Všeobecné prodejní a dodací podmínky pro Spenner Zementwerk
Berlin GmbH & Co. KG
Stav: 25. 10. 2017
Pro prodej a dodávky našich produktů platí výhradně níže uvedené podmínky. To platí také
v případech, kdy se u pozdějších smluv na ně výslovně neodvoláváme, ledaže by prodejce byl
spotřebitel ve smyslu § 13 OZ (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch = Občanský zákoník). Nákupní
podmínky kupujícího, se kterými jsou tyto podmínky v rozporu, nejsou pro nás závazné ani tehdy,
když je výslovně nerozporujeme. Udělené zakázky platí jako souhlas s níže uvedenými podmínkami.
Podmínkám kupujícího předepsaným na objednávkách apod., které zcela nebo částečně odporují
našim podmínkám nebo zákonným úpravám, tímto odporujeme. Změny našich Všeobecných
prodejních a dodacích podmínek jsou účinné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně a pokud
z takového ujednání jednoznačně vyplývá, která ustanovení byla změněna. V případě pochybností není
změna prodejních a dodacích podmínek chtěná.

I. Uzavření smlouvy
Naše nabídky jsou nezávazné a nezavazují nás, pokud nebylo ujednáno jinak nebo dodávka nebo
výkon nebyl uskutečněn. Ústní dohody, jakož i jinak znějící údaje v objednávkách jsou pro nás
závazné pouze tehdy, pokud jsme je písemně potvrdili.
Základem našich nabídek a prohlášení o přijetí jsou platné obecně závazné normy pro stavební
materiály, směrnice a zákonné předpisy v aktuálním znění platné v den předání nabídky, příp.
prohlášení o přijetí.
Kupující nese sám odpovědnost za správný a úplný výběr a stanovení druhu a množství dodávaného
stavebního materiálu s přihlédnutím k jím zamýšlenému účelu použití a k jeho podmínkám
zpracování.

