Všeobecné dodací podmínky
AŽD Praha s.r.o.
ke kupní smlouvě č. …. nebo smlouvě o dílo č….. ze dne …
(dále jen „Smlouva“)

1. Aplikace Podmínek
Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen „Podmínky) se vztahují na dodání či zhotovení
jakéhokoliv zboží/díla (dále jen „Zboží“) společností AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17
Praha 10, ČR (dále jen „Prodávající“) jakémukoliv kupujícímu/objednateli Zboží (dále jen „Kupující“),
pokud ve Smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále též jednotlivě
„Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“) není stanoveno jinak. Všeobecné nákupní
podmínky Kupujícího jsou platné, jen pokud jsou výslovně písemně potvrzeny Prodávajícím.
2. Platnost Podmínek
Podmínky vstupují v účinnost a jsou závazné pro obě Smluvní strany k datu účinnosti příslušné
Smlouvy.
3. Dodání a převzetí Zboží
3.1 Dodání Zboží
Prodávající je povinen dodat Zboží v souladu s podmínkami a ve lhůtách dle Smlouvy a
Podmínek za předpokladu, že Kupující včas splní své závazky ze Smlouvy, tj. zejména,
že Prodávajícímu včas předá či poskytne veškeré informace, dokumentaci, náčrtky, plány,
instrukce, harmonogramy, finanční zálohy, materiál a další doklady potřebné pro dodání
Zboží dle Smlouvy, které nejsou výslovně ve Smlouvě označeny jako povinnost
Prodávajícího. Veškerá zmocnění, licence, proclení Zboží, visa, pracovní či jiná povolení
od státních orgánů v místě plnění, která jsou potřebná pro plnění Prodávajícího dle Smlouvy
zajistí včas Kupující na své náklady, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
3.2 Způsob dodání Zboží
Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu v souladu s dodací doložkou dle
INCOTERMS 2000 stanovenou ve Smlouvě. Částečné plnění je možné, není-li ve Smlouvě
stanoveno jinak. Pokud způsob dodání není Smlouvou stanoven nebo Kupující nedal řádné
přepravní disposice Podávajícímu do doby, kdy je Zboží připraveno k dodání, je Prodávající
oprávněn předat Zboží prvnímu přepravci nebo zvolit jakýkoliv jiný rozumný způsob přepravy
Zboží Kupujícímu na náklad Kupujícího.
3.3 Převzetí Zboží
Kupujících je povinen Zboží převzít, včetně částečného plnění, jakmile je Zboží dodáno či
jakmile je Kupující vyzván k převzetí Zboží dle Smlouvy. Pokud Kupující nepřevezme Zboží
do 10 (deseti) dnů od řádné výzvy Prodávajícího či písemně Prodávajícího požádá o
prodloužení termínu dodávky, je Zboží považováno za alternativně dodané ve výrobním
závodě Prodávajícího 11. (jedenáctý) den od data výzvy Prodávajícího k převzetí Zboží či
žádosti Kupujícího o posunutí termínu a Prodávající je od tohoto dne oprávněn účtovat
Kupujícímu náklady spojené se skladováním Zboží ve výši 10 (deset) Kč/kg/den. Ve stejný
den alternativního dodání přechází na Kupujícího riziko ztráty či poškození Zboží.
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3.4 Přerušení plnění Smlouvy
Je-li Kupující v prodlení s placením o více než 10 (deset) dní, je Prodávající oprávněn
přerušit plnění svých povinností ze Smlouvy včetně přiměřeného posunutí dodacích lhůt do
řádného zaplacení nebo do okamžiku, kdy Kupující dodá dostatečnou záruku splnění svých
závazků ze Smlouvy. Zjistí-li Prodávající, že vznikly nebo pravděpodobně vzniknou
pochybnosti o tom, zda Kupující bude schopen plnit své současné či budoucí závazky ze
Smlouvy, má Prodávající právo přerušit plnění svých smluvních závazků do doby poskytnutí
přiměřené záruky Kupujícího. Prodávající má právo na úhradu veškerých nákladů jemu
vzniklých v důsledku přerušení plnění Smlouvy ze strany či z viny Kupujícího.
4. Specifikace Zboží
4.1 Množství, provedení a balení
Prodávající je povinen dodat Zboží v množství a provedení specifikovaných ve Smlouvě.
