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Obchodní podmínky pro prodej strojírenských výrobků společnosti Linde Material 

Handling Česká republika s. r. o. (dále jen „Obchodní podmínky“) 

  
1. Základní ustanovení  

1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy zavírané mezi společností Linde Material 

Handling Česká republika s. r. o., se sídlem Polygrafická 622/2, 108 00 Praha 10, IČ: 006 76 977, zapsanou v 

obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 458, jako prodávajícím a kupujícím. Odchýlit 

se od těchto Obchodních podmínek je možné pouze na základě odchylného ustanovení v kupní smlouvě.  

2. Uzavírání kupní smlouvy 

2.1 Propagační materiály, jako jsou schémata, údaje o hmotnosti, ilustrace, popisy tvarů, ceníky, nejsou závaznou 

nabídkou prodávajícího a slouží pouze k rámcové prezentaci zboží prodávajícího. Rozhodující je specifikace zboží 

v kupní smlouvě.  

2.2 Přijetí návrhu kupní smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek, který by obsahoval dodatky, výhrady, 

omezení nebo jiné změny, je odmítnutím návrhu a považuje se za nový návrh. Přijetím návrhu je však odpověď, 

jež vymezuje obsah navrhované kupní smlouvy jinými slovy, jestliže z odpovědi nevyplývá změna obsahu 

navrhované smlouvy. 

2.3 Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, kterými se stanoví, že 

smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. 

2.4 Kupující bere na vědomí, že informace obsažené v nabídce prodávajícího a kupní smlouvě tvoří předmět 

obchodního tajemství prodávajícího, a kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně jejich obsahu a tyto 

informace nesdělit třetí osobě. 

3. Cena a její úhrada 

3.1 Pokud není dohodnuto v kupní smlouvě jinak, platí ceny zboží podle aktuálního a platného ceníku prodávajícího, 

který je kupujícímu k dispozici ve skladu prodávajícího v Praze 10, Polygrafická 622/2, (dále jen „sklad 

prodávajícího).  

3.2   V případech aktuální dodací lhůty delší jak 4 měsíce se sjednává následující doložka o navýšení ceny: Prodávající 

má právo navýšit kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě o míru nárůstu Indexu cen výrobců průmyslových 

výrobků (Erzeugerpreisindex gewerbliche Produkte) č. 61241-0006 pro zvedací a dopravní zařízení (Hebezeuge 

und Fördermittel) č. GP09-2822 vyhlašovaném Německým statistickým úřadem (Statistisches Bundesamt 

Deutschland) (dále jen „Index“), a to o poměr poslední známé hodnoty Indexu před datem dodání zboží a 

hodnoty Indexu ke dni uzavření kupní smlouvy (např. pokud byla hodnota Indexu ke dni uzavření kupní 

smlouvy 111,40 a poslední známá hodnota Indexu před datem dodání zboží byla 117,30 => 117,30/111,40 = 

1,053 => nárůst kupní ceny zboží o 5,30%). Změna kupní ceny dle tohoto článku nezakládá právo kupujícího na 

odstoupení od kupní smlouvy nebo na výpověď kupní smlouvy. 

3.3 Pokud není dohodnuto v kupní smlouvě jinak, je při stanovování směnného kurzu pro účely kupní smlouvy 

rozhodující kurzovní lístek Raiffeisenbank a. s., kurz: devizy – prodej. 

3.4 Právo na sjednanou kupní cenu vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží, pokud není v kupní smlouvě 

dohodnuto jinak. Právo na sjednanou kupní cenu vzniká prodávajícímu také tehdy, pokud kupující nepřevezme 

zboží v dodací lhůtě. To platí i tehdy, pokud prodávající zajišťuje dopravu zboží do místa dodání určeného 

kupujícím a kupující nevytvoří podmínky pro převzetí zboží, nebo zboží nelze uvést do provozu z jiných důvodů 

ležících na straně kupujícího (např. změna technické specifikace, změna podmínek nasazení stroje apod.).  
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3.5 Prodávající vyúčtuje sjednanou kupní cenu kupujícímu daňovým dokladem. Ke sjednané kupní ceně bude 

připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě.  

3.6 Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na kupní cenu. V tomto případě je podkladem pro úhradu zálohy 

zálohová faktura prodávajícího.  

3.7 Daňový doklad je splatný do 14 dnů od doručení kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.  

3.8 Zadržení kupní ceny kupujícím z jakéhokoli důvodu nebo jednostranné započtení pohledávky kupujícího proti 

pohledávce prodávajícího se vylučuje. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2108 občanského zákoníku.  