II. Předmět smlouvy a dodávka
Předmětem smlouvy je zboží označené v zakázce.
1. Kupující musí zboží písemně objednat tak včas, aby bylo možné zaručit dodávku přesně v termínu.
Ve zvláštních případech je na naši žádost nutné s námi sjednat dodací plán. U telefonických odvolávek
kupujícího jsme oprávněni dodávku provést, ovšem v případě pochybností pak platí jako sjednaný
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dodací čas, množství, druh a dodací místo poznamenané u nás. Za následky nesprávných nebo
neúplných údajů při odvolávce ručí kupující.
2. Jsme oprávněni zvolit dopravní prostředek a zcela využít jeho ložný prostor, pokud nebylo sjednáno
jinak.
3. Dodávka volně loženého zboží se zpravidla provádí pouze formou nákladu odpovídajícího plnému
užitečnému zatížení daného dopravního prostředku.
4. Kupující přebírá následující povinnosti:
4.1 Současně s objednávkou uvede místo určení a adresu příjemce (předpoklad pro příp. úhradu
přepravného). Je povinen neprodleně nahlásit změny dispozic.
4.2 Ustanovení bodů 4.1, 5.1, 5.2 a 6. zapracuje výslovně jako součást smlouvy se svými zákazníky.
Porušení těchto povinností nás zprošťuje dalších dodacích povinnosti. Dále jsme oprávněni doúčtovat
přepravné. Dále jdoucí náhrada škody zůstává vyhrazena. Pokud povede porušení povinností
příslušejících kupujícímu k úhradě přepravného, která mu podle výše nepřísluší, je kromě shora
uvedených nároků splatná smluvní pokuta ve výši desetinásobku vykázaného rozdílu, nejméně však
EUR 200,- na náklad. Pokud kupující změní dispozice po udělení zakázky, nese sám tímto vzniklé
náklady.
5. Dodávka zboží se provádí buď námi objednanými vozidly, nebo odvozem ze strany kupujícího.
5.1 Při dodání zajistí kupující, aby při silniční přepravě mohla vozidla po dobré vozovce bez obtíží,
bez nebezpečí a bez čekání až k místu vykládky dojet a vyložit, příp. přefoukat, jakož i místo vykládky
opět opustit. To předpokládá dostatečně zpevněnou příjezdovou cestu, po které mohou bez obtíží
jezdit těžká nákladní vozidla (o hmotnosti do 40 t). Kupující je povinen zajistit, aby cesta měla
minimální šířku 4 m a minimální světlou výšku 4 m (i při průjezdu), aby na místě vykládky bylo
dostatečné osvětlení v souladu se zákonnými předpisy, aby se po cestě dalo jet bez obtíží a aby řidič
vozidla nejpozději na začátku příjezdové cesty ke staveništi / místu vykládky dostal pokyny od
zmocněné osoby ohledně místních podmínek staveniště / místa vykládky. Dále je povinen zajistit, aby
byla přítomna zmocněná osoba pro přejímku zboží, vážní list, kontrolu neporušenosti plomb, určení
sila, kontejneru, které se mají plnit, příp. jiného místa vykládky a pro podepsání dodacího listu a aby
byl k dispozici skladový prostor pro volně ložené zboží. Pokud nejsou tyto předpoklady splněny, ručí
kupující za všechny z toho vzniklé škody, ledaže by kupující a subjekty pomáhající mu plnit jeho
závazky nebyli odpovědni za nesplnění těchto předpokladů, přičemž na kupujícím spočívá důkazní
povinnost. Za zmocněnou osobu se považuje ta osoba, která uděluje pokyny řidiči vozidla. Pokud je
třeba, je kupující povinen včas na své náklady zažádat, obstarat a oznámit nám uzavírky ulic nebo
chodníků, jakož i o jiná úřední povolení pro použití přístupových a vykládkových zón a v případě
potřeby nám je poskytnout bez vyžádání a včas. Kupující odpovídá za odstranění všech znečištění
způsobených při vykládce a po ní.
Porušení těchto povinností nás opravňuje k odstoupení od smlouvy zcela nebo částečně a k vyúčtování
vzniklého přepravného za příjezd a odjezd vozidla pro dovezené, ale nedodatelné zboží a případně
vzniklých nákladů na likvidaci.
5.2 Pro vlastní odvoz ze strany kupujícího platí následující podmínky: Technické vybavení vozidel
určených k odvozu musí být takové, aby vozidla byla vhodná pro přepravu daného zboží a aby byla
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upravena pro nakládací zařízení. Odvoz smí provádět pouze personál s příslušnou odbornou
kvalifikací, který je povinen nosit předepsanou osobní ochrannou výbavu. Odvoz se provádí v našich
obvyklých nakládkových časech po předložení sjednaného odběrního dokladu kupujícího a uvedení
příjemce. Odvozce ani příjemce nemají nárok na dodání v termínu, pokud použité vozidlo odvozce
z nějakého důvodu vypadne.
Kupující, příp. pověřená třetí osoba sama odpovídá za dodržení stávajících předpisů pro řádné zajištění
nákladu.
Při odvozu zboží je kupující povinen dodržovat naše podmínky pro nakládku. V každém případě jsou
odvozce a příjemce povinní řídit se našimi pokyny.
Převzetí zboží a dodržení zadání dodacích, příp. odběrních listů je odvozce povinen potvrdit svým
podpisem.
6. Pokud je kupující podnikatel, považují se osoby podepisující dodací list vůči nám za zmocněné
k přejímce dodávky a k potvrzení příjmu, jakož i náš přehled dodávky / přehled druhů zboží a naše
odběrní podmínky a parametry dodacího listu podpisem dodacího listu za uznané. Při odmítnuté,
zpožděné, odložené nebo jinak neodborné přejímce je kupující povinen nás odškodnit bez ohledu na
svůj závazek k platbě kupní ceny, ledaže není odpovědný za odmítnutí, zpoždění nebo jinou
neodbornost při přejímce. Podnikatelé ručí v případě odvozu ze závodu bez ohledu na to, zda jsou
odpovědni či nejsou. Více kupujících ručí jako společný dlužník za řádnou přejímku zboží a za
zaplacení kupní ceny. My poskytujeme plnění každému z nich s účinností pro všechny a vůči všem.
Všichni kupující se navzájem zmocní přijímat naše právně závazná prohlášení ve všech záležitostech
týkajících se prodeje. Dokud zůstává některý ze závazků kupujícího neuhrazen, přerušuje se naše
dodací povinnost.

