nepøedstavují 

zejména �ádnou záruku ohlednì vlastnosti. Výkresy, skici, koncepty 
a jiné dokumenty jsou závaznou souèástí smlouvy pouze tehdy, 

budou-li výslovnì oznaèeny jako finální dokumenty a závazná pøílo-
ha smlouvy. 
(3) Objednávkou Zákazník závaznì prohla�uje, �e hodlá nabýt 

objednané zbo�í do svého vlastnictví. Spoleènost JUNKER je 
oprávnìna pøijmout nabídku spoèívající v objednávce ve lhùtì 4 

týdnù poté, co bude spoleènosti JUNKER doruèena pøíslu�ná ob-
jednávka. Smlouva vznikne v ka�dém pøípadì a� na základì písem-
ného potvrzení zakázky, kontrasignací objednávky Zákazníka èi 

provedením a dodávkou zakázky ze strany spoleènosti JUNKER. 
Rozhodující pro obsah smlouvy je dokument, jen� obsahuje písem-
né potvrzení spoleènosti JUNKER nebo v pøípadì provedení zakáz-
ky s vìdomím Zákazníka obsah poslední nabídky spoleènosti JUN-
KER.  
(4) Ve�keré dohody, vedlej�í ujednání a dodateèné zmìny apod. 

mezi spoleèností JUNKER a Zákazníkem musí být uzavøeny písem-

nì. Pracovníci spoleènosti JUNKER nejsou oprávnìni èinit prohlá-

�ení pøesahující rámec obsahu písemné smlouvy.  
(5) Spoleènost JUNKER si vyhrazuje právo na konstrukèní èi tvaro-
vé zmìny bìhem dodací doby, jestli�e tím nedojde k významné 
zmìnì zbo�í èi jeho funkce a vzhledu a lze-li tyto zmìny po Zákaz-
níkovi spravedlivì po�adovat.  
(6) Spoleènost JUNKER si vyhrazuje ke vzorùm, rozpoètùm, výkre-
sùm a jiným informacím hmotné èi nehmotné povahy � a to i 
v elektronické podobì � jako� i ke v�em ostatním podkladùm nále-
�ejícím k nabídce vlastnické právo a ve�kerá autorská práva, resp. 

jiná práva du�evního èi prùmyslového vlastnictví. Shora uvedené 

podklady a informace nesmìjí být bez pøedchozího výslovného 

písemného souhlasu spoleènosti JUNKER rozmno�ovány a sdìlo-
vány tøetím osobám a na �ádost spoleènosti JUNKER musí být 

neprodlenì vráceny. 
(7) Vznese-li Zákazník po uzavøení smlouvy ohlednì objednaného 

zbo�í dodateèné po�adavky èi bude-li si pøát provést urèité zmìny, 

je jejich akceptace, resp. provedení vázáno na výslovný písemný 

souhlas spoleènosti JUNKER a na uzavøení dodateèné smluvní 

dohody, zejména ohlednì dodateèné odmìny a úprav dodací doby. 
Od dojití po�adavku Zákazníka na provedení zmìny do uzavøení 

dodatkové dohody je spoleènost JUNKER oprávnìna pøeru�it dal�í 

zpracování pùvodní zakázky. Pøípadné prodlou�ení dodací doby 

vzniklé v dùsledku po�adavku Zákazníka na provedení zmìny nejde 

k tí�i spoleènosti JUNKER. Pøedlo�í-li spoleènost JUNKER Zákazní-

kovi návrhy na provedení zmìn, platí shora uvedené pøimìøenì.  
(8) Zjevné omyly, tiskové, poèetní, písaøské a kalkulaèní chyby 

nejsou pro spoleènost JUNKER závazné a Zákazník není oprávnìn 

z nich vyvozovat jakékoli nároky.  
(9) Spoleènost JUNKER je oprávnìna povìøit zcela èi zèásti subdo-
davatele (zejména, av�ak nikoli v�ak výluènì na spoleènosti nále�ející 

ke skupinì JUNKER) plnìním povinností, je� pøevzala vùèi Zákazní-

kovi v souvislosti s výrobou a dodávkou pøedmìtu dodávky a/nebo 

poskytnutím slu�eb, a to i bez pøedchozího souhlasu Zákazníka. 
Spoleènost JUNKER pøitom zajistí, �e tím nebude negativnì ovliv-
nìno plnìní povinností pøevzatých vùèi Zákazníkovi a �e tím nebu-
dou omezena práva Zákazníka. Spoleènost JUNKER odpovídá za 
jednání a opominutí subdodavatelù povìøených spoleèností JUNKER. 
Uzavøení smluv mezi spoleèností JUNKER a subdodavatelem neza-
kládá jakékoli smluvní vztahy mezi Zákazníkem a subdodavatelem. 
Zákazník není oprávnìn odmítnout povìøení dodavatelù ze strany 

spoleènosti JUNKER. 
(10) Za úèelem zaji�tìní platebních závazkù Zákazníka si spoleènost 

JUNKER vyhrazuje právo opatøit pøedmìt dodávky technickým zabez-
peèovacím zaøízením, zejména formou ochranného hesla. Zákazník 

obdr�í pøi instalaci pøedmìtu dodávky pouze pøedbì�né a doèasné 

heslo. Definitivní heslo obdr�í Zákazník, jakmile zcela splní své pla-
tební závazky vyplývající ze smluvního vztahu se spoleèností JUN-
KER. 
 
§ 3 Ceny, platba, platební podmínky   
(1) Údaje o cenách a ceníky spoleènosti JUNKER jsou zásadnì 

nezávazné, leda�e byla urèitá cena èi ceník spoleèností JUNKER 
výslovnì oznaèen(a) jako závazná/závazný.  
(2) Není-li písemnì výslovnì sjednáno jinak, jsou uvedené ceny 

ceny netto ze závodu. K tìmto cenám bude pøipoètena daò 

z pøidané hodnoty ve vý�i platné v den uskuteènìní zdanitelného 

plnìní. Nebudou-li pøi uzavøení smlouvy sjednány ceny, sjednává se 

platnost cen vyhlá�ených spoleèností JUNKER v den dodávky.  
(3) Je-li sjednaná dodávka do zahranièí zásadnì osvobozena od 
danì z pøidané hodnoty, je Zákazník povinen neprodlenì poskytnout 

spoleènosti JUNKER nezbytné písemné doklady v souvislosti 
s vývozem. V opaèném pøípadì je spoleènost JUNKER oprávnìna 

