Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti MURRELEKTRONIK CZ, spol. s r.o.
Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví obsah smlouvy uzavřené mezi podnikateli (fyzické osoby a právnické osoby) při jejich
podnikatelské činnosti, jejímž předmětem je prodej (dodávka) zboží obchodní společností MURRELEKTRONIK CZ, spol. s r.o. Tyto všeobecné
obchodní podmínky platí i pro smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu provozovaného obchodní společností
MURRELEKTRONIK CZ, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí i pro případy poskytování úplatných služeb ze strany obchodní
společnosti MURRELEKTRONIK CZ, spol. s r.o. podnikatelům při jejich podnikatelské činnosti; v takovém případě zahrnují dále užívané pojmy
„zboží“ či „dodávka“ též tyto služby, není-li to vyloučeno povahou konkrétní obchodní podmínky.
1.
Všeobecné obchodní podmínky
1.1. Pro smlouvy uzavřené mezi obchodní společností MURRELEKTRONIK CZ, spol. s r.o. (dále též jen jako „prodávající“ či „dodavatel“) a
kupujícím (dále též jen jako „objednatel“) a pro závazky z těchto smluv vzniklé platí výhradně níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky.
Odporující nebo jinak znějící podmínky kupujícího neplatí a prodávajícího nezavazují, a to ani tehdy, když o jejich existenci prodávající ví a
jejich obsah je mu znám.
1.2. Vedlejší úmluvy a přísliby, jakož i změny nebo doplňky smlouvy musí mít písemnou formu.
1.3. Tyto obchodní podmínky zůstávají i při právní neúčinnosti jednotlivých ustanovení závazné ve všech ostatních částech. Smluvní strany
jsou v takovém případě povinny nahradit neúčinné ustanovení účinným ustanovením, které se co nejvíce hospodářsky blíží účelu původního
ustanovení.
1.4. Individuální obchodní podmínky dohodnuté obchodní společností MURRELEKTRONIK CZ, spol. s r.o. s jednotlivým obchodním
partnerem mají před těmito všeobecnými obchodními podmínkami přednost i tehdy, když byly sjednány dříve, než došlo k vydání těchto
všeobecných obchodních podmínek obchodní společností MURRELEKTRONIK CZ, spol. s r.o.
1.5. Nedospěje-li jednání o uzavření smlouvy k jejímu uzavření, je obchodní společnost MURRELEKTRONIK CZ, spol. s r.o. oprávněna žádat
od svého obchodního partnera vrácení výkresů a dalších podkladů, které mu pro účely jednání a uzavření smlouvy poskytla.
2.
Způsob uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu
2.1. Tento oddíl všeobecných obchodních podmínek se použije výhradně pro smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu
provozovaného obchodní společností MURRELEKTRONIK CZ, spol. s r.o. Internetový obchod je určen výhradně pro registrované podnikatele
(fyzické osoby a právnické osoby) a obchodní společnost MURRELEKTRONIK CZ, spol. s r.o. prostřednictvím tohoto internetového obchodu
prodává zboží zájemcům z jejich řad. Podnikatelům je umožněno započít s nakupováním zboží bezprostředně po dokončení procesu
registrace a registraci lze provést při prvním nákupu zboží.
2.2. Zobrazení zboží v internetovém obchodě je nabídkou obchodní společnosti MURRELEKTRONIK CZ, spol. s r.o. na uzavření kupní
smlouvy, jejímž předmětem bude dodání tohoto zboží. Nabídka se činí s výhradou vyčerpání zásob. Nabídka směřuje vůči všem
registrovaným podnikatelům.
2.3. Odesláním objednávky registrovaným podnikatelem prostřednictvím internetového obchodu uskutečněním volby „Nyní objednat“ po
provedení výběru zboží dochází k přijetí nabídky ze strany tohoto podnikatele.
