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1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Nebude-li výslovně a písemně dohodnuto něco jiného, 

podléhají veškeré naše prodejní transakce výlučně aktuálnímu 

znění našich všeobecných obchodních podmínek (dále jen 

“VOP”). Za “písemnou” je vždy považována komunikace 

prostřednictvím dokumentu podepsaného stranami, dopisu či 

elektronické zprávy. 

Cenové nabídky učiněné Kupujícím nepředstavují návrh 

smlouvy ze strany Kupujícího, jsou pouze informativní a vždy 

je u nich vyhrazena možnost změny. Objednávka se stává 

závaznou až poté, co je námi přijata a odsouhlasena. Veškeré 

námi přijaté objednávky se řídí podmínkami zde uvedenými. 

Provedením objednávky Kupující projevuje souhlas s těmito 

VOP a zároveň prohlašuje, že neuplatňuje žádné případné 

podmínky uvedené na objednávkovém formuláři, které by byly 

v rozporu s VOP. Naše cenová nabídka, nabídka Kupujícího 

a/nebo objednávka a její případné přijetí z naší strany 

představují kompletní ujednání mezi stranami (dále jen 

„Smlouva o dodávkách“) s tím, že případné další podmínky či 

podmínky, které jsou v rozporu s VOP, nemají právní účinky; 

zároveň je ujednáno, že naše cenová nabídka, nabídka 

Kupujícího, objednávka i její případné přijetí z naší strany musí 

mít písemnou formu. 

Pro odstranění jakýchkoliv pochybností, pokud není uzavřena 

dvojstranná písemná smlouva mezi námi a Kupujícím, se má 

za to, že ke dni vyhotovení našeho potvrzení objednávky je 

uzavřena Smlouva o dodávkách, která se řídí podmínkami 

uvedenými těmito VOP, přičemž ustanovení Smlouvy o 

dodávkách má přednost před těmito VOP, případné podmínky 

Kupujícího jsou součástí Smlouvy o dodávkách jen v případě, 

že nejsou v rozporu s ustanovením Smlouvy o dodávkách a 

těmito VOP, přičemž Kupující s tímto výslovně projevuje 

bezvýhradní souhlas, a to, pokud tak není učiněno výslovně 

dříve, okamžikem jakékoliv úhrady od Kupujícího. 

2. DOKUMENTACE A NÁKRESY 

Veškeré nákresy a technické dokumentace předložené 

Kupujícímu před či po vytvoření Smlouvy o dodávkách 

zůstávají v našem výlučném vlastnictví. Kupující nesmí tyto 

nákresy a dokumentace bez našeho písemného souhlasu 

jakkoliv využívat a dále je nesmí reprodukovat, kopírovat, 

předat ani odeslat třetí straně; Kupující má naopak povinnost 

nám tyto nákresy a dokumentace vrátit, pokud jej k tomu 

vyzveme. 

Veškeré doklady o prodeji, specifikace a ceníky jsou 

považovány za přísně důvěrné a nesmí být poskytnuty třetím 

stranám. 

3. POUŽITÉ NÁSTROJE A ZAŘÍZENÍ (DÁLE JEN 
„VYBAVENÍ“) 

Vybavení dodané v souladu s těmito VOP je použité, avšak 

plně funkční. Vybavení je z naší strany zkontrolováno a 

otestováno a v souladu s podmínkami dané cenové nabídky 

případně i vyčištěno, opraveno a renovováno. Kupující bere na 

vědomí, že měl či bude mít v případě zájmu příležitost provést 

kontrolu Vybavení a obeznámit se se všemi skutečnostmi 

souvisejícími s jeho použitím. Vybavení bude připraveno ke 

kontrole na místech a v časech, které určíme. KUPUJÍCÍ BERE 

NA VĚDOMÍ, ŽE KUPUJE POUŽITÉ VYBAVENÍ 

S PROVOZNÍM OPOTŘEBENÍM, A TO VE STAVU JAK STOJÍ 

A LEŽÍ. MY NEODPOVÍDÁME ZA JAKÉKOLIV VADY ZBOŽÍ 

ČI NEFUNKČNOSTI, KTERÉ SE NA ZBOŽÍ V BUDOUCNU 

VYSKYTNOU.  