vyfakturovat Zákazníkovi vzniklou daò z pøidané hodnoty; ní�e 

uvedený odst. (7), vìta první, 1. polovina vìty a § 8 tìchto V�eo-
becných prodejních a dodacích podmínek se pou�ijí pøimìøenì.  
(4) Náklady na pøepravu budou fakturovány zvlá�tì. V�echny ve-
dlej�í náklady napø. na poji�tìní dopravy, na obaly, na vykládku, 
dodání, cla, poplatky, veøejné odvody apod. hradí Zákazník, nebylo-
li písemnì výslovnì sjednáno jinak.  
(5) Není-li se Zákazníkem ujednáno jinak, je kupní cena splatná 

takto: 
- 30% kupní ceny: záloha splatná poté, co Zákazníkovi dojde pí-

semné potvrzení objednávky spoleèností JUNKER; 
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- 60% kupní ceny: pøi oznámení pøipravenosti k expedici èi vyzved-
nutí zbo�í; 
- 10% kupní ceny: pøi koneèné pøejímce, nejpozdìji v�ak 2 mìsíce 

od oznámení pøipravenosti k expedici èi vyzvednutí v pøípadì, dojde-
li k prodlení v koneèné pøejímce z dùvodù, za nì� spoleènost JUN-
KER neodpovídá.  
(6) Spoleènost JUNKER je oprávnìna provést dosud neuskuteènì-

né dodávky èi plnìní pouze oproti slo�ení zálohy èi poskytnutí jistoty 

v pøípadì, �e se spoleènost JUNKER po uzavøení pøíslu�né smlouvy 

dozví o okolnostech, je� jsou zpùsobilé významným zpùsobem 

sní�it kredibilitu Zákazníka a na jejich� základì je ohro�eno uhraze-
ní nesplacených pohledávek spoleènosti JUNKER za Zákazníkem 

z pøíslu�ného smluvního vztahu (vèetnì pohledávek z jiných dílèích 

zakázek, ohlednì nich� platí tatá� rámcová smlouva). 
(7) Nebylo-li písemnì sjednáno výslovnì jinak, jsou faktury splatné 

ihned po jejich obdr�ení bez jakékoli srá�ky. Rozhodující pro úhradu 

je den, kdy spoleènost JUNKER bude disponovat pøíslu�nou faktu-
rovanou èástkou (ekvivalentem). Nebylo-li písemnì sjednáno vý-

slovnì jinak, musí být platba provedena v mìnì, v ní� byla vystave-
na pøíslu�ná faktura. 
(8) Uplynutím sjednaných platebních lhùt se Zákazník ocitne 

v prodlení, a to i bez pøíslu�né výzvy spoleènosti JUNKER. Kupní 

cena se bìhem doby prodlení úroèí úrokem z prodlení platným ve 

vý�i stanovené zákonem. Spoleènost JUNKER si vyhrazuje právo 

uplatnit �kodu z prodlení pøesahující shora uvedenou �kodu. Nespl-
ní-li Zákazník svùj platební závazek i pøes prodlení nebo neposkyt-
ne-li na pøíslu�nou výzvu po�adovanou jistotu, je spoleènost JUN-
KER ve lhùtì 1 týdne od vzniku prodlení do pøijetí platby, resp. 

poskytnutí jistoty oprávnìna pøeru�it výkon plnìní, resp. uplatnit 

zadr�ovací právo. Dodací doba se prodlu�uje pøimìøenì. Má-li být 

kupní cena uhrazena ve splátkách, pou�ije se shora uvedené pøimì-

øenì.  
(9) Platby lze èinit pouze bezhotovostním pøevodem. Smìnky a �eky 

nejsou pro splnìní platebního závazku akceptovány.  
(10) Je-li mezi spoleèností JUNKER a Zákazníkem sjednáno, �e 

Zákazník je povinen sjednat prostøednictvím své banky (èi banky, 

která je pro spoleènost JUNKER akceptovatelná) dokumentární 

akreditiv, platí za sjednáno, �e otevøení akreditivu musí být prove-
deno v souladu s Jednotnými zvyklostmi a pravidly pro dokumentár-
ní akreditivy, revize z roku 2007, publikace Mezinárodní obchodní 

komory (ICC) è. 600.  
(11) Ve�keré pohledávky spoleènosti JUNKER se stávají ihned 
splatnými, a to i v pøípadì sjednaného platebního odkladu, jestli�e 

se Zákazník ocitne v prodlení ohlednì jakékoli pohledávky spoleè-

nosti JUNKER, jestli�e zastaví platby, je-li pøedlu�en, byl-li na maje-
tek Zákazníka podán insolvenèní návrh, jestli�e bude ohlednì ma-
jetku Zákazníka zahájeno insolvenèní øízení nebo bude-li pro nedo-
statek majetku takové øízení zastaveno nebo dozví-li se spoleènost 

JUNKER o okolnostech, které jsou zpùsobilé významnì sní�it kredi-
bilitu Zákazníka. Spoleènost JUNKER je v tìchto pøípadech dle své 

volby a po stanovení pøíslu�né lhùty oprávnìna po�adovat vrácení 

dodaného zbo�í, podmínit dal�í dodávky slo�ením zálohy èi poskyt-
nutím jistoty, po�adovat náhradu �kody nebo odstoupit od smlouvy.   
 
§ 4 Dodací doba a doba plnìní   
(1) Nebylo-li písemnì výslovnì sjednáno jinak, jsou dodací termíny 

a dodací lhùty pøibli�né a pro spoleènost JUNKER nezávazné (spo-
leènost JUNKER je oprávnìna takové termíny a lhùty zmìnit). Fixní 

transakce (závazky) nebudou sjednávány.  
(2) Dodr�ení závaznì sjednaných dodacích lhùt ze strany spoleè-

nosti JUNKER pøedpokládá, �e se Zákazníkem byly vyjasnìny 

v�echny obchodní a technické otázky a �e Zákazník splnil ve�keré 

své závazky jako napø. vèasné zaji�tìní sjednaných vlastních dodá-

vek, podkladù, úøedních povolení nebo souhlasù, zkou�ek, schvále-
ní a dodr�ení sjednaných platebních podmínek a �e nebyly po�ado-
vány èi sjednány dodateèné zmìny zakázky. V opaèném pøípadì se 

dodací doba pøimìøenì prodlu�uje, leda�e bylo písemnì výslovnì 

sjednáno jinak.  
(3) Dodr�ení dodací lhùty se sjednává s výhradou, �e pøíslu�ní 

dodavatelé správnì a vèas uèiní dodávky ve prospìch spoleènosti 

JUNKER. 
(4) Nebylo-li písemnì výslovnì sjednáno jinak, jsou dodávky èinìny 

ze závodu v Mìlníce (EXW, Incoterms 2010).  
(5) Dodací doba je dodr�ena, bude-li Zákazníkovi nejpozdìji 