2.4. Změny oproti nabídce se v přijetí nabídky nepřipouští a nepřihlíží se k nim. Změnou není provedení volby mezi více variantami určité
náležitosti obsahu smlouvy tam, kde z nabídky vyplývá, že volba je na kupujícím. Doplnění oproti nabídce se v přijetí nabídky nepřipouští a
nepřihlíží se k nim, ledaže z nabídky vyplývá, že doplnění určité náležitosti obsahu smlouvy má anebo může kupující provést.
2.5. Účinnost přijetí nabídky ze strany podnikatele nastává okamžikem, kdy přijetí nabídky dojde prodávajícímu.
2.6. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti. Prodávající bez zbytečného zašle kupujícímu elektronicky
písemné potvrzení o tom, že smlouva byla uzavřena.
3.
Rozsah dodávek a výkonů
3.1. Pro rozsah dodávky je směrodatné písemné potvrzení objednávky dodavatelem; při koupi přes internetový obchod jsou směrodatná
pravidla uvedená v oddíle 2 těchto všeobecných obchodních podmínek. Chybí-li potvrzení objednávky, platí nabídka dodavatele. Všechna
ujednání, vedlejší úmluvy nebo změny ústně projednané s pracovníky dodavatele musí být písemně potvrzeny dodavatelem, aby byly
účinné. Výjimkou je právo dodavatele k provedení technické změny u předmětu dodávky, pokud nemá tato změna žádný vliv na technickou
funkci.
3.2. Pro technické a jiné vlastnosti objednaného a dodaného zboží jsou směrodatné specifikace technických parametrů a zapojení v
katalogu, resp. internetovém obchodu dodavatele v aktuálním znění platném v den objednání, a dále v případě potřeby též v prospektech a
všeobecných technických podkladech, jsou-li takové údaje jednoznačné. To neplatí u zakázkové výroby mimo regulérní program dodávek (tj.
mimo trvalou nabídku zboží), pokud jsou technické vlastnosti specifikovány odpovídajícím způsobem v objednávce a písemně potvrzeny
dodavatelem. Jinak (tj. v případech jiných údajů než jsou údaje o technických a jiných vlastnostech zboží) jsou údaje uvedené v prospektech,
internetovém obchodě, katalozích nebo ve všeobecných technických podkladech závazné pouze tehdy, když na ně smlouva písemně
odkazuje. Údaje o rozměrech a jiné obdobné údaje v podkladech, na které se bere zřetel ve smlouvě (případné obrázky a výkresy, i v
internetovém obchodě), nemusí mít v rámci tolerancí obvyklých v obchodě 100% přesnost, pokud nebudou výslovně označeny jako
závazné.
3.3. Patří-li do rozsahu plnění software, pak je objednateli poskytnuto nevýhradní právo k užívání software na bázi příručky k obsluze. Je
přenechán k užívání na médiu k tomu určeném. Užívat software ve více než jednom systému je přípustné pouze s předchozím písemným
souhlasem dodavatele. Software, který je součástí dodávky, se nesmí změnit bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Ohledně
software, dokumentace a jiných informací (o výrobku) poskytnutých bezplatně na internetových stránkách dodavatele na vyžádání nebo ke
stažení platí doplňkově pokyny uvedené pod „Podmínky užívání pro internetové stránky a stahování z internetu“.
4.
