VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o.
PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB
Preambule
1. Tyto „Obchodní podmínky společnosti AIR
PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky
díla a služeb“ (dále jen "Obchodní podmínky“)
upravují práva a povinnosti společnosti AIR
PRODUCTS spol. s r.o., se sídlem Ústecká 30,
405 30 Děčín 5, IČ: 41324226, zaps. v OR
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v odd. C vl. č. 592 (dále jen „AP“ nebo
„Odběratel“) a jinými osobami, kde spol. AIR
PRODUCTS spol. s r.o. je v postavení kupujícího
podle kupní smlouvy nebo objednatele díla či
služeb podle smlouvy o dílo či jiné obdobné
smlouvy.
2. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti
Odběratele a Dodavatele vyplývající pro smluvní
strany ze Smlouvy o dodávkách uzavřených mezi
Odběratelem a Dodavatelem včetně způsobu a
podmínek uzavírání Smluv o dodávkách.
Obchodní podmínky tvoří ve smyslu ust. § 1751
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „OZ“) součást každé
Smlouvy o dodávkách.
3. Odchylná ujednání Odběratele a Dodavatele
obsažená ve Smlouvě o dodávkách mají přednost
před těmi ustanoveními Obchodních podmínek,
která jsou s nimi v rozporu.
Definice pojmů
1. „Smlouva o dodávkách“: Smlouvou o dodávkách
se myslí jakákoliv obchodní, event. jiná smlouva,
kterou Odběratel nabývá od Dodavatele věci
(pouze movité), dílo, činnost vykonanou ve
prospěch Odběratele, služby, anebo jiný nepřímý
předmět právního vztahu.
2. „Odběratel“: Za odběratele se pro účely těchto
Obchodních podmínek považuje společnost AIR
PRODUCTS spol. s r.o., se sídlem Ústecká 30,
405 30 Děčín 5, IČ: 41324226, zapsaná v OR pod
sp. zn. C 592 vedenou u Krajského soudu v Ústí
nad Labem, která uzavírá Smlouvu o dodávkách
s Dodavatelem, jež se mimo jiné řídí těmito
obchodními podmínkami.
3. „Dodavatel“: Dodavatelem se pro účely těchto
Obchodních podmínek myslí jakákoliv fyzická
nebo právnická osoba, se kterou je uzavírána
Smlouva o dodávkách, jež se řídí těmito
Obchodními podmínkami.
4. „Zboží“: Zbožím se myslí věci, dílo, činnost
vykonaná ve prospěch Odběratele, služby, anebo
jiný nepřímý předmět právního vztahu.

5. „Objednávka“: Objednávkou se myslí písemná,
elektronická (rovněž elektronická i bez el.
podpisu) či ústní (rovněž telefonická) objednávka
Odběratele, která je podle obsahu návrhem
směřujícím k uzavření Smlouvy o dodávkách
s Dodavatelem.
6. Je-li právní úkon učiněn elektronicky, nevyžaduje
se zaručený elektronický podpis.
Článek I
Objednávka Zboží, uzavření Smlouvy o dodávkách
1. Jednotlivé Smlouvy o dodávkách jsou mezi
smluvními stranami uzavírány za podmínek
uvedených v těchto Obchodních podmínkách a
případně rámcové Smlouvě o dodávkách na
základě jednotlivých písemných, elektronických
(rovněž elektronických i bez el. podpisu) či
ústních (rovněž telefonických) objednávek
Odběratele (dále jen „Objednávky“ nebo též
„Objednávka“).
2. Objednávka musí obsahovat alespoň tyto údaje:
-

předmět plnění (specifikaci a množství),
cena plnění,
místo a čas dodání /plnění, jména osoby či
osob oprávněné /oprávněných/ k převzetí
Zboží a telefonického, faxového spojení popř.
e-mailové adresy).

3. Smlouva o dodávkách je uzavřena a nabývá
účinnosti okamžikem, kdy Odběrateli dojde
písemné, elektronické (rovněž elektronické i bez
el. podpisu) potvrzení Dodavatele o tom, že
Objednávku přijímá. Smlouva o dodávkách není
uzavřena, potvrdí-li Dodavatel Objednávku
s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou. Přijetí
(potvrzení) Objednávky, které obsahuje dodatky,
výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím
Objednávky a považuje se za nový návrh
(Dodavatele). V případě telefonické objednávky
musí Odběratel ještě potvrdit svou telefonickou
objednávku faxem či e-mailem do 3 pracovních
dnů, jinak se na tel. objednávku i na její
telefonickou akceptaci Dodavatelem hledí, jako by
nebyly. Odběratel se k novému návrhu Dodavatele
vyjádří do 3 dnů ode dne jeho doručení, jinak se
má za to, že nový návrh Dodavatele neakceptoval.
4. Dodá-li Dodavatel Odběrateli Zboží v souladu
s Objednávkou bez předchozího vyrozumění o
přijetí či odmítnutí Objednávky, platí, že
Dodavatel Objednávku přijal.
5. Zaplatí-li Odběratel Dodavateli cenu Zboží bez
předchozího písemného, elektronického (rovněž