Vybavení musí vyhovovat platným zákonným a podzákonným 

bezpečnostním předpisům státu Česká republika. Ostatní 

zákonné a podzákonné předpisy včetně těch, které jsou platné 

v cílové zemi, pro nás závazné nejsou, ledaže by bylo písemně 

dohodnuto něco jiného. 

Kupující bere na vědomí, že provedení změn na Vybavení 

může mít za následek nutnost znovuposouzení jeho 

bezpečnosti a/nebo případně i nutnost Vybavení opětovně 

certifikovat v souladu se zákony a předpisy platnými v místě 

jeho použití. Bude-li ze strany Kupujícího vznesen požadavek 

na provedení změn na Vybavení, neodpovídáme za 

znovuposouzení jeho bezpečnosti ani za provedení opětovné 

certifikace (třebaže znovuposouzení bezpečnosti a provedení 

opětovné certifikace mohou být v místě použití Vybavení 

vyžadovány na základě platné legislativy). 

4. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Nebude-li dohodnuto něco jiného, řídí se naše ceny podmínkou 

FCA (Incoterms 2020); případná daň z přidané hodnoty bude 

k ceně připočtena v aktuální zákonné výši. Je povinností 

Kupujícího nám před doručením sdělit případné daňové 

identifikační číslo. 

Nebude-li stranami písemně dohodnuto něco jiného, je 

povinností Kupujícího uhradit kupní cenu před odesláním 

předmětu prodeje, zaplacením se rozumí připsání peněžní 

částky na náš účet. 

Platba se provádí bankovním převodem ve prospěch 

bankovního účtu a v měně uvedené na faktuře a v dohodnuté 

výši, tzn. nepřipouští se odečtení případných bankovních a 

transakčních poplatků od dohodnuté částky. Platbu nelze 

provést prostřednictvím šeku, složenky či směnky. 

Pokud Kupující neprovede či odmítne provést úhradu kupní 

ceny ke dni vypořádání, příp. pokud nesplní některý ze svých 

dalších podstatných závazků (zejména pak nepřevezme 

Vybavení podle podmínky FCA) a do 14 kalendářních dní 

nesjedná nápravu, máme právo (i) odstoupit od Smlouvy o 

dodávkách a (ii) požadovat po Kupujícím náhradu škody a 

újmy, ke které došlo v důsledku neplnění závazků Kupujícího. 

Případný výkon výše popsaných práv je bez dotčení našeho 

práva domáhat se po Kupujícím možnosti výkonu dalších 

našich práv či domáhání se nároků na prostředky nápravy nám 

garantovaných zákonem. 

Kupující může provést zápočet, resp. vykonávat svá zástavní 

a zadržovací práva pouze s naším výslovným písemným 

souhlasem a byly-li jeho nároky přiznány soudem. 

5. DODACÍ LHŮTY 

Kupující bere na vědomí, že nabízíme k prodeji, příp. k 

renovaci použité Vybavení. Je naší povinností vynaložit 
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přiměřené úsilí k tomu, abychom vyhověli plánovaným 

DODACÍM LHŮTÁM A ČASOVÝM HARMONOGRAMŮM; tyto 

lhůty a harmonogramy jsou ale vždy považovány pouze za 

PŘIBLIŽNÉ, jelikož existuje velké množství faktorů, které je 

mohou ovlivnit a nad nimiž nemáme přiměřenou kontrolu. Proto 

neodpovídáme za případná prodlení s dodáním Vybavení, 

případné prodlení jsme však povinni včas Kupujícímu oznámit. 