v okam�iku jejího uplynutí oznámena pøipravenost zbo�í k expedici 
èi k odbìru.  
(6) Nebude-li mo�né dodr�et závazné dodací lhùty z dùvodù, za nì� 

neodpovídá spoleènost JUNKER (nedisponibilita plnìní), smluvnì 

sjednané termíny a lhùty se pøimìøenì prodlu�ují. Spoleènost JUN-
KER Zákazníka o této skuteènosti neprodlenì informuje a souèasnì 

mu sdìlí pøedpokládaný nový dodací termín. Nebude-li plnìní dis-
ponibilní ani bìhem nové dodací lhùty, je spoleènost JUNKER 
oprávnìna odstoupit zcela èi zèásti od smlouvy a uhradí Zákazníko-
vi protiplnìní, které Zákazník ji� poskytl. Jako pøípady nedisponibility 
plnìní v tomto smyslu platí zejména nevèasné dodání dodávek ze 

strany poddodavatelù spoleènosti JUNKER, v pøípadì, �e spoleè-
nost JUNKER uzavøela odpovídající zaji��ovací transakci, nebo 
pøípady vy��í moci jako napø. války, teroristických útokù, dovozních 

a vývozních omezení, pracovnìprávních bojù, �ivelních událostí 
nebo pøípady provozních poruch na stranì spoleènosti JUNKER èi 
dodavatelù spoleènosti JUNKER, v jejich� dùsledku je spoleènosti 

JUNKER bez jejího zavinìní znemo�nìno dodat zbo�í ve sjedna-
ném termínu èi lhùtì. Práva spoleènosti JUNKER na odstoupení a 

výpovìï stanovená zákonem v pøípadì vylouèení povinnosti po-
skytnutí plnìní (resp. nemo�nosti poskytnutí plnìní, resp. v pøípadì, 

nelze-li plnìní spravedlivì po�adovat a/nebo v pøípadì nemo�nosti 

náhradního plnìní èi nelze-li jej spravedlivì po�adovat) tím nejsou 

dotèena. Práva Zákazníka na odstoupení a výpovìï dle tìchto 

V�eobecných prodejních a dodacích podmínek rovnì� nejsou do-
tèena. Bez ohledu na to je spoleènost JUNKER v pøípadì skonèení 

smlouvy v dùsledku vy��í moci oprávnìna po�adovat uhrazení 

smluvních plnìní, které spoleènost JUNKER poskytla do daného 

okam�iku.  
(7) Je-li sjednána závazná dodací lhùta a ocitne-li se spoleènost 

JUNKER v prodlení s dodávkou, je Zákazník po pøedchozí písemné 

výzvì a uplynutí dodateèné lhùty v délce nejménì 14 dnù oprávnìn 

uplatnit pau�ální náhradu �kody vzniklé v dùsledku prodlení (smluv-
ní pokutu) ve vý�i 0,25% za ka�dý skonèený celý týden prodlení, 
celkovì v�ak nejvý�e 2,5% z ceny netto dodávek dotèených prodle-
ním. Zákazník je po dosa�ení maximální smluvní pokuty a po uply-
nutí dal�í dodateèné lhùty v délce 14 dnù poskytnuté spoleènosti 

JUNKER, pokud tuto lhùtu nedodr�ela, oprávnìn odstoupit od 

smlouvy. 
 
§ 5 Dodávky zbo�í   
(1) Nebylo-li písemnì výslovnì sjednáno jinak, platí, �e zbo�í bylo 

Zákazníkovi dodáno v okam�iku, kdy mu byla oznámena pøiprave-
nost k expedici èi odbìru zbo�í. Zákazník mù�e zbo�í pøevzít 

v obvyklé obchodní (pracovní) dobì spoleènosti JUNKER ze závodu 

v Mìlníce (EXW, Incoterms 2010).  
(2) Spoleènost JUNKER je oprávnìna èinit dílèí dodávky a vystavo-
vat ohlednì nich pøíslu�né faktury, má-li být dodán nikoli jednotný 

(nedìlitelný) pøedmìt smlouvy.  
(3) Jsou-li dokumenty souèástí rozsahu dodávky spoleènosti JUN-
KER, pova�uje se dodávka za uskuteènìnou pøedáním úplných 

dokumentù. Pøípadné nároky Zákazníka ohlednì dodaných doku-
mentù se øídí výhradnì ustanoveními § 9 a § 11 tìchto V�eobec-
ných prodejních a dodacích podmínek.  
(4) Je-li dodávka sjednána s výhradou schválení ze strany Zákazní-

ka (napø. na základì pøedbì�né pøejímky) a dojde-li ohlednì ní 

k prodlení, resp. nastane-li k prodlení s dodávkou samotnou 

z dùvodù, za nì� odpovídá Zákazník, nebo ocitne-li se Zákazník 

v pøíslu�ný den splatnosti v prodlení s pøevzetím, platí bez ohledu na 

odchylnì znìjící ujednání dle volby spoleènosti JUNKER dodávka 

sjednána ze závodu v Mìlníce (EXW, Incoterms 2010) a/nebo se 
neuhrazená kupní cena stává (vèetnì pøípadné DPH) okam�itì 

splatnou, a to v pøípadì, �e Zákazník ani po písemné výzvì ze 

strany spoleènosti JUNKER nezajistí do 14 dnù schválení dodávky 

Zákazníkem resp. neumo�ní uskuteènìní dodávky ze strany spoleè-
nosti JUNKER. Po marném uplynutí této lhùty je spoleènost JUN-
KER kromì toho oprávnìna uskladnit pøedmìt dodávky na nebez-
peèí a náklady Zákazníka. Na �ádost Zákazníka spoleènost JUN-
KER zbo�í na náklady Zákazníka pojistí. § 12 odst. (1) tìchto V�eo-
becných prodejních a dodacích podmínek se pou�ije pøimìøenì. 
Toté� platí pro jednoznaènì vymezitelné polohotové díly v pøípadì, 
�e z dùvodù, za nì� odpovídá Zákazník (napø. v dùsledku opo�dì-

ného dodání dodávek ze strany Zákazníka), dojde k prodlení 

s výrobou pøedmìtu dodávky a tím k prodlení ohlednì sjednaného 
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dodací termínu.  
 