Ceny a dodací a platební podmínky
4.1. Všechny ceny se rozumí, není-li uvedeno jinak, v eurech. Platí ze závodu v místě sídla prodávajícího ve Stodě, Průmyslová 762 (EXW
Incoterms 2010), včetně nakládky v závodě prodávajícího. Dodání se uskutečňuje podle pravidla EXW, není-li v konkrétním případě sjednáno
jinak. Taková cena se kalkuluje na základě jednotkové ceny samotného zboží, jež je uvedena v internetovém obchodě prodávajícího pro
každý druh zboží, který je tam nabízen; údaje jsou přístupné i bez registrace. Cena zboží nezahrnuje zejména náhradu za případně sjednanou
a hrazenou přepravu do místa určeného kupujícím, spolu s balným, ani náhradu za případně sjednané a hrazené pojištění či za provedenou
vykládku. Tyto náhrady se kalkulují vedle celkové ceny zboží. Cena samotného zboží nezahrnuje ani takové příplatky, jako např. příplatky za
měď nebo plech. Tyto příplatky se platí dodatečně vedle ceny zboží, a to v případech, výši a způsobem dle obchodních zvyklostí. Pro případ
povinnosti dodavatele hradit přepravu zboží do určeného místa se stanoví právo dodavatele na náhradu nákladů spojených se zasláním, jež
se skládá ze dvou složek - balného a dopravného, a její výše je uvedena v údajích o cenách v našem internetovém obchodě, které jsou
neomezeně přístupné (tj. i bez registrace). Odpovídající balné se k ceně přičítá i v jiných případech odevzdání zboží. Obdobně pro případ
povinnosti dodavatele hradit pojištění zboží či provést vykládku se stanoví právo dodavatele na náhradu nákladů s tím spojených.
4.2. V cenách není zahrnuta daň z přidané hodnoty; ve faktuře je vykazována zvlášť v aktuální zákonné výši.
4.3. O srážce skonta musí být předem uzavřena zvláštní písemná dohoda. Dohoda o srážce skonta platí i v takovém případě pouze tehdy,
když objednatel není v prodlení s platbami za jiné dodávky.
4.4. Kupní cena za dodávky odebírané přes internetový obchod je splatná za podmínek uvedených v internetovém obchodu a musí se
uhradit v souladu se způsobem platby tam uvedeným. Pro dodávky odebírané mimo náš internetový obchod je kupní cena – pokud ze
smlouvy nevyplývá nic jiného – splatná do 30 dnů od data vystavení faktury, je-li faktura doručena objednateli do pěti dnů od jejího vystavení;
jinak je cena splatná do třiceti dnů od doručení faktury.
4.5. Pokud objednatel termín platby nedodrží a dostane se tak bez další upomínky do prodlení, musí od okamžiku splatnosti uhradit
dodavateli úroky z prodlení v zákonné výši. Náhrada další škody zůstává vyhrazena. V tomto případě se dále uplatní pravidla uvedená
v odstavci 4.7 těchto všeobecných obchodních podmínek, věta druhá až pátá.
4.6. Objednatel může provést vzájemné započtení na základě případných protinároků pouze u těch pohledávek, které jsou nesporné nebo
soudem pravomocně stanovené.
4.7. Pokud objednatel nesplní své platební povinnosti, zastaví své platby nebo nebude proplacen šek nebo směnka objednatele nebo se
dodavatel dozví o podstatném zhoršení poměrů objednatele, které ohrožují kupní cenu, pak se stává splatnou celá zbývající dlužná částka.
Nebude-li celá zbývající dlužná částka na výzvu uhrazena, je objednatel povinen odevzdat předmět dodávky zpět dodavateli za účelem jeho
zadržení dodavatelem až do uhrazení dluhu. Dodavatel má v takovém případě též právo od smlouvy odstoupit. Při oprávněném odstoupení
dodavatele musí objednatel dodavateli nahradit vedle odškodnění za užívání předmětu dodávky každé i nezaviněné snížení hodnoty a ušlý
zisk. Při odebrání předmětu dodávky jdou všechny náklady k tíži objednatele.
4.8. Jestliže se po uzavření smlouvy ukáže, že v důsledku nedostatečné bonity objednatele nebo z jiného důvodu je dočasně nebo
definitivně ohroženo splnění podstatné části jeho platební povinnosti, může dodavatel pozastavit svou dodávku, resp. služby s tím, že tuto
skutečnost současně sdělí objednateli, a jejich pokračování podmínit tím, že bude pro splnění smlouvy nabídnuta jiná dostatečná záruka
formou platby předem, bankovní záruky nebo kauce. Nedojde-li k poskytnutí takové záruky v přiměřené době, je dodavatel oprávněn od
smlouvy odstoupit.