6. ZÁSAH VYŠŠÍ MOCI 

Nastane-li situace, že bude některá strana neschopná dostát 

svým závazkům vyplývajícím ze Smlouvy o dodávkách 

v důsledku okolností, nad kterými nemá postižená strana 

přiměřenou kontrolu (tj. zásahu vyšší moci) a zároveň u této 

strany nedošlo k nedbalostnímu jednání či pochybení, potom 

bude takové neplnění či prodlení v plnění požadavků 

vyplývajících z příslušné Smlouvy o dodávkách považováno za 

přijatelné po dobu, kdy zásah vyšší mocí přetrvává; toto však 

platí výhradně v případě, že postižená Strana písemně a bez 

zbytečného prodlení (tj. za všech okolností nejpozději do 

jednoho týdne) uvědomí druhou Stranu o každém zásahu vyšší 

moci a zároveň uvede očekávanou dobu, po kterou bude tato 

Strana v prodlení s plněním. Za zásahy vyšší moci jsou 

považovány zejména přírodní katastrofy, požáry, povodně a 

záplavy, větrné smrště, extrémní meteorologické jevy, 

výbuchy, nepokoje, válečné konflikty, sabotáže, pracovně-

právní problémy a spory (vč. nevpuštění zaměstnanců na 

pracoviště, stávek a hospodářských zpomalení), epidemie, 

pandemie a problémy s dodávkami energie. Pokud takové 

prodlení jedné Strany přetrvává po dobu delší než devadesát 

(90) dní, druhá Strana je oprávněna od Smlouvy o dodávkách 

odstoupit bez jakékoliv odpovědnosti vůči první Straně. 

7. PŘEVOD RIZIK A POUŽITÍ 

Navzdory jakémukoliv ustanovení zde obsaženému platí, že 

riziko poškození Vybavení (ve smyslu snížení jeho ceny či 

zhoršení výkonu) přechází na Kupujícího v souladu 

s příslušnou doložkou Incoterm. K dohodnutému datu převzetí 

dochází k převodu rizika poškození Vybavení na Kupujícího i 

v případě, že Kupující Vybavení k tomuto datu nepřevezme. 

Navzdory jakémukoliv ustanovení zde obsaženému platí, že 

Kupující pozbývá práva používat Vybavení, pokud neprovede 

řádnou úhradu jakéhokoliv peněžitého plnění v náš prospěch. 

Bez dotčení dalších práv či nároků na prostředky nápravy nám 

garantovaným Smlouvou o dodávkách či ze zákona máme 

právo Kupujícímu dočasně zabránit v používání Vybavení, a to 

uvedením Vybavení mimo provoz po dobu, po kterou je 

Kupující v prodlení s plněním svých závazků. 

8. VÝHRADA VLASTNICTVÍ 

Navzdory skutečnosti, že došlo k převodu rizika poškození 

Vybavení ve smyslu snížení jeho ceny či zhoršení výkonu, a 

dále navzdory jakémukoliv ustanovení zde obsaženému platí, 

že vlastnická práva na Vybavení přechází na Kupujícího až 

poté, co byla z naší strany obdržena platba ve výši odpovídající 

100 % ceně Vybavení. Až do převodu vlastnických práv na 

Vybavení na Kupujícího se Kupující zavazuje Vybavení řádně 

uložit, chránit, provádět na něm údržbu a servis a dále jej řádně 

pojistit. Ve vztahu ke třetím stranám je nezbytné Vybavení 

řádně označit tak, aby bylo patrné, že se jedná o náš majetek. 

Bude-li o to z naší strany požádán, má Kupující povinnost 

poskytnout nám nezbytnou součinnost při podnikání kroků k 

ochraně našeho vlastnického práva na Vybavení v zemi, kde 

má dojít k případné registraci, příp. je Kupující povinen zřídit 

v náš prospěch odpovídající zástavní právo k Vybavení, pokud 

je v souladu s platnou místní legislativou výhrada vlastnictví 

nepřípustná. Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, může 

Kupující začít využívat Vybavení coby jeho vlastník ihned po 

úplném zaplacení kupní ceny Vybavení.   