bez el. podpisu) či ústního (včetně telefonického)
vyrozumění o přijetí či odmítnutí nového návrhu
(tj. v případě odmítnutí Objednávky Dodavatelem
podle odst. 3. tohoto článku), platí, že Odběratel
nový návrh přijal.

Článek III
Ceny Zboží a balení
1. Ceny Zboží zahrnují balné a náklady na přepravu
(dopravu) Zboží do místa určeného v Objednávce
dle parity DDP podle aktuálně platných doložek
Incoterms, není-li v jednotlivém případě
dohodnuto jinak. Je-li Zboží dodáváno na
paletách, je cena palet zahrnuta v ceně Zboží.

6. Smlouva o dodávkách je uzavřena a nabývá
účinnosti (i) okamžikem, kdy Odběrateli dojde
potvrzení Dodavatele o přijetí Objednávky, nebo
(ii) okamžikem, kdy Dodavateli dojde potvrzení
Odběratele o přijetí nového návrhu Dodavatele
podle odst. 3. tohoto článku, nebo (iii) dodáním
Zboží Odběrateli v případě uvedeném v odst. 4.
tohoto článku, nebo (iv) zaplacením ceny Zboží
Odběratelem v případě uvedeném v odst. 5. tohoto
článku.

2. Dodavatel je povinen Zboží zabalit a řádně zajistit
pro účely přepravy s ohledem na charakter zboží a
to způsobem minimalizující negativní dopad na
životní prostředí tak, aby maximálně byla
zabezpečena ochrana a uchování zboží při
přepravě. U velkých, objemných balení je povinen
označit i vázací místa.

Článek II
Dodací a přepravní podmínky

3. Cena obalového materiálu s výjimkou vratných
obalů je zahrnuta v ceně Zboží.

1. Dodavatel je povinen dodat Odběrateli Zboží
(vždy rozuměj i provést dílo, poskyntout služby)
v době stanovené v Objednávce.

4. Zboží, které je dodáváno za hmotnostní ceny, se
účtuje podle skutečné hmotnosti při dodání v netto
váze.

2. Odběratel je povinen zaplatit Dodavateli za
dodané Zboží sjednanou cenu.

Článek IV
Platební podmínky, finanční limit

3. Dodací podmínky podle jednotlivých Smluv o
dodávkách, kterými budou kupní smlouvy, budou
stanoveny v Objednávce podle aktuálně platných
doložek Incoterms.

1. Cena Zboží bude zaplacena po jeho převzetí
Odběratelem.
2. Cena bude placena převodem na účet Dodavatele
na základě daňového dokladu faktury vystavené
Dodavatelem nejdříve při nebo po dodání Zboží,
jejíž splatnost je 30 dní od data doručení faktury,
není-li stanoveno jinak.

4. Splněním dodávky Zboží se rozumí okamžik
splnění podle sjednané dodací doložky a jde-li o
smlouvu o dílo či smlouvu, jejímž předmětem je
poskytnutí služeb či provedení jiné činnosti,
okamžik podpisu předávacícího protokolu oběma
smluvními stranami.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,
v plantém znění a dále číslo Objednávky či
Smlouvy dle evidence Odběratele, nebo jméno
objednávajícího. Není-li ve faktuře uvedeno číslo
Objednávky či Smlouvy dle evidence Odběratele,
musí být k faktuře připojena kopie potvrzené
Objednávky. Pokud se cena skládá z více položek,
je Dodavatel povinen tyto pložky řádně
rozúčtovat. Odběratel je oprávněn vrátit bez
zaplacení fakturu, která nemá povinné údaje dle
tohoto odstavce nebo obsahující nespránvé či
neúplné údaje, a to do 5 dnů ode dne jejího
doručení. Dodavatel je povinen podle povahy vady
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Ode dne
doručení opravené nebo nově vystavené faktury
běží lhůta její splatnosti znovu. Úrok z prodlení se
zaplacením faktury činí 0,01% z nezaplacené
částky za každý den prodlení, nebude-li dohodnuto
něco jiného.