III. Dodací lhůta
1. Přes veškerou snahu dodržet dodací termíny jsou přísliby ohledně termínů dodávek nezávazné.
2. Zpozdí-li se dodávka, může kupující písemně stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu. Po uplynutí
dodatečné lhůty je kupující oprávněn odstoupit písemným prohlášením od smlouvy (§ 323 OZ). Jiné
nároky jsou, pokud to zákon připouští, vyloučeny. Pokud námi nevyvolané okolnosti nám ztěžují nebo
vedou k prodlení provedení převzatých zakázek, jsme oprávněni posunout dodávku / zbývající
dodávku o dobu trvání překážky. Není-li pro nás dodávka / zbývající dodávka ve smyslu § 275 OZ
možná, odpadá podle § 326 OZ nárok na protiplnění a v takovém případě jsme oprávněni od smlouvy
odstoupit zcela nebo částečně. Aplikace § 326 odst. 2 až 5 OZ zůstává vyhrazena. Za důvody podle
odstavce IV. neodpovídáme.
3. Platné doby nakládky a odvolávky oznamujeme na homepage nebo oběžníkem. Nakládka vozidel se
provádí během doby nakládky v pořadí, v jaké přijíždějí vozidla. Případné čekací doby se nehradí.
4. Liší-li se kupujícím požadované dodací lhůty od námi nabídnutých dodacích termínů, platí při
přejímce dodávky jako sjednaný den dodávky.
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IV. Vyšší moc
Pokud je nám bráněno v plnění našich závazků vznikem vyšší moci v našem podniku nebo v podniku
některého z našich subdodavatelů, prodlužuje se dodací lhůta v přiměřeném rozsahu. Vyšší mocí se
rozumí např. úřední zásahy, překážky v přepravě, přerušení provozu, prodlení v dodávkách surovin a
provozních materiálů, libovolná forma zaměstnaneckého boje o pracovní podmínky a mzdy a ostatní
okolnosti (politického, hospodářského nebo přírodního charakteru) a ostatní události, které nastanou u
nás, našich subdodavatelů nebo v cizích podnicích, na kterých závisí udržení našeho provozu a které
nemůžeme odvrátit ani při vynaložení péče zavazující nás při spravování vlastních záležitostí. Je-li
nebo stane-li se provedení dodávky nemožným (objektivně nebo subjektivně), jsme osvobozeni od
dodací povinnosti.
Ve všech těchto případech nemá kupující nárok na náhradu škody ani ostatní právo. Kupující však
může od nás požadovat prohlášení o tom, zda hodláme odstoupit nebo dodávku provést během
přiměřené lhůty. Pokud takové prohlášení nepodáme, může kupující ze své strany odstoupit od
smlouvy.

V. Stanovení ceny a přepravné
1. Naše ceny jsou nezávazné. Platí, nejsou-li sjednány jiné písemné cenové dohody, námi vyhlášená
v den dodávky platná cena ze závodu, plus přepravné, pojištění a platná zákonná daň z přidané
hodnoty. Pokud je s kupujícím sjednán individuální odvoz a on tak vstoupí do přepravní předlohy,
uhradíme mu náš kalkulovaný přepravní podíl. U dílčích nákladů jsme oprávněni hradit pouze
poměrné přepravné. U dodávek, které netvoří celý náklad nebo nevyužijí celé užitečné zatížení daných
přepravních prostředků, můžeme účtovat přiměřenou přirážku. Náklady na přepravní listiny a razítka,
cla a odbavení na hranicích, místní přirážky a ostatní zvláštní náklady hradí kupující. Pokud se v době
mezi podáním naší nabídky nebo přijetím zakázky ze strany zákazníka a jejím provedením zvýší naše
vlastní náklady, zejména na slínek, přepravné, energii a mzdy, jsme bez ohledu na nabídku a potvrzení
zakázky oprávněni příslušně upravit naši prodejní cenu. To neplatí pro dodávky spotřebiteli, které mají
být provedeny během 4 měsíců po uzavření smlouvy mimo rámec trvajících závazkových vztahů.
2. Přirážky za dodávky, které netvoří celý náklad, za obtížně sjízdné silnice a staveniště, jakož i za
prodlení s vykládkou při příjezdu a za dodávky mimo normální obchodní dobu nebo v chladném
ročním období se účtují odděleně. Zásadně jsou naše faktury splatné okamžitě a k úhradě po obdržení
beze srážky. Výjimky vyžadují písemnou dohodu.
3. Pokud budou sjednány obchodní doložky, platí pro ně jako sjednané dodací podmínky Incoterms
2000, ledaže by bylo písemně sjednáno něco odlišného.

VI. Rabaty / zpětná úhrada
Písemně přislíbené obchodní rabaty / zpětné úhrady se považují za výkonové úplaty za všechny výdaje
a rizika kupujícího v zájmu odbytu našeho zboží v rámci férové obchodní soutěže, zejména na
reklamu, odborné poradenství a odbornou a řádnou obsluhu zákazníka, udržování přiměřených
skladových zásob a dodržování prodejních a dodacích podmínek. Nesplnění jednoho z těchto výkonů
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nás opravňuje k odmítnutí poskytování přislíbeného rabatu / přislíbené zpětné úhrady. Rabaty a zpětné
úhrady se poskytují pouze na odebraná a zaplacená množství.

VII. Přechod nebezpečí
Nebezpečí případného zániku a případného zhoršení námi dodaného zboží a závady přecházejí při
dodávce mimo závod z nás na kupujícího, jakmile jsme zboží předali zasilateli, přepravci nebo osobě
nebo instituci jinak určené pro expedici zásilky, nejpozději však při překročení hranice mezi výjezdem
ze závodu a navazující silnicí nebo příjezdovou cestou. Nebezpečí případného zániku a případného
zhoršení dodaného zboží a závady přecházejí při individuálním odběru v závodě na kupujícího v tom
okamžiku, kdy zboží opustí nakládací zařízení (např. nástavec hadice, stohovací vozík). Za škody,
které vzniknou znečištěnými nebo nevhodnými vozidly a nakládacími prostředky, neodpovídáme.
Zasilatelé, přepravci nebo osoby či instituce jinak určené pro expedici zásilky nejsou subjekty, které
nám pomáhají plnit naše závazky. Kupující může od nás v případě přepravní škody požadovat
postoupení všech nároků na náhradu této škody, které mu v této souvislosti náleží. Odchylně od shora
uvedených úprav platí při nákupu spotřebitelem předpis § 446 OZ.