4.9. U obchodů realizovaných se subjekty ze zahraničí existuje toto právo na pozastavení stejně tak v případě kolísání měny v neprospěch
dodavatele ve výši min. 10 %. Rozhodující je období mezi okamžikem uzavření smlouvy a první dodávkou zboží; smluvní strany se zavazují, že
v takovém případě budou jednat o řešení.
4.10. Z důvodu tvrzených vad může objednatel zadržet platby pouze tehdy, když byla reklamace dodavatelem uznána jako oprávněná.
5.
Lhůty pro dodávky
5.1. Předpokladem dodržení lhůt pro dodavatele je, že včas obdrží veškeré podklady, celní formality, potřebná povolení a schválení, které
má dodat objednatel, zejména plány, a že objednatel dodrží dohodnuté platební podmínky a jiné povinnosti. Nebudou-li tyto předpoklady
splněny včas, pak se přiměřeně prodlouží lhůty; to neplatí v případě, že zpoždění zaviní dodavatel. Uvedené dodací termíny se uskuteční
s výhradou, že subdodavatelé dodavatele dodají základní produkty řádně a včas. Nebude-li tomu tak, vyhrazuje si dodavatel změnu dodacího
termínu. Dodací termín se pak přiměřeně prodlouží. V takovém případě se stejně prodlouží i termín k úhradě kupní ceny ze strany
objednatele. Pokud je důvodem nedodržení lhůt vyšší moc, např. svrchovaná opatření jako mobilizace, válka, povstání, přírodní katastrofy
nebo podobné události, např. stávka, výluka, pak se dodací lhůty přiměřeně prodlouží. Analogicky to platí, když se takové překážky vyskytnou
u subdodavatelů.
5.2. Lhůta je považována za dodrženou, když je zboží v dané lhůtě připravené k odebrání, příp. vyexpedováno nebo jinak odevzdáno. Zdržíli se dodávka z důvodů, za které nese odpovědnost objednatel, je pro dodržení lhůty postačující vždy ohlášení připravenosti k odevzdání. Dílčí
dodávky jsou přípustné, pokud jsou pro objednatele přijatelné.
5.3. Dodavatel je zproštěn povinnosti dodávky, když i přesto, že svému subdodavateli zaslal řádnou objednávku, neobdrží dodávku včas
nebo v dohodnutém množství nebo kvalitě. V takovém případě je stejně tak objednatel zproštěn povinnosti platby za dodávku. Každá ze
stran je v takovém případě oprávněna od smlouvy odstoupit.
5.4. Pokud objednatel zaviní nedodržení dodací lhůty o více než jeden měsíc, může dodavatel uplatnit jako smluvní pokutu za každý celý
týden zpoždění 0,5 % z hodnoty příslušné dodávky. Doložení vyšší škody, zejména vyšších skladovacích nákladů, je ponecháno na jeho vůli.
Dodavatel je však oprávněn od smlouvy odstoupit po marném uplynutí jím poskytnuté přiměřené lhůty a předmětem dodávky disponovat
jiným způsobem. Další nároky na základě prodlení při přijetí tím zůstávají nedotčené.
5.5. Zaviní-li dodavatel nedodržení dodací lhůty o více než jeden měsíc, může objednatel v případě, že mu vznikla škoda, uplatnit
odškodnění z důvodu prodlení za každý celý týden zpoždění max. do výše 0,5 % z hodnoty příslušné dodávky. V případě prodlení trvajícího
kratší dobu než jeden měsíc objednateli náhrada škody nenáleží. Stejně tak objednateli náhrada škody nenáleží v případě prodlení, které
dodavatel nezavinil. V každém případě jsou u všech zpožděných dodávek vyloučeny nároky objednatele na odškodnění, které překračují 5 %
hodnoty příslušné dodávky.