5. Dodavatel je povinen předat Odběrateli při dodání
zboží dokumentaci (dle charakteru Zboží a jeho
specifikace ve Smlouvě o dodávkách), zejm.:
- prohlášení o původu dodaného zboží,
- prohlášení o shodě nebo CE certifikát či jiné
certifikáty, jsou-li požadovány ve Smlouvě o
dodávkách,
- bezpečností listy,
- atesty,
- prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na
trh dle zákona č. 477/2001 Sb.,
- průvodní technickou dokumentaci,
- výkresovou dokumentaci,
- provozní manuály,
- podklady pro projektovou dokumentaci,
- dokumentaci nezbytnou pro celní řízení,
- návod na používání zboží, řídí-li se jeho
používání návodem.
vše v příslušném požadovaném jazyce a formě.
Není-li ve Smlouvě o dodávkách stanoveno jinak,
je vždy vyžadován český jazyk.

4. Peněžitý závazek Odběratele se považuje za řádně
a včas splněný dnem odepsání celé částky ve lhůtě
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splatnosti ve
Dodavatele.

prospěch

bankovního

účtu

2. Dodavatel poskytuje na Zboží záruku v délce 24
měsíců, není-li Smlouvou o dodávkách stanovena
jiná záruční doba.

5. Případné zálohy zapalcené Odběratelem jsou vždy
započítány na cenu Zboží a Dodavatel není
opránvněn je považovat za odstupné ani je
započíst na jiné své pohledávky za Odběratelem.

3. Není-li dále stanoveno jinak, záruční doba začíná
běžet ode dne splnění dodávky Zboží. Pokud
Smlouva o dodávkách stanoví odeslání zboží
Dodavatelem, běží záruční doba ode dne dojití
Zboží Odběrateli. Je-li Dodavatel povinen uvést
Zboží do provozu, začíná záruční doba běžet od
uvedení do provozu. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou Odběratel nemůže užívat Zboží pro jeho
vady, za které odpovídá Dodavatel.

6. Odběratel je oprávněn požadovat od Dodavatele
na jeho náklady poskytnutí bankovních záruk nebo
jím na roveň postavených jiných zajišťovacích
institutů v případech, kdy se Odběratel zaváže
poskytnout Dodavateli finanční plnění přede
dnem, kdy má dojít ke splnění dodávky Zboží.
Dodavatel se zavazuje požadovaný zajišťovací
institut předložit do 3 dnů od doručení výzvy
Odběratele. Neposkytne-li Dodavatel řádně a včas
zajištění požadované Odběratelem, platí, že
závazek zákazníka k finančnímu plnění přede
dnem splnění dodávky vůbec nevznikl a Dodavatel
je povinen žádat placení za předmět plnění až po
řádném splnění dodávky Zboží.

4. Pro náhradní díly nebo opravené části Zboží platí
stejné záruční podmínky jako pro původní předmět
dodávky Zboží, podle pravidla, že záruční doba
pro nahrazené nebo opravené díly musí činit od
okamžiku odstranění vady ještě nejméně polovinu
záruční doby určené v odst. 2 tohoto článku.
5. Pro ostatní části Zboží se záruční doba prodlouží o
dobu, během níž Zboží nebylo možno v důsledku
vady řádně užívat.

Článek V
Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí
škody na Zboží

6. Odběratel je oprávněn oznámit Dodavateli jakékoli
vady kdykoliv během záruční doby, a to písemně.

1. Odběratel nabývá vlastnické právo ke Zboží dnem
jeho předání, pokud ze sjednané dodací podmínky
nevyplývá, že přechází již dříve. V případě
zhotovování díla na pozemku Odběratele nebo na
pozemku, který Odběratel opatřil, je vlastníkem
Zboží (díla) od počátku Odběratel.

7. Nároky Odběratele z jakýchkoli vad Zboží, za
které Dodavatel odpovídá, budou vypořádány tak,
že Dodavatel podle volby Odběratele dodá
Odběrateli náhradní Zboží za Zboží vadné nebo
chybějící Zboží nebo poskytne Odběrateli slevu
z ceny Zboží nebo zajistí odstranění (opravu) vady
Zboží,
nebude-li
mezi
Odběratelem
a
Dodavatelem písemně dohodnuto jinak.

V případě zhotovování díla nabývá Objednatel
vlastnické právo ke Zboží jeho postupným
zhotovováním.