VIII. Závady a nároky z vad
Při chybných množstvích dodaného zboží, závadách nebo chybných dodávkách poskytujeme záruky
podle následujících ustanovení, pokud nejsou tato v rozporu se zákonnými předpisy:
1. Reklamace hmotnosti lze uplatnit pouze do 3 pracovních dní na základě úředního převážení.
Rozhodující je u volného zboží v závodě zjištěná, u baleného zboží (brutto za netto) vytištěná
hmotnost. Odchylky 2% u baleného zboží nelze reklamovat.
2. Naše produkty jsou ohledně jakosti označeny vždy platnými technickými normami příslušné země
příjemce a úředními předpisy. Podléhají vlastní dílenské kontrole kvality; pokud kromě toho jejich
jakost sleduje státní registrovaná instituce, je vyznačena dále i příslušná značky kontroly jakosti.
Dodáváme cement se sníženým obsahem chromátů, příp. suché malty. Účinek tohoto sníženého
obsahu chromátů však trvá max. 2 měsíce při uložení v zásobníku a 6 měsíců u pytlovaného zboží,
jakož i u suchých malt, vždy počítáno od data výroby (data plnění pytlů) u pytlovaného zboží, příp. od
data nakládky pro uložení do zásobníků, a to za předpokladu, že bylo zboží u kupujícího uskladněno
řádně a na suchém místě.
3. Vadné a chybné dodávky je třeba nám nahlásit neprodleně po zjištění písemnou formou s uvedením
označení zboží, druhu a rozsahu závady, čísla dodacího listu, způsobu přepravy a místa uskladnění.
Důkazní povinnost ohledně manipulace a zpracování v souladu s předpisy má kupující.
Reklamované zboží se nesmí zpracovávat, musí se až do vyjasnění stavu věcí odborně uskladnit a
uložit a příp. nám musí být na vyžádání poskytnuto.