9. ZÁRUKA 

Strany prohlašují, že souhlasí s tím, že bude Vybavení 

v souladu se Smlouvou o dodávkách prodáváno jako použité, 

tzn. „JAK STOJÍ A LEŽÍ A S PŘÍPADNÝMI VADAMI 

ZPŮSOBENÝMI JEHO POUŽÍVÁNÍM, KTERÉ NEMAJÍ VLIV 

NA FUNKČNOST VYBAVENÍ“. NA VYBAVENÍ 

NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU, AŤ UŽ ZÁKONNOU, 

VÝSLOVNOU ČI ODVOZENOU; NERUČÍME ZA TO, ŽE 

BUDE VYBAVENÍ PRODEJNÉ, ANI ZA TO, ŽE BUDE 

VHODNÉ PRO TEN ČI ONEN ÚČEL. JEDINOU ZÁRUKOU, 

KTEROU POSKYTUJEME, JE ZÁRUKA, ŽE JSME 

MAJITELEM POUŽITÉHO VYBAVENÍ A ŽE VLASTNICKÁ 

PRÁVA NA TOTO VYBAVENÍ NEBUDOU NIJAK OSLABENA, 

NAPŘ. PRÁVY ZÁSTAVNÍMI ČI VĚCMÝMI BŘEMENY. 

Kupující přebírá veškerá rizika a veškerou odpovědnost 

spojenou s držbou, užíváním a nakládáním s Vybavením (vč. 

jeho případného prodeje, likvidace apod.). V souvislosti 

s Vybavením prodávaným Kupujícímu nemáme žádnou 

odpovědnost za škodu, a to ani za škodu nepřímou, vedlejší či 

následnou. 

V případě, že je součástí (použitého) Vybavení nové a 

nepoužité zboží, pomocí něhož byla realizována, oprava, 

renovace a/nebo modernizace Vybavení (dále jen „Nové 

zboží“), platí záruka v délce 12 měsíců (dále jen „Záruční 

období“); nebude-li písemně dohodnuto něco jiného, 

zavazujeme se během Záručního období provést bezplatnou 

výměnu či opravu Nového zboží či jeho části, pokud se na 

tomto zboží během Záručního období objeví vady materiálu či 

zpracování, avšak s tím, že díl, který je předmětem reklamace 

a který má vykazovat vady, nám musí být Kupujícím během 

Záruční doby odeslán, a to podle našich instrukcí a na místo, 

které určíme – to vše za předpokladu, že bude reklamace 

uznána, tj. že se během námi realizované kontroly zboží či jeho 

části prokáže vada. Důsledky běžného opotřebení se 

nepovažují za vadu materiálu či zpracování, a proto se na ně 

tato naše záruka nevztahuje.  

Kupující ́se v souladu s § 1916 odst. 2 občanského zákoníku 

vzdává́ veškerých svých práv z vadného plnění, a to v 

maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy 

tzn. Kupující ́se nevzdává́ svých práv z vadného plnění, která́ 

mu vznikla v důsledku našeho úmyslného porušení povinnosti 

nebo v důsledku naší hrubé́ nedbalosti.  

Kupující může skrytou vadu Vybavení u nás uplatnit nejpozději 

do 1 týdne od převzetí ́Vybavení Kupujícím.  
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10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

Naše odpovědnost v souvislosti s Vybavením je omezena do 

výše platby za toto Vybavení, tj. na případné vrácení uhrazené 

částky. Je ve všech případech vyloučena odpovědnost 

Prodávajícího za nepřímou, následnou či vedlejší škodu či 

újmu. 

11. ROZHODNÉ PRÁVO / SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST / 
ROZHODČÍ DOLOŽKA  

Tyto VOP stejně tak jako veškeré Smlouvy o dodávkách 

uzavřené v souladu s VOP a dále veškerá jednání či 

opomenutí jednat související s VOP či Smlouvou o dodávkách 

se řídí výhradně zákony státu Česká republika s tím, že 

k českým ani jiným kolizním normám, v jejichž důsledku by 

mohlo dojít k aplikaci jiného práva, se nepřihlíží, vylučuje se 

rovněž použití Vídeňské úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží. 