4. Prodlení s úhradou 

4.1 Pokud kupující neuhradí kupní cenu včas či pokud kupující neplní řádně a včas své povinnosti podle kupní 

smlouvy, je v prodlení, aniž by byla nutná upomínka nebo stanovení náhradní lhůty ze strany prodávajícího. 

4.2 V případě prodlení kupujícího se úhradou kupní ceny, resp. každé jednotlivé splátky, budou prodávajícím 

kupujícímu účtovány úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Tím 

není dotčen nárok prodávajícího na náhradu újmy (majetkové či nemajetkové). 

4.3 Odstavec 4.2 se uplatní, jestliže směnky nebo šeky nejsou kupujícím vydány v souladu s ujednáním nebo 

nemohou být prodávajícím diskontovány k termínům platby, nebo šeky nejsou buď zcela, nebo částečně kryty. 

Smluvené úroky z prodlení se vztahují i na prodlení při placení zálohy na dodávku nebo dílčí splátky. 

4.4 Při úhradě faktur (včetně zálohové faktury) hradí kupující bankovní poplatky u svého peněžního ústavu. V 

případě, že kupující podá chybně příkaz k úhradě a bankovní poplatky budou strženy prodávajícímu, zavazuje se 

kupující tyto bankovní poplatky prodávajícímu uhradit. 

4.5 Kupující splní svůj dluh připsáním peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb prodávajícího. 

5. Dodání a uvedení do provozu 

5.1 Dodací lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byl obdržen kupujícím podepsaný originál kupní 

smlouvy ve dvou výtiscích poštou na adresu prodávajícího.  

5.2 Prodávající je oprávněn dodat zboží a kupující je povinen zboží převzít před sjednanou dobou dodání. 

Prodávající je dále oprávněn dodat a kupující je povinen převzít i částečné plnění (částečným plněním se rozumí 

dodávka alespoň jednoho stroje). Drobné vady, nebránící řádnému užívání, nejsou důvodem k nepřevzetí zboží. 

Tyto vady poznamená kupující do předávacího protokolu a prodávající provede všechna nezbytná opatření k 

jejich urychlenému odstranění. 

5.3 Pokud kupující nepřevezme od prodávajícího zboží do 10 dnů od sjednaného termínu dodání bude prodávající 

fakturovat kupujícímu za každý následující den skladování zboží u prodávajícího částku 500,- Kč. 

5.4 Prodávající však není povinen dodat zboží, dokud kupující neuhradí zálohy na sjednanou kupní cenu a všechny 

ostatní finanční závazky kupujícího vůči prodávajícímu, bez ohledu na jejich důvod. 

5.5 Dodací lhůta se může přiměřeně prodloužit, zejména v případě nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 

(např. výluka, stávka, Covid-19 apod.) vzniklých nezávisle na vůli prodávajícího, jež mají vliv na dokončení nebo 

dodání zboží. To platí i tehdy, pokud okolnosti nastaly u subdodavatele prodávajícího. Začátek a konec trvání 

těchto překážek sdělí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu poté, co se o jejich existenci dověděl. 

Dodací lhůta se prodlužuje o trvání těchto překážek. Prodávající se zároveň zavazuje učinit vše, aby bylo zboží 

dodáno kupujícímu v co nejkratším možném termínu. 

5.6 V případě, že prodlení s dodávkou zboží nebo jeho části je delší než 15 dnů, a takové prodlení je způsobeno 

prokazatelně zaviněním prodávajícího, má kupující od 16 dne prodlení vůči prodávajícímu nárok na smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z hodnoty dodávky nebo její části, se kterou je prodávající v 

prodlení, maximálně však do částky odpovídající 2 % z hodnoty dodávky nebo její části, se kterou je prodávající 

v prodlení. 
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5.7 Pokud není v kupní smlouvě sjednáno jiné místo dodání, splní prodávající povinnost dodat zboží, pokud umožní   

kupujícímu nakládat se zbožím ve skladu podávajícího v dodací lhůtě. 

5.8 Pokud není v kupní smlouvě sjednáno jinak, zajišťuje prodávající dopravu do místa dodání na své náklady. 

5.9 Kupující zajistí převzetí zboží svými technickými prostředky a na vlastní náklady. 

5.10 Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o zajištění technické pomoci servisního technika při přebírání zboží 

od dopravce (složení nákladu a uskladnění). V těchto případech účtuje prodávající kupujícímu práce servisního 

technika jako při provodní údržbě ve zvýhodněné sazbě, a dále sazbu za ujeté kilometry, vždy dle platného 

ceníku servisních služeb prodávajícího. 