5.6. Právo objednatele na odstoupení po marném uplynutí dodatečné lhůty poskytnuté dodavateli zůstává nedotčeno. Dodatečná lhůta
však musí být přiměřená a musí činit minimálně čtyři týdny.
5.7. Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, dodá prodávající zboží kupujícímu ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží,
k místu dodání, ke stavu svých zásob, k výrobnímu plánu a rovněž k zájmům kupujícího, které jsou mu známé a které s termínem dodání
souvisejí.
6.
Přechod rizika; balení
6.1. Užívání a riziko přechází na objednatele, není-li dohodnuto jinak, v případě dodacích podmínek EXW Incoterms 2010 nejpozději
předáním zboží dopravci pro přepravu ke kupujícímu. Pokud dodavatel převzal povinnost zajistit odeslání a dopravu, může určit trasu a
způsob odeslání.

6.2. Při dodávce zahrnující instalaci nebo montáž je rozhodující okamžik převzetí nebo, bylo-li tak dohodnuto, uvedení do provozu. Pokud
musí proběhnout přejímka, pak je pro přechod rizika směrodatná tato přejímka. Musí být provedena neprodleně v termínu určeném pro
přejímku, příp. poté, co dodavatel oznámí připravenost k odběru. Objednatel nesmí přejímku odmítnout v případě výskytu pouze
nepodstatné vady.
6.3. Dodané předměty musí objednatel přijmout, i když vykazují nepodstatné vady, bez újmy práv podle oddílu 9.
6.4. Dílčí dodávky jsou přípustné.
6.5. Jestliže se odeslání zpozdí z důvodů, které nezaviní dodavatel, přechází riziko na objednatele v okamžiku, který byl plánovaný pro
odeslání ze závodu, pokud v ten okamžik dodavatel objednateli umožnil s věcí nakládat.
6.6. Dodávka se uskuteční zásadně ve standardních baleních dodavatele. Dodavatel je oprávněn zvolit speciální způsob zabalení, který
považuje dle svého uvážení za nutný. Náklady s tím související nese objednatel.
7.
Pojištění
Na přání objednatele a s právem na náhradu vynaložených nákladů vůči němu dodavatel zásilku pojistí proti škodám způsobeným rozbitím,
ohněm apod. vzniklým při dopravě. Pokud je takové pojištění uzavřeno, musí být dodavatel ihned informován o škodě vzniklé při dopravě.
8.
Práva z vadného plnění
8.1. Pokud budou předměty dodané dodavatelem vykazovat vady z důvodu, že nebyly dodány s dohodnutými vlastnostmi, resp.
v dohodnuté kvalitě nebo že nejsou vhodné pro dohodnuté nebo obvyklé užití, má zboží vady. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá
vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Zjevnou vadu lze vytknout nejpozději do 6 měsíců
a skrytou vadu nejpozději do 12 měsíců od odevzdání věci. Vytknutí vady se provádí písemně.
8.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, musí dodavatel podle spravedlivého uvážení dotčené části bezplatně opravit nebo
dle své volby znovu dodat a nelze-li takto vady odstranit nebo to dodavatel odmítne, může kupující požadovat dodání nové věci bez vady
nebo může odstoupit od smlouvy.
8.3. Pro odstranění vady musí objednatel dodavateli poskytnout potřebný čas a příležitost. Pokud to odmítne i přes výzvu, která k tomu
stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu, považuje se reklamace za odvolanou ze strany kupujícího. Pouze ve výjimečných naléhavých
případech, kdy je ohrožena bezpečnost provozu, resp. při odvrácení nepřiměřeně velkých škod, přičemž musí být dodavatel ihned
informován, má objednatel právo odstranit vadu sám nebo ji nechat odstranit třetími osobami a od dodavatele požadovat náhradu nutně
vynaložených nákladů.