Nestanovuje-li Smlouva způsob balení Zboží, je Prodávající povinen poskytnout balení
obvyklé pro daný druh Zboží nebo, není-li možné takový způsob určit, balení nezbytné pro
uchování a ochranu Zboží.
4.2 Doklady příslušející ke Zboží
Prodávající je povinen předat Kupujícímu dokumentaci příslušející ke Zboží (certifikáty,
osvědčení, návody k použití atd.) způsobem a v době stanovené ve Smlouvě. Není-li
taková doba ve Smlouvě specifikována, Prodávající zašle tuto dokumentaci se Zbožím či
nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne dodání Zboží.
4.3 Změny
Změny specifikace Zboží jsou možné jen se souhlasem obou Smluvních stran formou
písemného dodatku ke Smlouvě. Změna specifikace požadovaná Kupujícím, která
povede ke zvýšení nákladů Prodávajícího, bude mít za následek navýšení kupní ceny o
tyto náklady a přiměřené prodloužení dodací lhůty Zboží. Prodávající není povinen
akceptovat změnu, která povede ke snížení ceny o více než 10 (deset) %.
5. Cena
Kupní cena za Zboží je sjednána ve Smlouvě. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, daň z přidané
hodnoty a jiné daně, poplatky, cla a dále náklady na balení, přepravu, pojištění, inspekci třetích
stran a jakékoliv jiné náklady Prodávajícím vynaložené podle existujícího nebo budoucího zákona
v souvislosti s plněním jeho závazků ze Smlouvy, nejsou zahrnuty v kupní ceně a Kupující je
povinen takové náklady uhradit Prodávajícímu ve stejnou dobu jako kupní cenu, pokud jsou s ní
fakturovány, nebo do 15 dní po jejich samostatném vyúčtování Prodávajícím.
6. Platební podmínky
Platba za Zboží bude provedena bankovním převodem na účet Prodávajícího na základě jeho
faktury, kterou je Prodávající oprávněn vystavit dnem dodání Zboží dle Smlouvy či dnem
alternativního dodání dle čl. 3.3 těchto Podmínek. Splatnost faktur Prodávajícího je 30 (třicet)
dní od data jejich vystavení. Faktury se považují za uhrazené okamžikem, ke kterému bude
účtovaná částka připsána ve prospěch účtu Prodávajícího.
7. Přechod vlastnického práva
Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, Kupující nabude vlastnického práva k dodanému Zboží
okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Prodávající je proto oprávněn disponovat Zbožím
a ponechat si vlastnické právo ke Zboží i po jeho dodání až do doby, kdy Prodávající obdrží
důkaz o úplném zaplacení kupní ceny a dalších plateb, na které má dle Smlouvy Prodávající
od Kupujícího nárok. Po dobu od dodání Zboží do doby přechodu vlastnického práva k němu
není Kupující oprávněn se Zbožím disponovat, zastavit je či jinak právně zatížit. Až do doby
přechodu vlastnického práva je Kupující povinen uchovávat Zboží v dobrém stavu,
ochraňovat ho proti zničení či poškození nebo právním krokům třetích stran, skladovat a
značit toto Zboží odděleně tak, aby je bylo možno jednoznačně identifikovat jako majetek

2

Prodávajícího. Pokud hrozí Zboží jakékoliv nebezpečí poškození či třetí strana vznese nárok
na Zboží, je Kupující povinen přijmout veškerá potřebná opatření k zamezení škody a
ochraně práv Prodávajícího a neprodleně Prodávajícího informovat. Prodávající je do doby
nabytí vlastnického práva Kupujícím kdykoliv po době splatnosti jeho faktury oprávněn
požadovat okamžité vrácení Zboží a není-li Prodávajícímu ve lhůtě jím stanovené vyhověno,
je oprávněn, a Kupující je povinen mu umožnit, vstoupit do prostor Kupujícího, kde je Zboží
uskladněno a Zboží odvézt, aniž na něm může být žádána náhrada škody, pokud Zboží již
bylo použito a je třeba jej oddělit od majetku Kupujícího.
8. Přechod rizik
Přechod rizika ztráty a poškození Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží dle
dodací doložky (INCOTERMS 2000) stanovené ve Smlouvě, pokud taková doložka není ve
Smlouvě stanovena, dnem dodání Zboží.