8. Opravy Zboží v záruční lhůtě zabezpečuje
Dodavatel na své vlastní náklady, a to i
v zahraničí.

2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele
v okamžiku dodání Zboží.

9. V nutných
případech
ohrožení
provozní
bezpečnosti, o kterých je Dodavatele Odběratelem
vyrozuměn,
nebo
jestliže
je
Dodavatel
s odstraněním vad v prodlení, má Odběratel právo
zajistit odstranění vady sám a požadovat na
Dodavateli náhradu nákladů.

Článek VI
Jakost Zboží
Dodavatel je povinen dodat Odběrateli Zboží na
základě Smlouvy o dodávkách v dohodnuté
kvalitě nebo v kvalitě umožňující užití Zboží
k účelu, k němuž je Zboží určeno, odpovídající
zejm. obecně závazným právním předpisům,
tech. normám, bezpečnostním opatřením, vč.
požadavkům stanoveným zákonem č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, v platném znění.

10. Dodavatel je povinen odstranit vady nejpozději do
10 dnů ode dne jejich oznámení Odběratelem.
11. Uplatňování práv Odběratele z odpovědnosti
Dodavatele za vady Zboží a odpovědnost
Dodavatele za vady Zboží se řídí příslušnými
ustanoveními OZ, pokud není ve Smlouvě o
dodávkách ujednáno nebo těmito Obchodními
podmínkami stanoveno jinak.

Článek VII
Odpovědnost za vady

12. Dodavatel se zavazuje uhradit Odběrateli veškeré
škody, které mu vzniknou v důsledku vad Zboží,
vč. sankcí, které vůči Odběrateli uplatní třetí osoba
v důsledku výskytu vady Zboží.

1. Dodavatel odpovídá za to, že kvalita Zboží
dodaného jím podle Smlouvy o dodávkách bude
odpovídat požadavkům uvedeným v článku VI
těchto Obchodních podmínek.
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8. Odběratel a Dodavatel neodpovídá za částečné či
úplné nesplnění povinností, pokud nesplnění
povinnosti bylo způsobeno nepředvídatelnou a
neodvratitelnou událostí, které Odběratel a
Dodavatel nemohl zabránit.

Článek VIII
Odpovědnost za škodu, odstoupení od Smlouvy o
dodávkách
1. Odběratel i Dodavatel nesou odpovědnost za
škodu způsobenou druhé smluvní straně
porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ně
ze Smlouvy o dodávkách, Obchodních podmínek a
OZ či jiných právních předpisů. Smluvní strany se
zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení
škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

9. Smluvní strana, u níž dojde k působení vyšší moci
podle odst. 8 tohoto článku je povinna neprodleně,
nejpozději do 3 dnů, písemně doporučeným
dopisem oznámit druhé smluvní straně o jejím
vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek
zánik práva dovolávat se této události. Za vyšší
moc nelze pokládat zpoždění dodávek od
subdodavatelů, výluky či nezákonné stávky.

2. Zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty
není dotčeno právo poškozené smluvní strany na
náhradu škody v plné výši.
3. Odběratel je oprávněn na základě písemného
oznámení od Smlouvy o dodávkách odstoupit
s účinností k datu doručení takového písemného
oznámení Dodavateli, a to z následujících důvodů:

Článek IX
Způsob komunikace
1. Není-li Smlouvou o dodávkách nebo Obchodními
podmínkami stanoveno nebo účastníky písemně
dohodnuto v konkrétním případě jinak, veškerá
oznámení, žádosti nebo jiná sdělení Odběratele a
Dodavatele budou uskutečněna písemně a budou
považována za řádně učiněná, jakmile budou
doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní
službou, doporučenou poštou (nebo poštou do
vlastních rukou) nebo faxem na adresu sídla nebo
místa podnikání druhé smluvní strany nebo jinou
adresu pro účely doručování druhou smluvní
stranou písemně sdělenou. Za řádně učiněné
oznámení smluvní strany považují i oznámení
učiněné elektronickou poštou (e-mailem i bez el.
podpisu).

a) Dodavatel bude v prodlení s dodáním Zboží
delším než 10 dnů nebo
b) vyšší moc působící na straně Dodavatele po
dobu delší než 10 dnů
c) rozhodne-li insolvenční
Dodavatele.

soud

o

úpadku

4. Dodavatel je oprávněn na základě písemného
oznámení od Smlouvy o dodávkách odstoupit
s účinností k datu doručení takového písemného
oznámení Odběrateli, a to z následujících důvodů:
a) Odběratel bude v prodlení se zaplacením ceny
Zboží podle Smlouvy o dodávkách delším než
2 měsíce nebo
b) rozhodne-li
Odběratele.

insolvenční

soud

o

2. Veškerá oznámení Odběratele a Dodavatele budou
považována za doručená:

úpadku

(i) v den jejich převzetí adresátem v případě
doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo

5. Smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně
plnění poskytnutá před odstoupením od Smlouvy o
dodávkách, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Strana, která od Smlouvy o dodávkách oprávněně
odstoupila, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených. Peněžitá plnění se při vrácení úročí.