8.4. Z přímých nákladů spojených s opravou či náhradní dodávkou nese dodavatel za předpokladů uvedených v bodu 8.2. náklady za
náhradní kus včetně nákladů spojených se zasláním v tuzemsku, resp. franko hranice, a přiměřené náklady za demontáž a montáž. Pokud je
toto možno spravedlivě požadovat dle situace v jednotlivém případu, přistupují k tomu náklady za případně nutné poskytnutí montérů a
pomocných pracovníků. Toto převzetí nákladů je omezeno na tuzemsko. Jinak nese náklady objednatel.
8.5. Vyskytne-li se pouze nepodstatná vada, tj. vada, která je nepodstatným porušením smlouvy, přísluší objednateli pouze právo na slevu
ze smluvní ceny. Právo na slevu ze smluvní ceny je jinak vyloučené.
8.6. Pokud objednatel oprávněně odstoupí od smlouvy, vezme si dodavatel předmět dodávky zpět proti vrácení kupní ceny, s odečtením
hodnoty poskytnuté možnosti užití.
8.7. Odpovědnost dodavatele se nevztahuje na běžné opotřebení a na škody, které vzniknou po přechodu užívání a rizika v důsledku
chybného nebo nedbalého zacházení, užívání dodaných předmětů nebo provozování zařízení za podmínek, které nebyly podle smlouvy
předpokládány. Nároky z vad neexistují zejména v případě poruch či škod, které vznikly jako důsledek nevhodné nebo nedostatečné
dokumentace nebo výpočtů objednatele, nevhodných nebo nedostatečných provozních prostředků nebo mechanických, chemických, elektrochemických, elektromagnetických nebo elektrických vlivů, které neodpovídají použití předmětu dodávky k určenému účelu.
8.8. Dodavatel nenese vícenáklady, zejména náklady na dopravu, cestovní náklady, náklady na práci a materiál, které vyplynou ze
skutečnosti, že byl předmět dodávky dodatečně přemístěn na jiné místo než je pobočka objednatele nebo původní místo určení, ledaže by
přemístění bylo v souladu s jeho použitím k určenému účelu a bylo dodavateli od objednatele oznámeno.
8.9. Ve všech případech je objednatel povinen učinit všechna opatření, která jsou pro něj možná a myslitelná, aby byly náklady na
odstranění vady co nejmenší.
8.10. Objednatel je povinen vadné produkty dle volby dodavatele buď zaslat zpět dodavateli, nebo je mít připraveny za účelem prohlídky a
kontroly, resp. je zničit.
9.
Záruka za jakost
Prodávající se zavazuje, že zboží bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro sjednaný, příp. obvyklý účel. Záruční doba činí 12 měsíců.
Ponechává se na spravedlivém uvážení dodavatele, zda si v konkrétním případě bude počínat tak, jako by záruční doba činila 24 měsíců.
10. Právní vady
10.1. Vede-li užívání dodané věci k porušení průmyslových ochranných práv nebo autorských práv na smluvním území dohodnutém pro
použití k určenému účelu, je dodavatel povinen zjednat objednateli zásadně možnost nebo právo k dalšímu použití nebo předmět dodávky
upravit způsobem přijatelným pro objednatele tak, aby již nehrozilo porušování ochranných práv. Pokud to není možné za ekonomicky
přiměřených podmínek, je objednatel i dodavatel oprávněn k odstoupení od smlouvy.
10.2. Kromě toho dodavatel zprostí objednatele nesporných nebo pravomocně stanovených nároků třetích držitelů ochranných práv.
10.3. Povinnosti uvedené v bodu 10.1. existují pouze v případě, že
• objednatel neprodleně zpraví dodavatele o tvrzených porušeních práv,
• objednatel podporuje dodavatele v přiměřeném rozsahu při odvrácení uplatněných nároků,
• právní vada se nezakládá na pokynu objednatele a
• porušení práva nebylo způsobeno tím, že objednatel svévolně změnil předmět dodávky nebo ho použil v rozporu se smlouvou.