5

4. Vlastnosti zboží a stavebních dílů, příp. stavebních děl, do kterých je zboží zabudováno, nezávisí
pouze na kvalitě dodaného zboží, nýbrž také na jiných vlivových faktorech, např. na zpracování a
vnějších podmínkách (např. teplotě). Proto také není možné jednoznačně usuzovat z vlastností
stavebních dílů, příp. stavebních děl, do kterých bylo zboží zabudováno, na vlastnosti dodaného zboží
při přechodu nebezpečí. Kupující, příp. jejich odběratelé jsou proto povinni k zachování případných
záručních nároků za přítomnosti neutrální osoby odebrat vzorky z každé naší dodávky zboží
neprodleně po přistavení vozidla s dodávkou, tyto vzorky podrobit technickým zkouškám podle
závazných technických norem a výsledky těchto zkoušek v případě nahlášení závady nám dát
k dispozici. Zkoušky se odebírají podle následujících směrnic:
4.1 Kupující nebo jeho odběratel odebere jeden vzorek z každé dodávky. U větších dodávek se
odebere na každých 250 t jeden samostatný průměrný vzorek.
4.2 Vzorek musí v každém případě vážit nejméně 5 kg. U volného zboží se musí vzorek odebrat
z horního plnicího otvoru vozidla. U baleného zboží se vzorek skládá z dílčích vzorků o hmotnosti 1 –
2 kg, které se pečlivě smíchají na průměrný vzorek o hmotnosti zhruba 5 kg; dílčí vzorky se odebírají
zprostředka náplně pytle, nejméně z 5 až dosud neporušených pytlů.
4.3 Vzorky se ihned naplní do vzduchotěsných nádob a nezaměnitelně se označí následujícími údaji:
den a hodina dodávky, přesné označení druhu zboží, den a hodina odběru vzorku, místo a způsob
uskladnění a číslo dodacího listu.
4.4 Kupující je povinen přenechat nám na vyžádání dostatečně velkou část (nejméně 2 kg) shora
uvedených vzorků pro naši vlastní následnou kontrolu.
4.5 V případě sporu o vlastnostech vzorku odebraného podle bodů 4.1 – 4.4 rozhoduje vždy cizí
nezávislá kontrolní zkušebna, jinak zkušebna pro stavební dohled uznávaná Institutem pro stavební
techniku.
4.6 Vzorky zboží, u nichž nebyla dodržena shora uvedená ustanovení, nelze uznat, protože není možné
vyloučit, že se změnily technické vlastnosti zboží po přechodu nebezpečí, např. v důsledku znečištění,
smíchání, neodborného nebo příliš dlouhého skladování, neodborného nebo chybného zpracování.
4.7 Pokud není takový vzorek k dispozici, vychází se při posuzování dodaného zboží z výsledků, které
byly zjištěny při sledování jakosti, příp. kontrole kvality.
4.8 Pokud se použijí jiné důkazní prostředky, jdou vícenáklady, i v případě oprávněné reklamace
závad, k tíži kupujícího.
5. V případě nákupu spotřebního zboží jsme povinni během lhůty výskytu závady uvedené v § 476 OZ
dokázat, že zboží při nesení rizika závadu ještě nevykazovalo, ledaže by tato domněnka nebyla
slučitelná s druhem věci nebo závady, což musíme dokázat.
6. Z důvodu závady může kupující nejprve požadovat náhradní plnění. Pokud je kupující podnikatel,
provádíme náhradní plnění pouze v podobě dodávky nezávadného zboží. Neprovedení náhradního
plnění opravňuje kupujícího podle vlastní volby ke snížení ceny nebo k odstoupení od smlouvy. Pokud
kupující po neuskutečněném náhradním plnění odstoupí od smlouvy nebo ohlásí snížení ceny, nemá
nárok na náhradu škody z titulu závady.
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Naše ručení za netypické a nepředvídatelné nebo škody, jejichž vznik může kupující ovlivnit, se
vylučuje, ledaže by kupující byl spotřebitel.
Naše ručení se omezuje na smluvně typické předvídatelné škody. V tomto případě je však ručení
omezeno na částku ve výši max. 5 mil. EUR, ledaže bychom škodu způsobili my nebo nás zástupce
vlastním hrubým zaviněním.
Shora uvedené omezení ručení nebo vyloučení ručení neplatí pro škody, které prokazatelně vedly
k ohrožení života, zranění a ublížení na zdraví, jakož i škody vzniklé úmyslně a hrubou nedbalostí naší
nebo našich zákonných zástupců nebo vedoucích zaměstnanců a pro nároky vzniklé trestným činem
nebo nedovoleně. Naše ručení je však omezeno na částku ve výši max. 5 mil. EURO v případě úmyslu
a nedbalosti ostatních subjektů pomáhajících nám plnit naše závazky, jakož i při mírné nedbalosti.
Zvláštní záruka, ze které by vyplývala práva nad rámec uvedených podmínek (§§ 443, 477 OZ),
nepřebíráme ani nečiníme takový příslib. Pokud je kupující podnikatel, zejména obchodník, pak
neprovádí prodej spotřebního zboží, proto se vylučuje § 478 OZ. Pokud jsme udělili náš písemný
souhlas s prodejem spotřebního zboží, zříká se kupující svých práv podle § 478 OZ, jestliže je mu
přiznán paušální rabat nejméně 5% podle odstavce VI.
7. Ostatní nároky na náhradu škod kupujícího vůči nám, subjektům, které nám pomáhají plnit a
vyřizovat naše závazky, bez ohledu na to, z jakého právního důvodu, zejména kvůli porušení smluvní
povinnosti, zavinění v souvislosti se smluvními jednáními a z mimosmluvního ručení se vylučují,
pokud škoda nebyla způsobena úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností z naší strany,
ze strany našeho zákonného zástupce nebo subjektu pomáhajícího nám plnit naše závazky, nebo
porušením závazku podstatného pro provedení smlouvy nebo námi úmyslně zamlčenou závadou nebo
pokud nespočívá v ohrožení života, zranění a ublížení na zdraví. Kromě toho ručíme také při prosté
nedbalosti za škody na životě a zdraví, jakož i za škody z porušení podstatné smluvní povinnosti,
přičemž se ručení v tomto případě omezuje na náhradu předvídatelné typicky vznikající škody.
Shora uvedená omezení ručení se nepoužití, pokud jsme lstivě zamlčeli závadu nebo převzali záruku
za vlastnost zboží, jakož i pro nároky kupujícího podle zákona o ručení výrobce za škody způsobené
vadou výrobku.
8. Promlčecí doba pro nároky ze závad a na náhradu škod pro námi dodané zboží je 5 let od odevzdání
zboží u kupujícího. Pokud kupující za sebe se svým odběratelem na jím zřizované stavební dílo
aplikoval VOB/B (zadávací a smluvní směrnice pro stavební výkony) ve znění platném v okamžiku
uzavření smlouvy bez odchylky celé a tím účinně sjednal promlčecí lhůtu podle § 13 odst. 4 VOB/B,
platí tato lhůta v tomto případě také ve vztahu k nám, pokud je to přípustné. Předpokladem je v obou
případech, že námi dodané zboží bylo zpracováno v souladu s jeho obvyklým způsobem použití, že
kupující vybral vhodné zboží pro stanovený účel použití a že kupující zohlednil zadání pro účel
použití. Dále, že bylo dodrženo skladování a zpracování (zejména teplota zpracování a doby
zpracování) a že zboží způsobilo závadnost stavebního díla / koncového produktu. Předpokladem je
zejména, že kupující musí zpracovat produkt dodaný na paletách jako pytlové zboží během uvedené
doby od data plnění pytlů a že cement námi dodaný jako volné zboží a kupujícím nebo jeho
odběratelem mezi uskladněný v zásobníku musí zpracovat během lhůty 2 měsíců při odborném
uskladnění na suchém místě podle obecných technických pravidel. Pokud kupující dodané zboží
změnil přidáním přísad nebo jiným způsobem, nevzniká nárok na záruku, ledaže by kupující prokázal,
že změna složení zboží nezpůsobila závadu. Ručení za závadu nevzniká, pokud nebylo zboží
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kupujícím během námi uvedené, příp. technicky podmíněné doby řádně uskladněno a dále zpracováno.
Reklamované zboží se nesmí dále zpracovávat.