§ 6 Vývozní kontrola   
(1) Je-li to nezbytné, je Zákazník povinen v rámci své objednávky 

poskytnout ve�keré po�adované informace ohlednì vývozu jím 

objednaného zbo�í, resp. ohlednì jeho dal�ího prodeje tak, aby 
spoleènost JUNKER byla schopna dodr�et a aplikovat ustanovení 

zákona, je� jsou pro spoleènost JUNKER závazná a pøípadnì si 
vy�ádat nezbytná povolení apod. Pøípadná prodlení, za nì� spoleè-

nost JUNKER neodpovídá a k nim� dojde v dùsledku nezbytné 

vývozní kontroly, nejdou k tí�i spoleènosti JUNKER a sjednaná 

dodací doba se pøimìøenì prodlu�uje.   
(2) Jestli�e i pøes pøíslu�ná sdìlení ze strany Zákazníka pøetrvávají 

nejasnosti ohlednì vývozu zbo�í nebo ohlednì jeho koneèného 

vyu�ití a nebudou-li tyto pochybnosti Zákazníkem zcela odstranìny 

ani na základì dotazu spoleènosti JUNKER, je spoleènost JUNKER 
oprávnìna odstoupit uplynutím dodateèné lhùty v délce 14 dnù od 

smlouvy. Nároky na náhradu v takovém pøípadì Zákazníkovi nepøí-

slu�ejí.  
(3) Vzniknou-li spoleènosti JUNKER v dùsledku nesprávných èi 

neúplných informací poskytnutých Zákazníkem �kody nebou budou-
li vùèi spoleènosti JUNKER v této souvislosti uplatnìny jiné nároky 

nebo dojde-li v této souvislosti k zahájení øízení ze strany orgánù 

státní moci, nahradí Zákazník na své náklady spoleènosti JUNKER 
na její první výzvu ve�kerou související �kodu a poskytne spoleè-

nosti JUNKER podporu v obranì pøed takovými nároky, resp. pøed 
øízeními zahájenými v této souvislosti.  
(4) Je-li pro vývoz zbo�í spoleènosti JUNKER zapotøebí povolení, 
sjednává se úèinnost smlouvy s výhradou udìlení pøíslu�ného 

povolení.  
 
§ 7 Pøechod nebezpeèí   
(1) Nebezpeèí nahodilé zkázy èi nahodilého zhor�ení pøechází 

v pøípadì dodávek ze závodu v Mìlníce (EXW, Incoterms 2010) na 
Zákazníka v okam�iku, kdy spoleènost JUNKER Zákazníka informu-
je, �e je zbo�í pøipraveno k odbìru. Toté� platí v pøípadì, má-li dojít 
k dílèím dodávkám nebo pokud jsme se zavázali ke zvlá�tì sjedna-
ným plnìním (napø. uvedení do provozu), která mají být je�tì po-
skytnuta.  
(2) Není-li dodávka èinìna ze závodu v Mìlníce (EXW, Incoterms 
2010), pøechází nebezpeèí nahodilé zkázy a nahodilého zhor�ení 

v okam�iku pøedání zasílateli, dopravci nebo osobì jinak urèené 

k provedení odeslání. Ocitne-li se Zákazník v prodlení s pøevzetím 

zbo�í, pøechází nebezpeèí nahodilé zkázy a nahodilého zhor�ení na 

Zákazníka v okam�iku, kdy spoleènost JUNKER nabídne pøedání 
pøíslu�ného zbo�í.  
 
§ 8 Výhrada vlastnického práva   
(1) Spoleènost JUNKER si vyhrazuje vlastnické právo k ve�kerému 

dodanému zbo�í do okam�iku, kdy Zákazník uhradí v�echny sou-
èasné a budoucí pohledávky z uzavøené smlouvy a bì�ného ob-
chodního vztahu, vzniklé z jakéhokoli právního dùvodu.  
(2) Zákazník se zavazuje, �e o zbo�í dodané s výhradou vlastnické-

ho práva bude peèovat a øádnì je pojistí a tuto skuteènost na po�á-

dání proká�e. Nároky Zákazníka vzniklé v pøípadì �kody vùèi své 

poji��ovnì nebo tøetím osobám Zákazník ji� dnes postupuje spoleè-

nosti JUNKER. Spoleènost JUNKER toto postoupení pøijímá.  
(3) Ohlednì zbo�í, na nì� se vztahuje výhrada vlastnického práva, 

nesmí být pøed úplným uhrazením zaji�tìných pohledávek zøízeno 

zástavní právo ve prospìch tøetích osob a ani nesmí být poskytnuto 

jako jistota tøetím osobám formou zaji��ovacího pøevodu vlastnické-

ho práva. Dojde-li k tomu, �e tøetí osoby budou mít pøístup ke zbo�í 

nále�ejícímu spoleènosti JUNKER nebo hrozí-li takové nebezpeèí, 
je Zákazník povinen spoleènost JUNKER neprodlenì písemnì 

vyrozumìt a je povinen rovnì� neprodlenì vhodnou formou upozor-
nit tøetí osoby na výhradu vlastnického práva. Opomine-li Zákazník 

tyto povinnosti, je na po�ádání povinen poskytnout spoleènosti 

JUNKER v�echny informace nezbytné a zpùsobilé k uplatnìní jejích 

práv a poskytnout jí ve�kerou nezbytnou souèinnost. Zákazník nese 

v�echny náklady, je� musí být vynalo�eny k odstranìní pøístupu 

tøetích osob k vyhrazenému a zaji�tìnému zbo�í spoleènosti JUN-
KER a k opìtovnému poøízení tohoto zbo�í, nebude-li mo�né toto 

zbo�í od pøíslu�né tøetí osoby získat zpìt.  
(4) V pøípadì jednání Zákazníka v rozporu s pøíslu�nou smlouvou, 

zejména v pøípadì prodlení s platbou, je spoleènost JUNKER 
oprávnìna odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními zákona a 

po�adovat na základì výhrady vlastnického práva a v dùsledku 

odstoupení vrácení zbo�í. Neuhradí-li Zákazník splatnou kupní 

cenu, je spoleènost JUNKER oprávnìna uplatnit tato práva pouze 

v pøípadì, jestli�e spoleènost JUNKER pøed tím Zákazníkovi marnì 

poskytla pøimìøenou lhùtu k uhrazení nebo není-li poskytnutí takové 

lhùty ze zákona nezbytné. �kodu a náklady, které vzniknou spoleè-
nosti JUNKER v dùsledku odstoupení od pøíslu�né smlouvy, zejmé-

na náklady na dopravu, je povinen uhradit Zákazník.  
(5) Zákazník je oprávnìn zbo�í, na nì� se vztahuje výhrada vlast-
nického práva, v rámci øádné obchodní èinnosti dále prodat a/nebo 
zpracovat; toto oprávnìní mù�e spoleènost JUNKER kdykoliv odvo-
lat. V této souvislosti se sjednává platnost tìchto ustanovení:  
(a) Výhrada vlastnického práva se v zákonem nejvý�e pøípustném 