11. Náhrada škody
Vylučuje se povinnost dodavatele k náhradě újmy vzniklé objednateli s výjimkou náhrady újmy způsobené člověku na jeho přirozených
právech a náhrady újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
12. Nemožnost, neschopnost plnění, prodlení v dodávce
12.1. Objednatel může bez stanovení lhůty odstoupit od smlouvy, když se pro dodavatele stane celé plnění před přechodem rizika
definitivně nemožné. Objednatel může kromě toho odstoupit od smlouvy, když se u objednávky stane provedení části dodávky nemožným a
on má oprávněný zájem na odmítnutí dílčí dodávky. Pokud tomu tak není, pak musí objednatel zaplatit smluvní cenu připadající na dílčí
dodávku. Stejně tak to platí v případě neschopnosti plnění dodavatele.
12.2. Jestliže objednatel dodavateli poskytne – s přihlédnutím k výjimkám dle zákona – po termínu plnění přiměřenou lhůtu pro dané plnění
a lhůta nebude dodržena, pak má objednatel právo v rámci zákonných předpisů odstoupit od smlouvy. Další nároky po zpoždění dodávky se
určují podle bodů 5 a 11.
13. Promlčení
Pro nároky na náhradu škody objednatele, které hradí dodavatel, platí promlčecí lhůta 18 měsíců ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno
poprvé.
14. Výhrada vlastnictví
14.1. Dodavatel si vyhrazuje právo vlastnictví na předmětu dodávky až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Zahraniční objednatel si
musí výhradu vlastnictví zajistit co možná nejvíce ekvivalentně podle místního práva a je povinen dodavatele informovat o případné k tomu
potřebné součinnosti. Při chování objednatele odporujícím smlouvě, zejména při prodlení s platbou, je dodavatel po poskytnutí přiměřené
lhůty oprávněn vzít zpět předmět koupě. Zpětvzetí předmětu koupě dodavatelem neznamená odstoupení od smlouvy. Dodavatel vydá
předmět koupě objednateli bezprostředně po zjednání úplné nápravy ze strany objednatele.
14.2. Po dobu do okamžiku nabytí vlastnictví je objednatel povinen starat se o předmět koupě s péčí řádného hospodáře. Zejména je
povinen ho na vlastní náklady dostatečně pojistit na novou hodnotu proti škodám způsobeným ohněm, odou a krádeží. Je-li nutná údržba a
prohlídka, musí je objednatel provést včas na vlastní náklady.
14.3. Při zabavení nebo jiných zásazích třetích osob musí objednatel neprodleně písemně informovat dodavatele, aby tento mohl učinit
příslušná opatření na ochranu svého vlastnického práva. Není-li třetí osoba s to proplatit dodavateli soudní a mimosoudní náklady případné
žaloby, nahradí je dodavateli objednateli.
14.4. Zpracování nebo přetvoření předmětu koupě objednatelem se provádí vždy pro dodavatele. Pokud bude předmět zpracován s jinými
předměty, které nepatří dodavateli, pak dodavatel získá spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty předmětu koupě (konečná
fakturovaná částka, včetně DPH) k ostatním zpracovaným předmětům v okamžiku zpracování. Pro věc, která vznikne zpracováním, jinak platí
stejná pravidla jako pro předmět koupě dodaný s výhradou vlastnictví.
14.5. Pokud bude předmět koupě neoddělitelně smísen s jinými předměty nepatřícími dodavateli, pak dodavatel získá spoluvlastnictví na
nové věci v poměru hodnoty předmětu koupě (konečná fakturovaná částka, včetně DPH) k ostatním smíseným předmětům v okamžiku
smísení. Pro smísené předměty platí jinak stejná pravidla jako pro předmět koupě dodaný s výhradou vlastnictví.
14.6. Objednatel postoupí dodavateli za účelem zajištění jeho pohledávek i ty pohledávky, které mu vzniknou na základě spojení předmětu
koupě s pozemkem vůči třetím osobám.