IX. Platební podmínky
1. Naše faktury jsou zásadně splatné v den vystavení a k úhradě nejpozději během lhůty uvedené na
faktuře bez jakékoliv srážky. Skonto podle sazeb platných v den dodávky se poskytuje pouze po
předchozí písemné dohodě a pouze tehdy, když jsou veškeré starší splatné faktury uhrazeny. Skonto na
přepravní podíl obsažený v ceně franko se neposkytuje, částka, na niž lze uplatnit skonto, je na našich
fakturách vyznačena.
Kupujícím převedená zabezpečovací práva a výkony provedené z důvodu plnění se netýkají splatnosti
našich pohledávek. Dále nejsme povinni uspokojovat se ze zabezpečovacích práv a výkonů
provedených z důvodu plnění dříve, než budeme požadovat splnění našich pohledávek od kupujícího.
Pokud bude sjednán platební styk formou srážek dlužných částek z účtu kupujícího, je kupující
povinen mít neustále u své banky odpovídající krytí a udělit souhlas se srážkami ze svého konta.
2. Při překročení sjednaného termínu splatnosti začíná bez dalšího prodlení. V tomto případě jsme
oprávněni účtovat úroky z prodlení ve výši pět procentních bodů (u podniků osm procentních bodů)
nad základní úrokovou sazbou. Kromě toho jsou všechny naše faktury bez ohledu na případně
poskytnuté odložení splatnosti okamžitě splatné. Dále jsme oprávněni odmítnout celé nebo zbývající
splnění smlouvy a požadovat náhradu škody kvůli neplnění.
3. Šeky a vrubopisy platí až po jejich proplacení a dobropis ve prospěch našeho bankovního účtu jako
platba. Ostatní náklady jdou k tíži kupujícího. Při platbě bankovním převodem se platba považuje za
uskutečněnou dobropisem ve prospěch našeho bankovního účtu.
4. Pohledávky, nároky, námitky libovolného druhu a/nebo započtení proti protinárokům, pohledávky a
práva libovolného druhu může kupující kompenzovat proti našim pohledávkám, příp. má příslušný
nárok pouze tehdy, když jsou uznány písemně nebo určeny pravomocně. Není mu dovoleno použít
zadržovací právo z dřívějších nebo jiných obchodů běžného obchodního styku.
5. Můžeme od kupujícího kdykoliv požadovat zajištění našich pohledávek. V případě odmítnutí
požadovaných jistot můžeme odstoupit od smlouvy. Jsme oprávněni provést vzájemnou kompenzaci
všech pohledávek – libovolného druhu – vůči veškerým pohledávkám kupujícího, které kupujícímu
náleží vůči nám a vůči podnikům spojeným s námi ve smyslu § 15 zákona o akciových společnostech.
To platí také pro různé termíny splatnosti pohledávek. Spojené podniky našeho koncernu jsou Spenner
GmbH & Co. KG a Spenner Herkules Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG.
6. Pokud se kupující dostane s plněním svých závazků vůči nám do prodlení nebo neuhradí naši
pohledávku, pokud zastaví své platby, je předlužen, na jeho majetek je vyhlášeno vyrovnávací nebo
insolvenční řízení nebo je zahájení takového řízení odmítnuto kvůli nedostatku majetku, nastane
podstatné zhoršení majetkových poměrů kupujícího, které ohrožuje náš nárok vůči kupujícímu, příp.
nárok podniků označených jmenovitě ve shora uvedeném bodě 5, které jsou s námi spojené ve smyslu
§ 15 zákona o akciových společnostech, vejdou ve známost okolnosti, které zpochybní důvěryhodnost
kupujícího a jeho platební schopnost, zejména pokud náš pojistitel úvěru ohledně kupujícího oznámí,
příp. odepře ochranu krytí, kupující dá najevo, že nesplní své platební závazky včas, prodávající se
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seznámí s okolnostmi, které zpochybňují hospodářskou bezpečnost a vymahatelnost jeho platebních
nároků, kupující během smluvních jednání nebo během realizace smlouvy uvedl nesprávné nebo
neúplné údaje o svých majetkových poměrech nebo kupující neoprávněně provedl zaúčtování
nepravomocně existujících pohledávek vůči nám nebo některému podniku s námi spojenému ve
smyslu § 15 zákona o akciových společnostech (viz shora uvedený bod 5), jsme oprávněni odmítnout
naše výkony, další dodávky podmínit platbou předem nebo zajišťovacími výkony a / nebo požadovat
náhradu škody kvůli neplnění v souladu se zákonnými ustanoveními a / nebo odstoupit od smlouvy.
Pokud kupující neuhradí pohledávku nebo se dostane do prodlení, jsme oprávněni odvolat rabaty nebo
ostatní výhody, které mu byly poskytnuty. Nároky kupujícího na náhradu škody jsou vyloučeny.
Kromě toho můžeme až do zaplacení zboží zakázat jeho další prodej a zpracování; můžeme požadovat
vrácení nebo převod nepřímého vlastnictví dodaného zboží na náklady kupujícího a odvolat zmocnění
k inkasu z účtu (podle shora uvedeného bodu 1). Pro tyto případy jsme my nebo námi pověřené osoby
kupujícím zmocněni ke vstupu do jeho podniku za účelem, odebrání dodaného zboží.
7. Pokud je kupující podnikatel a jeho plnění nestačí na uspokojení našich veškerých pohledávek,
určujeme – i při jejich nastavení na běžném účtu - na který dluh se plnění započte, přičemž se mezi
několika splatnými dluhy nejprve umoří ten, který nám nabízí nejmenší jistotu, mezi několika stejně
bezpečnými starší dluh a při stejném stáří se každý dluh umoří poměrnou částí.