rozsahu vztahuje na výrobky vzniklé zpracováním, smísením èi 

spojením zbo�í spoleènosti JUNKER v jejich plné hodnotì, pøièem� 

za jejich výrobce bude pova�ována spoleènost JUNKER. Zùstane-li 
v pøípadì zpracování, smísení èi spojení se zbo�ím tøetích osob 

zachováno jejich vlastnické právo k tomuto zbo�í, nabude spoleè-
nost JUNKER spoluvlastnictví v pomìru fakturaèních hodnot zpra-
covaného, smíseného èi spojeného zbo�í. V dal�ím platí pro vzniklý 

výrobek toté�, co pro pøedmìty dodané s výhradou vlastnického 

práva.  
(b) Zákazník ji� nyní postupuje v�echny pohledávky za tøetími 
osobami vzniklé z dal�ího prodeje èi z jiných právních dùvodù 

(zejména z poji�tìní a/nebo nedovoleného jednání), a to v plné vý�i, 
resp. ve vý�i pøípadného spoluvlastnického podílu spoleènosti JUN-
KER dle shora uvedeného písmene (a) jako jistotu spoleènosti 

JUNKER. Spoleènost JUNKER toto postoupení pøijímá. Povinnosti 
Zákazníka uvedené v pøedchozím odstavci (3) platí rovnì� ve vzta-
hu k postoupeným pohledávkám.  
(c) Zákazník je zmocnìn vymáhat pohledávku vedle spoleènosti 

JUNKER. Spoleènost JUNKER se zavazuje, �e pohledávku nebude 

vymáhat, pokud bude Zákazník plnit své platební závazky vùèi 

spoleènosti JUNKER, neocitne-li se v prodlení s platbou, nebude-li 
podán insolvenèní návrh, nebude-li takový návrh pro nedostatek 

majetku zamítnut, pøíp. nevyskytne-li se jiný nedostatek ohlednì 

jeho schopnosti poskytovat pøíslu�né plnìní. V opaèném pøípadì je 

Zákazník povinen sdìlit spoleènosti JUNKER na po�ádání informa-
ce o postoupených pohledávkách a dlu�nících, poskytnout v�echny 

informace nezbytné k vymáhání a pøedat související dokumenty a 

informovat dlu�níky (tøetí osoby) o postoupení.  
(6) Spoleènost JUNKER na základì vlastního uvá�ení uvolní jistoty, 

je� jí pøíslu�ejí, na �ádost Zákazníka v pøípadì, �e jejich realizova-
telná hodnota pøesáhne hodnotu zaji�tìných pohledávek o vice ne� 

10%.  
 
§ 9 Záruka ohlednì vad prodané vìci  

(1) Spoleènost JUNKER zaruèuje, �e dodaný pøedmìt splòuje 

smluvnì sjednané vlastnosti. 
(2) Zákazník je povinen pøezkoumat, zda-li pøedmìt dodávky nevy-
kazuje vady, a to neprodlenì po dodání pøedmìtu dodávky na místo 

instalace. 
(3) Zákazník je povinen informovat spoleènost JUNKER o vadì 

v písemné formì neprodlenì poté, co ji zjistí. V reklamaci musí být 

vada podrobnì popsána. Reklamace musí být uplatnìna do 10 dnù 

od okam�iku, kdy Zákazník vadu odhalil èi ji mohl odhalit. Neinfor-
muje-li Zákazník spoleènost JUNKER v písemné formì o vadì 

bìhem shora uvedené lhùty, Zákazník svùj nárok ze záruky ztrácí. 
(4) Vyskytnou-li se men�í odchylky, které jsou v rámci zvyklostí 

v pøíslu�ném odvìtví nebo mezi smluvními stranami obvykle akcep-
továny, pohlí�í se na pøedmìt dodávky jako na dodaný v souladu se 
smlouvou.  
(5) Spoleènost JUNKER dle své volby a pro Zákazníka bezúplatnì 

novì dodá díly pøedmìtu dodávky, které byly pøi pøechodu nebezpe-
èí vadné, nebo je nahradí bezvadnými díly. Spoleènost JUNKER je 
oprávnìna provádìt opravu vady i opakovanì a dle svého uvá�ení 

pøejít od opravy k provedení náhradní dodávky. 
(6) Záruèní doba ohlednì pøedmìtu dodávky èiní 12 mìsícù.  
(7) Zaèátek záruèní doby poèíná okam�ikem koneèné pøejímky; 
dojde-li k prodlení ohlednì koneèné pøejímky z dùvodù, za nì� 

odpovídá Zákazník, èiní záruèní doba nejvý�e 15 mìsícù poèínaje 

dnem oznámení pøipravenosti k odnìru èi expedici nebo v pøípadì 
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absence takového oznámení poèínaje dodáním. Uvede-li Zákazník 

stroj do výrobního provozu døíve, ne� dojde ke koneèné pøejímce, 
zaèíná záruèní doba ji� dnem uvedení do provozu ze strany Zákaz-
níka. 
Vyskytne-li se bìhem záruèní doby vada, kterou spoleènost JUN-
KER odstraní s výslovným uznáním související právní povinnosti 

cestou náhradního dodání vadného dílu (tj. novou dodávkou) nebo 
cestou opravy, zaèíná záruèní doba ohlednì novì dodaného nebo 

opraveného dílu bì�et znovu od zaèátku, pokud je záruka dodavate-
lem poskytnuta s výslovným uznáním související právní povinnosti; 
záruka ohlednì novì dodaného nebo opraveného dílu v�ak èiní 

maximálnì 18 mìsíce od koneèné pøejímky pøedmìtu dodávky, 
v pøípadì uvedení stroje do výrobního provozu pøed provedením 

koneèné pøejímky maximálnì 18 mìsícù ode dne uvedení stroje do 

výrobního provozu.  
Ohlednì dílù (èástí) pøedmìtu dodávky, které nejsou dotèeny ná-

hradní dodávkou èi opravou, záruèní dobì nebì�í po dobu, po 
kterou je pøedmìt dodávky v dùsledku náhradní dodávky èi opravy 

mimo provoz. 
(8) Pro provedení v�ech oprav a náhradních dodávek, je� spoleè-

nost JUNKER pova�uje za nezbytné, poskytne Zákazník po vyro-
zumìní spoleènosti JUNKER nezbytný èas a pøíle�itost. Pouze 