9. Subdodavatelé
Prodávající je oprávněn zadat výrobu jakékoliv části své dodávky Zboží dle Smlouvy jakémukoliv
subdodavateli bez souhlasu Kupujícího.
10. Vady Zboží
10.1 Vada
Pokud Prodávající poruší svou povinnost dodat Zboží ve sjednaném množství a provedení,
je odpovědný za vady Zboží v okamžiku jeho dodání. Kupující není oprávněn odmítnou
dodávku Zboží s drobnými vadami.
10.2 Nároky z vad Zboží
Je-li dodáno Zboží s vadami, aniž je smlouva porušena podstatným způsobem,
Prodávající takové vady odstraní podle své volby jedním z následujících způsobů:
a) dodáním chybějícího Zboží
b) odstraněním právních vad Zboží
c) opravou Zboží, je-li proveditelné
d) dodáním náhradního Zboží.
Při dodání náhradního Zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu Kupující vrátil
vyměňované Zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno.
10.3 Vyloučení odpovědnosti Prodávajícího za vadu
Odpovědnost Prodávaného za vadu je vyloučena, pokud:
a) vada nebyla písemně oznámena způsobem a ve lhůtě stanovené v čl. 11 těchto Podmínek
b) vada byla způsobena v důsledku použití výrobního procesu, specifikace, náčrtků,
technických požadavků nebo materiálu dodaných či požadovaných Kupujícím
c) vada byla způsobena z viny či za přispění Kupujícího v důsledku jeho nesprávného či
nedbalého zacházení se Zbožím, nedodržením návodů k užití a údržbě Zboží, vlastními či
třetí stranou provedenými úpravami či opravami Zboží bez souhlasu Prodávajícího nebo
přirozeným opotřebením Zboží.
11. Reklamační řízení
11.1 Lhůty pro oznámení vad
Kupující je povinen o vadách informovat písemně Prodávajícího bez odkladu poté, kdy
vady zjistil, měl zjistit nebo tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, u zjevných
vad nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů od dodání Zboží, u ostatních nejpozději
do 1 (jednoho) roku od dodání Zboží. Nestane-li se tak, je Zboží považováno za
akceptované ze strany Kupujícího bez vad. Kupující ponese všechny náklady vzniklé
Prodávajícímu v důsledku neoprávněné reklamace.
11.2 Způsob oznámení vad
Písemné oznámení vad Kupujícího musí obsahovat zejména:
a) podrobný popis vady
b) zda v důsledku vady byla po Kupujícím požadována náhrada škody či jiný postih třetí stranou
c) zjištění Kupujícího musí být doložena příslušnými doklady.
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12. Záruka
Prodávající poskytuje na dodané Zboží záruku za jakost během záruční doby 12 (dvanácti)
měsíců, která začne běžet dnem dodání Zboží Kupujícímu, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
13. Odstoupení od Smlouvy
Prodávající má právo od Smlouvy odstoupit, pokud Kupující Smlouvu poruší podstatným
způsobem či pokud na majetek Kupujícího byl vyhlášen konkurs, bylo proti němu zahájeno
konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo je Kupující v likvidaci. Smluvní strany se dále dohodly,
že zpoždění platby kupní ceny či jiného finančního závazku Kupujícího ze Smlouvy či
Podmínek o více než 30 (třicet) dní považují za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze
strany Kupujícího a Prodávající má v takovém případě právo od Smlouvy odstoupit a
požadovat náhradu škody. Bylo-li Zboží nebo jeho část již dodány Kupujícímu, je tento povinen,
dle uvážení Prodávajícího, buď Zboží nebo jeho část neprodleně vrátit Prodávajícímu na své
náklady nebo zaplatit poměrnou část ceny za již dodanou část Zboží. Kupující je dále povinen
Prodávajícímu uhradit veškeré náklady jím vynaložené v souvislosti s plněním Smlouvy do data
jejího předčasného ukončení navýšené o 5 (pět) %.
14. Započtení pohledávek
Započtení pohledávek Kupujícího vůči Prodávajícímu oproti pohledávkám Prodávajícího ze
Smlouvy je možné pouze na základě písemné dohody Smluvních stran.
15. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za zpoždění
Je-li Kupující v prodlení splatbou dle Smlouvy, je povinen zaplatit Prodávajícímu
úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den zpoždění.