X. Výhrada vlastnictví a postoupení pohledávky za účelem zajištění (zajišťovací práva)
1. Dodané zboží zůstává až do úplného splnění našich pohledávek na kupní cenu včetně všech
příslušných vedlejších pohledávek (např. úroky) naše vlastnictví. Pokud je kupující podnikatel,
zůstává dodané zboží až do úplného splnění veškerých pohledávek, které vůči kupujícímu máme, naše
vlastnictví. Kupující nesmí naše zboží ani zastavit, ani převést za účelem zajištění pohledávky. Ovšem
smí je v rámci obvyklého obchodního styku dále prodávat nebo zpracovávat, ledaže by již předem
účinně postoupil nárok vůči smluvnímu partnerovi třetí osobě nebo sjednal se smluvním partnerem
zákaz postoupení pohledávky.
2. Případné zpracování našeho zboží kupujícím do podoby nové movité věci se děje z našeho pověření
s účinností pro nás, aniž by z toho pro nás vznikaly závazky. Již nyní přiznáváme kupujícímu
spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty nové věci k hodnotě našeho zboží (viz níže uvedený
bod 9). V případě, že kupující získá spojením, promícháním nebo smíšením našeho zboží s jinými
movitými věcmi do podoby jednotné nové věci k této nové věci výlučné vlastnictví nebo
spoluvlastnictví, převádí na nás k zajištění plnění pohledávek označených ve shora uvedeném bodě 1
již nyní toto vlastnické právo v poměru hodnoty našeho zboží (viz bod. 9) k hodnotě jiných věcí; naše
spoluvlastnictví pak trvá až do úplného splnění našich pohledávek podle shora uvedeného bodu 1.
V případě dalšího prodeje našeho zboží nebo nové věci vyrobené z něho / pomocí něho je kupující
povinen své odběratele písemně upozornit na naše vlastnické právo.
3. Kupující nám postupuje k zajištění splnění našich pohledávek (podle shora uvedeného bodu 1) již
nyní všechny i v budoucnosti vzniklé pohledávky z dalšího prodeje, zpracování nebo použití našeho
zboží se všemi vedlejšími právy ve výši hodnoty našeho zboží (viz bod 9) v pořadí před zbývající částí
svých pohledávek.
4. V případě, že kupující naše zboží spolu s jiným zbožím, které nám nepatří, nebo nové věci vyrobené
z našeho zboží prodá nebo naše zboží spojí s cizím pozemkem nebo smíchá s cizí movitou věcí a získá
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tak pohledávku, která kryje i jeho ostatní výkony, postupuje nám již nyní k zajištění splnění našich
pohledávek (podle shora uvedeného bodu 1) tuto pohledávku se všemi vedlejšími právy ve výši
hodnoty našeho zboží (podle bodu 9) v pořadí před zbývající částí své pohledávky. Stejné platí ve
stejném rozsahu pro jeho případná práva na přiznání jistot podle §§ 648, 648a OZ na základě
zpracování našeho zboží kvůli a ve výši našich celkových neuhrazených pohledávek. Tímto přijímáme
prohlášení kupujícího o postoupení. Na naši žádost je kupující povinen tyto pohledávky jednotlivě
prokázat a uskutečněné postoupení oznámit následným nabyvatelům s výzvou, aby platby prováděli až
do výše nároků podle shora uvedeného bodu 1 nám. Jsme oprávněni informovat následné nabyvatele
sami o postoupení a pohledávku inkasovat. Tato oprávnění podle vět 4 a 5 tohoto bodu nepoužijeme a
pohledávku nebudeme inkasovat do té doby, dokud bude kupující řádně plnit své platební závazky.
5. V případě, že kupující nám postoupené pohledávky inkasuje, postupuje nám již nyní svou zbylou
pohledávku ve výši těchto částí pohledávky přednostně před případně zbývající další zbylou částkou.
Náš nárok na vydání inkasovaných částek zůstává nedotčen.
6. Kupující nesmí své pohledávky za následnými nabyvateli ve výši hodnoty našeho zboží (viz bod 9)
ani postoupit třetím osobám, ani zastavit, ani sjednat s následnými nabyvateli zákaz postoupení
pohledávky.
7. Kupující je povinen bezúplatně opatrovat všechny věci, které jsou v našem vlastnictví nebo
spoluvlastnictví, s péčí řádného obchodníka. Kupující je povinen nás neprodleně informovat o
zastavení nebo každém jiném omezení našich práv ze strany třetích osob a o ztrátě věcí, jakož i o
změně sídla/obchodního jména. Je povinen předat nám všechny podklady nutné pro intervenci a
uhradit nám vzniklé náklady na intervenci, pokud je nelze nechat uhradit třetími osobami.
8. U běžného účtu platí naše zajištění jako zajištění plnění naší saldo pohledávky.
9. „Hodnota našeho zboží“ ve smyslu shora uvedeného odstavce X. odpovídá celkové částce kupní
ceny brutto vykázané v naší faktuře plus 20%.
10. Na vyžádání kupujícího celkově uvolníme nám náležející zajištění, když jejich hodnota překročí
pohledávku o 20%.