5.11 V případě, že kupující nepřevezme zboží nebo jeho část z důvodů na své straně do konce dodací lhůty, je v 

prodlení a je povinen uhradit prodávajícímu náklady za uskladnění. 

5.12 Nedohodnou-li se strany jinak, platí pro dodání zboží dle článku 5.8, že poradce pro manipulaci a skladování 

nebo jiná určená osoba prodávajícího uvede zboží do provozu u kupujícího včetně zaškolení obsluhy nejpozději 

do pěti pracovních dnů ode dne fyzického předání zboží kupujícímu ze strany smluvního dopravce. O uvedení do 

provozu bude vyhotoven protokol. 

5.13 Prodávající dodá kupujícímu společně se zbožím i dokumentaci – návod k obsluze v českém jazyce.  

5.14 Kupující je oprávněn požadovat od prodávajícího proškolení obsluhy a pracovníků údržby. Tyto služby zajistí 

servisní středisko prodávajícího za úhradu podle platného ceníku servisních služeb prodávajícího. O proškolení 

dle tohoto odstavce vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení v takové formě, aby je bylo možno použít 

pro doložení splnění podmínek v oblasti bezpečnosti práce. 

6. Výhrada vlastnického práva  

6.1 Kupující nabývá vlastnické právo k zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně DPH, kurzových rozdílů, 

souvisejících úroků z prodlení a smluvních pokut plynoucích kupujícímu z kupní smlouvy. Zboží tak zůstává až do 

úplného zaplacení všech finančních závazků kupujícího ve vztahu k prodávajícímu ve vlastnictví prodávajícího. 

6.2 Po dobu trvání výhrady vlastnictví je prodávající oprávněn za účasti oprávněného zástupce kupujícího 

kontrolovat, jak je zboží užíváno a udržováno. Kupující je povinen kontrolu prodávajícímu umožnit. 

6.3 Po dobu trvání výhrady vlastnictví je kupující povinen 

a) udržovat zboží v náležitém stavu a provádět potřebné opravy a údržbu autorizovaným servisním střediskem,  

b) nezastavit, nezcizit zboží, nebo neumožnit jeho užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu 

prodávajícího, 

c) informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu o exekuci nebo ostatních opatřeních třetí osoby na svůj 

majetek, včetně uplatnění zadržovacího práva třetí osobou ve vztahu ke zboží a odstranit tato opatření na své 

náklady. 

6.4 Pokud je kupující po dobu trvání výhrady vlastnictví v prodlení s plněním jakéhokoli závazku vůči prodávajícímu, 

a prodávající kupujícího vyzve,  

a) nesmí kupující zboží anebo jeho části užívat, a/nebo 

b) je kupující povinen prodávajícímu zboží nebo jeho část vydat za účelem zajištění pohledávek prodávajícího. 

6.5 Pokud kupující ani přes písemnou výzvu prodávajícího nezaplatí kupní cenu nebo nevyrovná jakékoli jiné 

finanční závazky vyplývající z kupní smlouvy nebo pokud nastane některý z případů specifikovaných v bodě 

11.2 písmeno b) těchto Obchodních podmínek, má prodávající právo vstoupit prostřednictvím svých pracovníků 

nebo pověřených zástupců s veškerými nezbytnými a odpovídajícími dopravními prostředky do prostor 

užívaných kupujícím, nebo do jiných lokalit, kde se může nacházet zboží, k němuž se vztahuje výhrada 

vlastnictví, za účelem jeho odebrání a kupující je povinen prodávajícímu k odebrání zboží poskytnout veškerou 

součinnost.  
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7. Přechod nebezpečí škody 

7.1 Pokud není v kupní smlouvě sjednáno jinak, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v souladu s 

doložkou Incoterms DDP (Delivered Duty Paid). 

7.2 Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího 

zaplatit kupní cenu. 

8. Práva z vadného plnění 

8.1 Prodávající odpovídá za vady, kterou má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Za 

vady, které má zboží po přechodu nebezpečí škody, odpovídá prodávající, jestliže jsou způsobeny porušením 

jeho povinností. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané zboží. 

8.2 Zjevné vady, které je možno zjistit při převzetí, zaznamená kupující v předávacím protokolu nebo na dodacím 

listu. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel. 

8.3 U ostatních vad je kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, 

a to písemným oznámením na adresu servisního střediska prodávajícího. 