v naléhavých pøípadech ohro�ení bezpeènosti provozu, pøíp. za 

úèelem obrany pøed neúmìrnì vysokými �kodami, o èem� musí být 

spoleènost JUNKER ihned vyrozumìna, má Zákazník právo vadu 

sám odstranit nebo ji nechat odstranit tøetími osobami a po�adovat 

po spoleènosti JUNKER náhradu nezbytných a pøimìøených nákla-
dù. 
(9) Pøímé náklady vzniklé opravou èi náhradní dodávkou nese spo-
leènost JUNKER � uká�e-li se reklamace jako oprávnìná � rovnì�-
tak i náklady spojené s náhrazovaným dílem vèetnì nákladù na 

zaslání. Spoleènost JUNKER kromì toho nese náklady na demon-
tá� a montá� a náklady na pøípadnì nezbytné poskytnutí montérù a 
pomocných sil vèetnì cestovních výdajù, a to za pøedpokladu, �e 

tím nedojde k neúmìrnému zatí�ení spoleènosti JUNKER. 
(10) Zákazník je v rámci ustanovení zákona oprávnìn odstoupit od 

smlouvy v pøípadì, �e spoleènost JUNKER � s pøihlédnutím 

k výjimeèným pøípadùm stanoveným zákonem � nechá marnì 

uplynout pøimìøenou lhùtu, která jí byla stanovena pro opravu èi 

náhradní dodávku v souvislosti s vadou vìci. Je-li vada pouze ne-
podstatná a nelze-li po spoleènosti JUNKER spravedlivì po�adovat 

náhradní plnìní, nále�í Zákazníkovi pouze právo na slevu ze smluv-
ní ceny. Dal�í nároky se øídí ustanovením § 11 tìchto V�eobecných 

prodejních a dodacích podmínek. 
(11) Spoleènost JUNKER odpovídá za zpùsobilost pøedmìtu dodáv-
ky k pou�ití pouze tehdy, je-li pøedmìt dodávky pou�íván Zákazní-

kem za smluvnì pøedvídaných provozních podmínek a i jinak 
v souladu se smlouvou. Zákazník má zejména tyto povinnosti: je 
povinen dodr�ovat ve�kerá ustanovení návodù na obsluhu a údr�bu 

a provádìt �kolení personálu, které mu bude pøípadnì nabídnuto 

spoleèností JUNKER. 
Spoleènost JUNKER kromì toho neodpovídá za to, pokud se Zá-

kazník odchýlí od písemných instrukcí spoleènosti JUNKER. 
Záruka se rovnì� mimo jiné nevztahuje na tyto pøípady: nevhodné èi 

neodborné pou�ití pøedmìtu dodávky; vadná èi neodborná montá�, 
instalace, vadné èi neodborné uvedení do provozu Zákazníkem 

a/nebo tøetími osobami; vadná èi nedbalá obsluha, nesprávné èi 

nedbalé nakládání nebo uskladnìní; údr�ba neprovádìná øádným 

zpùsobem; vadná oprava provedená Zákazníkem èi tøetími osobami; 
nevhodný èi zneèi�tìný nebo z jiného dùvodu chybný materiál (pro-
vozní látky, suroviny a pomocné látky) pro výrobní provoz; vadné 

stavební práce, nevhodná základová pùda, chemické, elektroche-
mické èi elektrické vlivy � leda�e za shora uvedené okolnosti odpo-
vídá spoleènost JUNKER. 
Odpovìdnost spoleènosti JUNKER za vady se dále nevztahuje na 

bì�né opotøebení èi úbytky nebo �kody vyvolané korodujícím mate-
riálem, nevhodnými rozpou�tìdly, nevhodnými provozními látkami a 

mazivy, nevhodnými surovinami èi nevhodným nebo vadnì nainsta-
lovaným zásobováním energiemi èi vodou, pokud tyto dodávky èiní 

Zákazník a/nebo neodpovídá-li za nì spoleènost JUNKER. Spoleè-
nost JUNKER kromì toho neodpovídá za vady spoèívající v kon-
strukci pøedepsané Zákazníkem a dále za zmìny/úpravy provedené 

na pøedmìtu dodávky Zákazníkem nebo tøetími osobami bez pí-

semného souhlasu spoleènosti JUNKER. 

(12) V pøípadì, �e Zákazník èi tøetí osoba provede neodbornou 

opravu, je vylouèena odpovìdnost spoleènosti JUNKER za následky 

a �kody z toho vyplývající. Toté� platí pro zmìny/úpravy pøedmìtu 

dodávky provedené bez pøedchozího souhlasu spoleènosti JUN-
KER. Tøetími osobami ve shora uvedeném smyslu nejsou my�leny 

spoleènosti nále�ející do skupiny JUNKER. 
(13) Oznámí-li Zákazník vadu a vadu, za kterou nese odpovìdnost 

spoleènost JUNKER, se nepodaøí zjistit, je spoleènost JUNKER 
oprávnìna vyfakturovat Zákazníkovi náklady, výdaje a �kody, které 

spoleènosti JUNKER vznikly touto neoprávnìnou reklamací vady. 
(14) Ohlednì výrobkù, které spoleènost JUNKER nakupuje u tøetí 

osoby (av�ak nikoli od spoleènosti nále�ející do skupiny JUNKER) 
pro úèely dal�ího prodeje Zákazníkovi, postupuje spoleènost JUN-
KER v�echna práva ze záruky vùèi této tøetí osobì Zákazníkovi. 
Spoleènost JUNKER je dále povinna pøevzít záruku uvedenou ve 
shora uvedených odstavcích ve prospìch Zákazníka, av�ak za 

pøedpokladu, �e se Zákazník pøedtím marnì pokou�el prosadit 

postoupená práva ze záruky vùèi pøíslu�né tøetí osobì. 
 