(ii) v den uvedený na doručence v případě
doručení poštou do vlastních rukou nebo
v den, kdy se odesílateli vrátí zásilka
doručovaná do vlastních rukou z důvodu
jejího nepřevzetí adresátem; pro účely těchto
Obchodních podmínek se za den doručení
poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem
považuje třetí den po prokazatelném odeslání
takové písemnosti; nebo

6. Odstoupením od Smlouvy o dodávkách není
dotčeno právo na náhradu škody vzniklé
porušením Smlouvy o dodávkách nebo
Obchodních podmínek nebo OZ, zaplacení
smluvní pokuty, ani ustanovení o volbě práva,
řešení sporů či jiná ustanovení, která podle
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze
mají trvat i po zrušení Smlouvy o dodávkách.

(iii) v den uvedený na potvrzení o provedení
faxového přenosu v případě doručení faxem;
nebo
(iv) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy
adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy
adresátovi v případě doručení elektronickou
poštou (e-mailem).

7. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není
dotčeno či omezeno právo Odběratele od Smlouvy
o dodávkách odstoupit za dalších podmínek
stanovených Obchodními podmínkami, Smlouvou
o dodávkách nebo OZ.

Článek X
Ostatní ujednání
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1.

V případě, že v souvislosti s dodáním či užíváním
Zboží mohou vzniknout ekologická, hygienická či
bezpečností rizika nebo pro užití Zboží nebo
nakládání s jeho částmi platí zvláštní pravidla
stanovená zejm. obecně závaznými právními
předpisy, je Dodavatel povinen Odběratele na tyto
skutečnosti upozornit. V případě porušení této
povinnosti je Dodavatel povinen uhradit
Odběrateli veškerou škodu, která mu tím vznikne.

jazyce. Odběratel a Dodavatel se zavazují splnit
všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve
lhůtách v něm uvedených.
Článek XIII
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy mezi Odběratelem a Dodavatelem
se řídí právními předpisy České republiky.
2. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti
dnem 1. 1. 2014.

2. Dodavatel je povinen dodržovat platné právní
předpisy v oblasti ochrany životního prostředí
(OŽP), požární ochrany (PO) a bezpečnosti práci
(BOZP) a chovat se tak, aby nedocházelo
k ohrožení životního prostředí a bezpečnosti osob.

AIR PRODUCTS spol. s r.o.

3. Dodavatel není oprávněn postupovat pohledávky
za Odběratelem třetí straně bez písemného
souhlasu Odběratele.
4. Dodavatel nese riziko změny okolností v souladu
ust. § 1765 OZ.
5. V případě, že se práva a povinnosti Odběratele a
Dodavatele vyplývající pro ně ze Smlouvy o
dodávkách mají řídit dalšími obchodní podmínky,
platí, že ustanovení těchto Obchodních podmínek
mají před ustanoveními dalších obchodních
podmínek přednost.
Článek XI
Mlčenlivost
V případě, že Odběratel poskytl Dodavateli podklady
pro výrobu či zhotovení Zboží, zůstávají tyto podklady
ve výhradním vlastnictví Odběratele. Bez jeho
souhlasu je Dodavatel nesmí použít, kopírovat či jinak
rozmnožovat, vydat je nebo s nimi seznámit třetí
osobu. V případě porušení této povinnosti se
Dodavatel zavazuje zaplatit Odběrateli smluvní pokutu
ve výši 500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
Článek XII
Řešení sporů
Veškeré spory, které by mohly vzniknout ze Smlouvy
o dodávkách nebo v souvislosti s ní, budou
s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány
s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými
podle tohoto Řádu. Každá ze smluvních stran jmenuje
jednoho rozhodce, kteří pak jmenují předsedu
rozhodčího senátu, a to v souladu s podmínkami Řádu
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a
Agrární komoře ČR. Rozhodčí řízení se bude konat v
Praze, v České republice, a bude vedeno v českém
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