8.4 Kupující je povinen oznámit vady prodávajícímu písemnou formou a musí vady popsat a doložit.  

8.5 Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoli disponování s tímto 

zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných vad, je bez předchozího písemného 

souhlasu prodávajícího nepřípustné. Porušení této povinnosti má za následek zánik práv z odpovědnosti za vady 

anebo záruky. 

8.6 Prodávající si vyhrazuje právo stav reklamovaného zboží přezkoumat přímo na místě zjištění.  

8.7 Prodávající není odpovědný za vady zboží: 

a) v případě změn nebo úprav zboží bez předchozího souhlasu prodávajícího, 

b) v případě užívání, skladování, dopravy nebo údržby zboží v rozporu s návodem k obsluze a kupní smlouvou,  

c) vzniklé v důsledku běžného opotřebení, 

d) vzniklé v důsledku chybného nebo nadměrného namáhání, 

e) způsobené třetími osobami. 

8.8 Je-li reklamace oprávněná, je prodávající povinen podle své volby poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z 

kupní ceny, nebo odstranit vady opravou zboží, dodáním zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží. Právo 

kupujícího odstoupit od kupní smlouvy se vylučuje.  

9. Záruka a záruční servis 

9.1 Prodávající přejímá záruku za jakost u vozíků typu H po dobu 24 měsíců nebo do 2.200 motohodin, u vozíků 

typu E, T, L, P, N, R, A, K, V po dobu 12 měsíců nebo do 2.200 motohodin, podle toho, co nastane dříve. U 

motorových vozíků se poskytuje záruka na hydrostatickou hnací jednotku v délce 60 měsíců nebo do 6.600 

motohodin, podle toho, co nastane dříve. Záruka začíná plynout ode dne dodání zboží kupujícímu. 

9.2 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku při prodeji použité manipulační techniky 6 měsíců nebo 500 

motohodin, podle toho, co nastane dříve. Záruka začíná plynout ode dne dodání zboží kupujícímu.  ¨ 

9.3 Záruka se nevztahuje na zjevné vady, spotřební materiál (zejména pneumatiky, hnací a vodicí kola, žárovky a 

podobné díly podléhající opotřebení v rámci běžného provozu atd.) a vady specifikované pod bodem 8.7 těchto 

Obchodních podmínek.  

9.4 Kupující je povinen uplatnit svá práva ze záruky u prodávajícího neprodleně poté, kdy vady zjistil, nejpozději 

však do konce záruční doby.  

9.5 Po dobu trvání záruční doby je kupující povinen na své náklady a prostřednictvím autorizovaného servisního 

střediska provádět provozní údržby a technické kontroly zboží ve lhůtách stanovených návodem na údržbu. 

Ceny těchto servisních prací jsou uvedeny v ceníku autorizovaného servisního střediska. Technické kontroly je 
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kupující povinen provádět podle ustanovení § 4 odst. 2) NV č. 378/2001 Sb. a ustanovení bodu 4) ČSN č. 

268805. 

9.6 Servisní prohlídky a opravy v záruční době smí provádět pouze autorizované servisní středisko. O provedených 

servisních prohlídkách a záručních opravách vede kupující dokumentaci (např. kopie zakázkových listů nebo 

potvrzení v servisní knížce), kterou na požádání servisního technika autorizovaného servisního střediska kupující 

předloží v případě, že uplatňuje servisní opravu v záruční době. 

9.7 V záruční době smí být užíván na zboží pouze originální spotřební materiál.   

9.8 Nedodržení povinností stanovených v bodě 9.4, 9.5 a 9.6 má za následek ztrátu práv ze záruky. 

9.9 V případě, že je kupující v prodlení s platbou jakéhokoli finančního závazku ve vztahu k prodávajícímu nebo 

ceny servisních prací autorizovaného servisního střediska, může autorizované servisní středisko odmítnout 

provedení dalšího servisního zásahu, nebo si vyžádat zálohu na jeho provedení.  

9.10 Neprovedení provozní údržby nebo technické kontroly z důvodu prodlení kupujícího s placením jeho finančních 

závazků prodávajícímu nebo autorizovanému servisnímu středisku má za následek ztrátu práv ze záruky. 

9.11 Záruční podmínky se dále řídí „Servisními podmínkami společnosti Linde Material Handling Česká republika 

s.r.o.“ a dále body 8.4 až 8.8 těchto Obchodních podmínek. 