Jakýkoliv spor vzniknuvší na základě těchto VOP, jakékoliv 

Smlouvy o dodávkách či jakéhokoliv jednání či opomenutí té či oné 

Strany jednat v souvislosti s VOP či NO, resp. Smlouvy, bude 

s konečnou platností rozhodnut v rozhodčím řízení vedeném 

Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho řádu třemi 

rozhodci. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce s tím, že 

písemné důkazy lze předkládat v anglickém jazyce bez nutnosti 

jejich překladu do českého jazyka.   

12. DODRŽOVÁNÍ KODEXU A PODNIKATELSKÁ ETIKA 

Předpokladem jakékoliv formy obchodní spolupráce je 

bezpodmínečné dodržování Kodexu (Code of Compliance) 

společnosti ENGEL v platném znění, které je vždy dostupné na 

naší internetové adrese www.engelglobal.com, a dále 

dodržování veškerých příslušných platných zákonů, 

podzákonných předpisů, nařízení a podobných pravidel 

souvisejících s naším Kodexem, přičemž Kupující výslovně 

potvrzuje, že se s Kodexem a ostatními normami uvedenými 

v tomto článku výslovně seznámil před uzavřením Smlouvy o 

dodávkách a nemá k nim žádné výhrady. Jakékoliv porušení 

ustanovení tohoto článku se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy o dodávkách, přičemž v takovém případě máme 

právo od Smlouvy odstoupit a požadovat náhradu veškeré 

škody či újmy, ke které došlo v důsledku porušení tohoto 

článku. 

13. KONTROLA VÝVOZU 

Kupující bere na vědomí, že Vybavení může podléhat platným 

zákonným omezením týkajícím se kontroly vývozu, v důsledku 

čehož může být zakázáno Vybavení prodat dále, příp. jej 

zapůjčit formou leasingu či jiným způsobem jej dále předat; ze 

stejného důvodu může být taktéž nepřípustné Vybavení použít 

za jiným účelem, než který byl předmětem dohody a pro který 

není ze strany příslušných úřadů vyžadováno udělení 

vývozního povolení či povolení zpětného vývozu. Kupující se 

zavazuje postupovat v souladu s takovými omezeními a dále 

bere na vědomí, že se taková omezení mohou průběžně měnit. 

Je-li záměrem Kupujícího předat námi dodané Vybavení třetím 

stranám včetně příslušné dokumentace, platí, že bez ohledu 

na způsob dodání a bez ohledu na služby, které byly 

poskytnuty z naší strany včetně jakékoliv formy technické 

podpory, musí Kupující postupovat v souladu s platnými 

národními i mezinárodními předpisy upravujícími vývoz a 

zpětný vývoz. Při předávání zboží a služeb třetím stranám musí 

Kupující vždy postupovat v souladu s omezeními týkajícími se 

(zpětného) vývozu platnými v místě sídla naší společnosti a 

dále v Evropské unii, ve Spojeném království Velké Británie a 

Severního Irska a ve Spojených státech amerických. 

Budou-li vyžadovány pro účely kontroly souladu s pravidly pro 

vývoz, je Kupující na základě výzvy povinen nám poskytnout 

veškeré nezbytné informace, zejména pak informace o 

konečném příjemci, konečné destinaci a zamýšleném účelu 

použití zboží a služeb. 

Zavazujeme se k plnění veškerých závazků vyplývajících 

z jakékoliv smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP, avšak 

s výjimkou těch, jejichž plnění není možné v důsledku omezení 

vztahujících se na národní a mezinárodní obchod či celních 

omezení, zejména pak embarg a sankcí. 

14. OCHRANA ÚDAJŮ A DŮVĚRNOST 

Strany poskytují výslovný souhlas se zpracováním osobních 

údajů, zejména jména, adresy a dále kontaktních a profesních 

údajů osob, které jejich jménem jednají a které vystupují vůči 

společnostem druhé strany za účelem zajištění plnění Smlouvy 

o dodávkách, zpracování objednávek a za účelem plnění 

požadavků vyplývajících z příslušných právních a účetních 

předpisů a povinností. 