§ 10 Odpovìdnost za poru�ení práv souvisejících s autorskými 

právy a jinými právy du�evního nebo prùmyslového vlastnictví 

(1) Spoleènost JUNKER poskytuje záruku, �e v okam�iku pøechodu 

nebezpeèí v místì instalace pøedmìtu dodávky neexistují �ádné 

patenty èi jiná práva du�evního nebo prùmyslového vlastnictví 

tøetích osob, je� by mohly být ve vztahu k pøedmìtu dodávky v rámci 

pou�ití v souladu se sjednaným úèelem pou�ití uplatnìny. Ustano-
vení § 9 odst. (3) a� (10) a v § 9 odst. (14) tìchto V�eobecných 

prodejních a dodacích podmínek se pou�ijí pøimìøenì. 
(2) Odpovìdnost spoleènosti JUNKER je vylouèena, bude-li poru�en 

patent nebo jiná práva du�evního nebo prùmyslového vlastnictví 

tøetích osob proto, �e spoleènost JUNKER dodr�ela design, jen� jí 

byl Zákazníkem poskytnut nebo �e dodr�ela pokyn, jen� jí byl udì-

len ze strany Zákazníka, nebo proto, �e pøedmìt dodávky byl pou�it 

urèitým zpùsobem, k urèitému úèelu, v urèité zemi, ve spojení 

s jinými výrobky èi jiným programovým vybavením (softwarem), 

jestli�e tato skuteènost nebyla spoleènosti JUNKER pøi uzavøení 

smlouvy sdìlena.  
(3) Zákazník je povinen písemnì informovat spoleènost JUNKER 
bìhem doby její odpovìdnosti v co nejbli��ím mo�ném okam�iku v 

pøípadì, bude-li nìkterá tøetí osoba tvrdit, �e jí ohlednì pøedmìtu 

dodávky svìdèí patent nebo jiné právo du�evního nebo prùmyslo-
vého vlastnictví nebo uplatní-li soudní èi mimosoudní cestou urèité 

nároky. Pøedtím, ne� Zákazník jakýkoli nárok uplatnìný tøetí osobou 

soudnì èi mimsoudnì uzná, poskytne spoleènosti JUNKER pøíle�i-
tost k vyjádøení jejího stanoviska. Zákazník musí spoleènosti JUN-
KER na po�ádání udìlit oprávnìní vést jednání èi právní spor 

s pøíslu�nou tøetí osobou na vlastní úèet a na vlastní odpovìdnost. 
Zákazník odpovídá spoleènosti JUNKER za �kodu, která jí vznikne 

ze zavinìného poru�ení shora uvedených povinností. 
(4) Zákazník zaruèuje, �e jím poskytnutý design nebo jím udìlené 

pokyny nepovedou k tomu, �e by spoleènost JUNKER v dùsledku 

toho poru�ila pøi plnìní svých smluvních závazkù patenty èi jiná 

práva du�evního nebo prùmyslového vlastnictví tøetích osob. Zá-

kazník nahradí spoleènosti JUNKER �kody, resp. jí na první výzvu 

nahradí ve�keré pøimìøené náklady a �kody, které spoleènosti 

JUNKER vzniknou v dùsledku nesplnìní této záruky. 
 
§ 11 Odpovìdnost, omezení odpovìdnosti   

(1) Spoleènost JUNKER odpovídá za nároky na náhradu �kod a 

nákladù (dále jen �Náhrada �kody�) Zákazníka zpùsobených úmysl-
nì nebo z hrubé nedbalosti spoleènosti JUNKER vèetnì úmyslu èi 

hrubé nedbalosti zákonných zástupcù a pomocníkù spoleènosti 

JUNKER ve smyslu § 2914 obèanského zákoníku (NOZ), dle usta-
novení zákona. Poru�í-li spoleènost JUNKER zavinìnì podstatnou 
smluvní povinnost (tj. povinnost, její� splnìní umo�òuje øádné pro-
vedení smlouvy, a v její� dodr�ení smluvní strana zpravidla spoléhá 

a má mít mo�nost se spolehnout), odpovídá spoleènost JUNKER 
rovnì� v souladu s ustanoveními zákona.  
(2) Nejde-li pøípad úmyslného poru�ení smlouvy, je povinnost spo-
leènosti JUNKER k Náhradì �kody omezena na pøedvídatelnou, 

typicky vznikající �kodu.  
(3) Odpovìdnost spoleènosti JUNKER je omezena na pøímé vìcné 

�kody (tj. �kody na dodaném zbo�í samotném). Za nepøímé �kody a 
následné �kody (napø. odstávka výroby, výpadek v u�ívání, u�lý 



 

V�eobecné prodejní a dodací podmínky spoleènosti Erwin Junker Grinding Technology a.s.                                             

(dále jen spoleènost �JUNKER�) 

pro dodávky zaøízení, strojù a náhradních dílù v tuzemsku   10/18 

5 

 

zisk, smluvní sankce, �kody vzniklé na zpracovaných pøedmìtech 

apod.) spoleènost JUNKER neodpovídá.  
(4) Spoleènost JUNKER kromì toho odpovídá pouze za takové 

�kody, které vzniknou v prùbìhu záruèní doby dle § 9 tìchto V�eo-
becných prodejních a dodacích podmínek a které Zákazník 

s uvedením popisu �kody sdìlí spoleènosti JUNKER v písemné 

formì bez zbyteèného odkladu po vzniku pøíslu�né �kody. 
(5) Poruchy vycházející ze sféry vlivu Zákazníka a vedoucí 

k problémùm ohlednì výstupu pøedmìtu dodávky dodaného spoleè-

ností JUNKER (napø.: Zákazník neposkytne nakládkový systém 

nebo jej poskytne s prodlením / zamìstnanci Zákazníka nalo�í 

chybné díly / nakládka bude Zákazníkem èi jeho pracovníky jiným 

zpùsobem nesprávnì provedena / chyby pøi vykládce / jiná chyba 

Zákazníka pøi obsluze / opominutí poskytnutí souèinnosti, které 

povede k výpadku stroje nebo k nedodr�ení jakostních parametrù), 
spadají výhradnì do oblasti nebezpeèí a odpovìdnosti Zákazníka. 
Zákazník musí vèas zajistit, aby ve sjednaný okam�ik byly splnìny 

v�echny podmínky pro øádný provoz pøedmìtu dodávky; za poruchy 
pramenící ze sféry vlivu Zákazníka a za vady a �kody zapøíèinìné 

Zákazníkem nebo personálem poskytnutým ze strany Zákazníka, 

spoleènost JUNKER neodpovídá, leda�e jsou tyto poruchy, vady a 
�kody zalo�eny na chybných pokynech spoleènosti JUNKER. 
(6) Poskytne-li spoleènost JUNKER technické informace nebo pora-
denské slu�by a tyto informace èi poradenské slu�by nespadají do 

rozsahu plnìní spoleènosti JUNKER, které bylo smluvnì sjednáno a 

k nìmu� je spoleènost JUNKER povinna, jsou tyto informace èi 
poradenské slu�by poskytnuty bezúplatnì a s vylouèením jakékoli 

odpovìdnosti. 
(7) Odpovìdnost spoleènosti JUNKER za �kody je omezena na 
rozsah pojistného krytí dle poji�tìní odpovìdnosti za �kodu zpùso-
benou provozní èinností sjednaného spoleèností JUNKER. 
(8) Výluky a omezení odpovìdnosti vyplývající ze shora uvedených 