9.12 Pokud kupující uzavře ohledně zboží nájemní smlouvu, je zároveň povinen zavázat nájemce k plnění všech 

povinností dle bodů 9.1 až 9.11 těchto Obchodních podmínek pod ztrátou práv ze záruky. 

10. Odpovědnost za škodu a sankce 

10.1 Odpovědnost prodávajícího za škodu při porušení povinnosti z kupní smlouvy je omezena do výše kupní ceny. 

Právo kupujícího na ušlý zisk se vylučuje.  

10.2 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu v případě porušení bodu 5.11, bodu 6.2, bodu 6.3 a 

bodu 6.4 těchto Obchodních podmínek ve výši 5.000 Kč za každý takový případ porušení. 

10.3 Oprávněná strana má právo požadovat vedle smluví pokuty i úhradu veškeré škody plynoucí z porušení smluvní 

povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. 

11. Odstoupení od smlouvy 

11.1 Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do 30 dní od jejího uzavření, pokud uhradí prodávajícímu 

odstupné ve výši 20 % z kupní ceny včetně DPH.  

11.2 Pokud kupující poruší tuto smlouvu podstatným způsobem, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. Za 

podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje zejména:  

a) je-li kupující v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého dluhu o více jak 7 dní, nebo 

b) dostane-li se kupující do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), v platném znění a/nebo bude proti kupujícímu podán návrh na zahájení insolvenčního 

řízení, návrh na prohlášení konkursu na majetek kupujícího a/nebo kupující navrhne povolení ochranné lhůty, 

povolení vyrovnání atd. a/nebo soud rozhodne o prohlášení konkursu na majetek kupujícího nebo o povolení 

oddlužení, o povolení ochranné lhůty, nebo schválení oddlužení či o vyhlášení moratoria kupujícího a/nebo soud 

rozhodne o povolení reorganizace, o povolení vyrovnání či zamítne návrh na prohlášení konkursu na majetek 

kupujícího pro nedostatek majetku či zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku kupujícího. 

12. Ostatní ujednání 

12.1 Kupující je oprávněn postoupit práva z kupní smlouvy nebo kupní smlouvu jen písemnou formou a s předchozím 

písemným souhlasem prodávajícího pod sankcí neplatnosti. To se výslovně týká i případného postoupení 

pohledávek kupujícího za prodávajícím. 
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12.2 V případě, že kupující prodá v době kratší než 12 měsíců od předání do provozu předmět kupní smlouvy do jiné 

země je povinen uhradit prodávajícímu 4% z jeho kupní ceny bez DPH na základě faktury vystavené 

prodávajícím kupujícímu.  

12.3 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odstavec 2 občanského zákoníku. 

12.4 Vylučuje se aplikace § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách na kupní smlouvu. 

12.5 V případě, že bude na žádost Kupujícího měněna konfigurace stroje, Kupující souhlasí s následující poplatky za 

každou provedenou změnu: 

- skladová technika T,L,N   3500 Kč 

- ostatní typy vozíků  9500 Kč  

Požadovaná změna bude provedena až ve chvíli, kdy bude její proveditelnost schválena výrobním závodem. 

13. Řešení sporů 

13.1 Obě strany budou usilovat o dosažení smírné dohody ve všech otázkách, které mohou vzniknout na základě 

uzavřené kupní smlouvy. 

13.2 Spory z kupní smlouvy budou rozhodovány v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem Hospodářské komory ČR 

a Agrární komory ČR, třemi rozhodci a v souladu s jejím řádem. Místem rozhodčího řízení je Praha. Jednacím 

jazykem je čeština. Rozhodnutí Rozhodčího soudu bude konečné a závazné pro obě strany. 

14. Závěrečná ustanovení 

14.1 Jakékoliv dodatky do originálně vytištěného textu kupní smlouvy, poznámky, škrty, změny textu učiněné rukou 

nebo strojem jsou platné pouze tehdy, když v místě, kde byly učiněny, jsou podepsány osobami oprávněnými k 

podpisu kupní smlouvy. Podpis takového dodatku, vsuvky nebo škrtnutí v textu kupní smlouvy musí být učiněn 

takovým způsobem, aby byly vyloučeny jakékoli pochybnosti o tom, že dodatečná změna původního textu 

kupní smlouvy byla učiněna dohodou obou smluvních stran.  

14.2 Jednotlivá ustanovení kupní smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neúčinnost či neplatnost některého z 

nich nezpůsobí neplatnost či neúčinnost kupní smlouvy jako celku. 

 

Platí od: 1. listopadu 2022 