14.7. Dodavatel se zavazuje, že na vyžádání objednatele uvolní jistoty mu příslušející, když realizovatelná hodnota jeho jistot překročí
zajišťované pohledávky o více než 10 %. Volba uvolňovaných jistot přísluší dodavateli.
15. Zachování mlčenlivosti, právní ochrana podnikání
15.1. Dodavatel si vyhrazuje vlastnická a autorská práva a jiná průmyslová ochranná práva, jakož i své know-how u všech podkladů, výkresů,
plánů, návodů k obsluze, technických specifikací, rozpočtů a jiných informací hmotného, nehmotného nebo elektronického charakteru. Tyto
nesmí být bez písemného souhlasu ani kopírovány, ani použity pro jiné než smluvní účely, ani zpřístupněny třetím osobám, a to ani na dotaz,
nebo zveřejněny. Stejně tak to platí pro jakákoli výrobní tajemství, tajemství z oblasti výzkumu a obchodní tajemství dodavatele, která byla
objednateli zpřístupněna nebo se o nich dozvěděl jiným způsobem.
15.2. Objednatel uznává patentová, autorská a jiná ochranná práva dodavatele, i na dodaném softwaru. V případě softwaru, který byl
součástí dodávky, se tato ochrana vztahuje také na případné kopie. Udělování podlicencí je bez písemného souhlasu dodavatele nepřípustné.
15.3. Jakákoli kopie předmětů dodaných dodavatelem, jako jsou komponenty nebo jejich díly, je nepřípustná. Porušení bude
sankcionováno dodavatelem dle zákona. Je-li to ze zákona přípustné, bude vedle celkové skutečné škody uplatňována i tzv. sankční náhrada
škody („punitive damages“ z anglosaského práva).
15.4. Tzv. „reverse engineering“, tzn. analýza struktury a funkce softwaru přenechaného dodavatelem, je taktéž nepřípustná, bod 15.3. platí
analogicky.
15.5. Tyto povinnosti odpadají jen u takových dat, která byla prokazatelně již před předáním dodavatelem ve vlastnictví objednatele, jsou
objednateli veřejně známá od třetí osoby k tomu oprávněné nezávisle na předmětném procesu prodeje a dodání bez zavinění objednatele.
16. Sociální odpovědnost a kodex chování
Pro obchodní společnost MURRELEKTRONIK CZ, spol. s r.o. má mimořádný význam, že podnikatelské aktivity zohledňují sociální odpovědnost
vůči vlastním pracovníkům a společnosti. To platí jak pro obchodní společnost MURRELEKTRONIK CZ, spol. s r.o. samotnou, tak pro její
zákazníky, dodavatele a obchodní partnery. Cílem objednatele a obchodní společnosti MURRELEKTRONIK CZ, spol. s r.o. musí být plnění
směrnic UN Initiative Global Compact (Davos, 01/99).
17. Ochrana dat
Se všemi daty objednatele se nakládá zásadně důvěrně. Objednatel je upozorňován na to, že dodavatel všechna data ukládá ve strojově
snímatelné formě výhradně v rámci účelu smluvního poměru.
18. Životní prostředí
Během realizace smlouvy by měl objednatel a obchodní společnost MURRELEKTRONIK CZ, spol. s r.o. efektivně využívat nutné zdroje
(zejména materiály, energie a vodu) a minimalizovat vliv na životní prostředí (zejména s ohledem na odpady, odpadní vodu, znečištění
vzduchu a zatížení hlukem). To platí i pro logistiku a přepravu.
19. Místo plnění a soudní příslušnost
19.1. Hlavní sídlo dodavatele je místem plnění pro všechny dodávky a služby, není-li sjednáno jinak
19.2. Písemná sdělení dodavateli, která jsou v těchto obchodních podmínkách zmiňovaná, se budou směrovat přímo do hlavního sídla
dodavatele Stod, Průmyslová 762,
20. Rozhodné právo
Pro smluvní vztahy platí právo České republiky.