ustanovení tìchto odstavcù V�eobecných prodejních a dodacích 

podmínek neplatí v pøípadì nárokù na Náhradu �kody vzniklých 

v dùsledku úmyslného èi hrubì nedbalostního jednání, v pøípadì 

zavinìného po�kození èi újmy na zdraví a �ivotì a v pøípadì nárokù 

z ustanovení § 2939 a násl. obèanského zákoníku (NOZ) o odpo-
vìdnosti za �kody zpùsobené vadou výrobku. Výluky a omezení 

odpovìdnosti se rovnì� nepou�ijí v pøípadì, jestli�e spoleènost 

JUNKER lstivì zamlèela nìkterou vadu nebo pøevzala záruku za 

vlastnost pøedmìtu dodávky. 
(9) Není-li shora výslovnì upraveno jinak, je odpovìdnost spoleè-

nosti JUNKER vylouèena v zákonem nejvý�e pøípustném rozsahu. 
(10) V míøe, v jaké je vylouèena èi omezena odpovìdnost spoleè-
nosti JUNKER, je rovnì� vylouèena èi omezena (i) odpovìdnost 

zákonných zástupcù, prokuristù a pomocníkù spoleènosti JUNKER, 
a (ii) odpovìdnost propojených osob spoleènosti JUNKER vèetnì 

jejich zákonných zástupcù, prokuristù a pomocníkù. 
 
§ 12 Zapoètení, zadr�ení, postoupení   
(1) Spoleènost JUNKER je oprávnìna provést zápoèet oproti náro-
kùm Zákazníka uplatnìným vùèi spoleènosti JUNKER èi uplatnit 

zadr�ovací právo, a to i v pøípadì rozdílné splatnosti a i tehdy, 

jestli�e pøíslu�né nároky spoleènosti JUNKER nebo Zákazníka 

dosud nejsou splatné.   
(2) Zákazník je oprávnìn provést zápoèet oproti pohledávkám spo-
leènosti JUNKER èi vykonat zadr�ovací právo pouze tehdy, jestli�e 

byly jeho nároky pravomocnì zji�tìny, jsou-li nesporné nebo byly-li 
spoleèností JUNKER uznány. Kromì toho je oprávnìn k výkonu 

zadr�ovacího práva pouze tehdy, je-li jeho vzájemný nárok zalo�en 

na tém�e smluvním vztahu.  
(3) Zákazník prohla�uje, �e rovnì� souhlasí se zúètováním svých 

pohledávek a závazkù vùèi spoleènosti JUNKER. Stejným zpùso-
bem mù�e spoleènost JUNKER zúètovat rovnì� pohledávky a 

závazky spoleèností nále�ejících ke koncernu Zákazníka.  
(4) Nároky Zákazníka vùèi spoleènosti JUNKER nelze bez pøedcho-
zího písemného souhlasu spoleènosti JUNKER postoupit. 
 
§ 13 Pou�ití programového vybavení (softwaru)  
Je-li v rozsahu dodávky obsa�eno programové vybavení (software), 

je Zákazníkovi poskytnuto nevýhradní a nepøevoditelné právo pou-
�ívat dodané programové vybavení (software) vèetnì související 

dokumentace. Programové vybavení (software) se pøenechává 

k u�ívání na pøíslu�ném pøedmìtu dodávky. Pou�ívání programové-

ho vybavení (softwaru) na více ne� jednom systému je zakázáno. 
Zákazník je oprávnìn rozmno�ovat, zpracovávat, pøekládat nebo 
upravovat (konvertovat) programové vybavení (sofware) z cílového 

kódu do zdrojového kódu pouze v rozsahu pøípustném dle zákona 

(§§ 65 a násl. autorského zákona). Zákazník se zavazuje, �e údaje 
o výrobci, zejména dolo�ky o výhradì autorského práva (copyright), 
ani neodstraní a ani je bez pøedchozího písemného souhlasu spo-
leènosti JUNKER nepozmìní. V�echna ostatní práva 

k programovému vybavení (softwaru) a k souvisejícím dokumenta-
cím vèetnì kopií zùstávají spoleènosti JUNKER, pøíp. dodavatelùm 

pøíslu�ného programového vybavení (softwaru). Poskytnutí subli-
cencí je nepøípustné.  
 
§ 14 Mlèenlivost   
Zákazník je povinen zachovat o v�ech informacích, podkladech, 

dokumentech, dokumentacích, výkresech, skicách a jiných podkla-
dech, know-how a jiných obchodních a provozních tajemstvích (dále 

jen �Dùvìrné informace�) v souvislosti s provedením pøíslu�né 

smlouvy pøísnou mlèenlivost a bez výslovného souhlasu spoleènosti 
JUNKER nesdìlit a ani jinak nezpøístupnit Dùvìrné informace tøetím 

osobám. Spoleènost JUNKER bude rovnì� zachovávat mlèenlivost 

ohlednì podkladù Zákazníka.  
 
§ 15 Závìreèná ustanovení   
(1) Na tyto V�eobecné prodejní a dodací podmínky a ve�keré právní 

vztahy mezi smluvními stranami èi jejich pøíslu�nými právními ná-

stupci se pou�ije výhradnì právo Èeské republiky s vylouèením 

Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zbo�í a 

s vylouèením ustanovení mezinárodního práva soukromého.   
(2) Místem plnìní je Mìlník. Ohlednì ve�kerých sporù ze v�ech 

smluvních vztahù, na nì� se pou�ijí tyto V�eobecné prodejní a 

dodací podmínky, je pøíslu�ným soudem Okresní soud v Mìlníce, je-
li vìcnì pøíslu�ný okresní soud, pøíp. Krajský soud v Praze, je-li 
vìcnì pøíslu�ný krajský soud. Spoleènost JUNKER je v�ak opráv-
nìna obrátit se rovnì� na soud pøíslu�ný dle sídla Zákazníka.  
(3) Jsou-li nìkterá ustanovení tìchto V�eobecných prodejních a 

dodacích podmínek èi pøíslu�né smlouvy uzavøené mezi stranami 

neplatná nebo se neplatnými stanou, není tím dotèena platnost 

V�eobecných prodejních a dodacích podmínek èi pøíslu�né smlouvy 

jako celku. Strany se zavazují, �e nahradí neplatná ustanovení 

takovými ustanoveními, která se právnì pøípustným zpùsobem blí�í 

úpravám neplatných ustanovení. Toté� platí pro pøípadné mezery. 

Za úèelem vyplnìní mezer se strany zavazují, �e budou usilovat o 

takovou úpravu, která se nejvíce blí�í tomu, co by strany dle smyslu 

a úèelu bývaly sjednaly, pokud by si byly této skuteènosti vìdomy. 