XI. Místo plnění – soudní příslušnost – doložka o neplatnosti
1. Místem plnění pro dodávky je místo, na kterém se uskutečňuje přechod nebezpečí (VII.). Místem
plnění pro všechna ostatní práva a povinnosti je Berlín. Pro smluvní vztah se použije právo SRN,
s vyloučením kupního práva UN.
2. Soudní příslušnost pro všechny nároky vyplývající ze smluvního vztahu a právní spory
s obchodníky, právnickými osobami veřejného práva nebo veřejnoprávního zvláštního majetku včetně
šekových a listinných řízení je pro sídlo prodávajícího místně dána pro soud v Berlíně.
Tento soud je příslušný i tehdy, když jedna smluvní strana po uzavření smlouvy přeloží své bydliště
nebo místo pobytu ze Spolkové republiky Německo nebo není jeho bydliště nebo obvyklé místo
pobytu v okamžiku žaloby známo, jakož i u smluv s neobchodníky v případě, že se nároky uplatňují
cestou soudního upomínacího řízení (§§ 688 násl. OSŘ). V posledně uvedeném případě je místně
příslušný řádný soud AG Wedding (obvodový soud).
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3. Pokud se některé z ustanovení těchto podmínek stane z jakéhokoliv důvodu zcela nebo částečně
právně neúčinným nebo neproveditelným, zůstává tímto platnost ostatních ustanovení nedotčena.
Stejné platí také tehdy, když by se mělo ukázat, že tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky
vykazují mezeru. Místo neúčinných nebo neproveditelných ustanovení nebo kvůli vyplnění mezery se
přijme taková přiměřená úprava, která, pokud je to právně možné, se bude přibližovat tomu, co jsme
my a kupující zamýšleli nebo podle smyslu a účelu smlouvy chtěli, pokud bychom při uzavírání
smlouvy nebo při pozdějším přijímání daný bod uvážili.

XII. Ochrana dat
Kupující se upozorňuje, že námi shromážděná osobní data (jméno, adresa a účetní údaje) je možné
podle zákonných předpisů (zejména §§ 27 – 32 spolkový zákona o ochraně dat) ukládat, zpracovávat a
předávat hospodářským informačním agenturám.
V této souvislosti budeme hlásit hospodářským informačním agenturám příp. také data o smluvní nebo
nesmluvní realizaci smluvního vztahu navázaného s kupujícím.

XIII. Bezpečnostní list podle nařízení REACH
Pokud se na předmět dodávky vztahuje platnost nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a
Rady ze dne 18. 12. 2006 (nařízení REACh) v platném znění, vyjadřuje kupující svůj souhlas se
stažením příslušných bezpečnostních listů na naší internetové stránce „http://www.spennerzement.de/“

Spenner Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG
Köpenicker Chaussee 9-10
10217 Berlin
Německo

Telefon: +49 030 55752-0
e-mail: info@spenner-zementwerk.de
internet: www. spenner-zementwerk.de
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