Dále strany souhlasí s předáním těchto osobních údajů 

přidruženým společnostem druhé strany ze zemí mimo 

Evropskou unii, a to za účelem zpracování objednávek a 

zajištění plnění Smluv o dodávkách; při předávání osobních 

údajů mají nicméně strany povinnost zvážit rizika s tímto 

související. 

Poskytnutím takového souhlasu strany taktéž prohlašují, že 

obdržely souhlas se zpracováním osobních údajů od 

příslušných subjektů dat, a dále se zavazují na první vyzvání 

odškodnit jedna druhou za jakoukoliv škodu či újmu, ke které 

došlo v důsledku nepravdivosti takového prohlášení. 

Souhlas udělený v souladu s body 1. a 2. mohou strany a 

subjekty dat kdykoliv odvolat, a to bez dotčení práva obou stran 

taková data zpracovávat na základě souhlasu obdrženého 

před jeho odvoláním. 

Přehled všech společností přidružených do skupiny ENGEL je 

dostupný na internetové stránce 

www.engelglobal.com/dataprotection. Možnosti pro odvolání 

souhlasu v souladu s bodem 4. výše a související informace 

jsou k dispozici na www.engelglobal.com/dataprotection. 

Strany se zavazují zachovat důvěrnost veškerých informací 

obchodní a průmyslové povahy, ke kterým získají přístup 

v průběhu obchodního vztahu, a to s výjimkou těch informací, 

které se staly veřejnými. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Místem výkonu Smlouvy o dodávkách, resp. plnění veškerých 

závazků z ní vyplývajících, je naše sídlo zapsané v obchodním 

rejstříku. 

http://www.engelglobal.com/dataprotection
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Zprávy, které jsou nám odeslány, jsou závaznými pouze za 

předpokladu, že jsou v českém či anglickém jazyce. Zprávy lze 

předat prostřednictvím faxu či elektronicky. Účinnými se stávají 

momentem doručení příjemci, resp. momentem, kdy lze za 

normálních okolností u daného typu přenosu předpokládat 

jejich doručení. Zprávy, které obdržíme v sobotu, neděli či 

v den naším státem uznaného svátku, se stávají účinnými až 

následující pracovní den. 

V případě neúčinnosti některého ustanovení musí být takové 

ustanovení odděleno při současném zachování účinnosti 

ostatních ustanovení. Veškerá ustanovení, u nichž se na 

základě jejich povahy předpokládá, že zůstanou v platnosti i po 

ukončení, skutečně v platnosti zůstanou. 

Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany 

považují Smlouvu o dodávkách za odvážnou smlouvu dle 

ustanovení § 2756 občanského zákoníku a tudíž se na závazky 

z ní vzniklé nepoužití ustanovení § 1764 až 1766 občanského 

zákoníku o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 o 

neúměrném zkrácení.  

Neuplatní-li strana některé ze svých práv vzniknuvších na 

základě VOP, nelze toto vykládat jako zřejnutí se takového 

práva. Není-li v těchto VOP ujednáno jinak, platí, že veškeré 

prostředky nápravy, které v souladu s VOP výslovně náleží té 

či oné straně, lze kumulovat, tzn. takové straně může na 

základě VOP, zákona či práva ekvity náležet současně i jiný 

prostředek nápravy s tím, že výkon jednoho prostředku 

nápravy není pro tuto Stranu překážkou pro výkon jiného 

prostředku nápravy. Zřeknutí se kteréhokoliv ustanovení Kupní 

smlouvy, resp. zřeknutí se práv souvisejících s neplněním toho 

či onoho ustanovení Kupní smlouvy se stává účinným pouze 

tehdy, pokud s tímto písemně vyslovíme souhlas; zřeknutí se 

některého či některých ustanovení, resp. zřeknutí se práv 

souvisejících s neplněním toho či onoho ustanovení nelze 

vykládat jako zřeknutí se ostatních ustanovení, resp. ostatních 

práv souvisejících s neplněním. 
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