Je-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží a nedodá-li Zboží ani v dodatečné lhůtě 10
deseti) pracovních dní, je Kupující oprávněn požadovat od Prodávajícího smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny nedodaného Zboží za každý den prodlení po dodatečně stanovené
lhůtě, nejvýše však 5 % (pět procent) ceny nedodaného Zboží. Opoždění plnění
Prodávajícího není považováno za prodlení podléhající smluvní pokutě, pokud Prodávající
není Kupujícím písemně upozorněn, že je v prodlení.
16. Limit odpovědnosti Prodávajícího
V žádném případě Prodávající neodpovídá za jakoukoliv škodu ze Smlouvy přesahující 50 %
(padesát procent) celkové kupní ceny příslušné Smlouvy, ať už škodu vzniklou podle záruky,
nedbalostí, nečinností, náhradou škody, smluvní pokutou či jakkoliv jinak. Kupující je povinen
skutečně vzniklou škodu řádně prokázat. Prodávající není odpovědný za jakékoliv zvláštní,
nepřímé, vedlejší nebo následné škody včetně ztráty výroby, obchodu, zisku či jiné finanční nebo
ekonomické ztráty či škody, ať již způsobené Kupujícímu nebo jakékoliv třetí straně.
17. Práva z duševního a průmyslového vlastnictví
Dodáním Zboží nevznikají Kupujícímu žádná práva z duševního či průmyslového vlastnictví
Prodávajícího. Kupující zbaví odpovědnosti a odškodní Prodávajícího při jakémkoliv sporu či
soudním řízení vedenému třetí stranou vůči Prodávajícímu za porušení patentových či jiných práv
duševního a průmyslového vlastnictví v případě, že Zboží bylo zkonstruováno a vyrobeno na
základě technické dokumentace dodané Kupujícím.
18. Obchodní tajemství
Obě Smluvní strany jsou povinny zachovávat zásady utajení a mlčenlivosti ohledně všech
skutečností a dokumentů souvisejících se Smlouvou, Zbožím či se záležitostmi druhé Smluvní
strany, jež jsou považovány za obchodní tajemství, a přijmout odpovídající opatření k tomu, aby
obchodní tajemství nebylo porušeno, zejména aby důvěrné informace nebyly prozrazeny žádné
třetí straně. Týká se i rozpočtu ceny či nákladů, náčrtků a dalších dokumentů Prodávajícího
předaných Kupujícímu v souvislosti s nabídkou před uzavřením Smlouvy.
19. Rozhodné právo
Smlouvy, Podmínky, a jakékoliv právní vztahy mezi Smluvními stranami ze Smluv vyplývající, se
řídí obchodním zákoníkem a dalšími platnými zákony a předpisy České republiky.
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20. Řešení sporů
Veškeré spory vznikající z Podmínek či jakékoliv Smlouvy nebo v souvislosti s nimi, které
nebude možno vyřešit smírnou cestou, budou rozhodnuty s konečnou platností u Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu jedním nebo třemi
rozhodci. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze a jednacím jazykem bude čeština. Arbitrážní
rozhodnutí bude konečné a závazné pro obě Smluvní strany.
21. Oddělitelnost
Je-li některé z ustanovení této Smlouvy nebo Podmínek neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné
či stane-li se takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze
toto ustanovení, nevyplývá-li z jeho povahy, obsahu nebo okolností, za nichž bylo toto
ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
22. Změny
Podmínky nebo Smlouvu je možno změnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
Požadavky na změny je možno vnášet jen písemnou formou s detailním popisem požadované
změny. Nedojde-li k dohodě Smluvních stran o vlivu změn na znění Smlouvy, zejména na cenu
a dodací lhůty, a k podpisu příslušného dodatku ke Smlouvě, je Smlouva plněna v původním
rozsahu bez ohledu na požadovanou změnu. Pokud Kupující požaduje změny technického
provedení Zboží či uplatňuje jiné požadavky na změny Smlouvy, je povinen uhradit Prodávajícímu
veškeré prokazatelné náklady, které takovou změnou Prodávajícímu vzniknu.
23. Vyšší moc
Prodávající není povinen plnit své příslušné závazky ze Smlouvy a je osvobozen od jakýchkoliv
nároků Kupujícího ze Smlouvy či od smluvních pokut a náhrad škod v případě, že není schopen
dostát svým závazkům ze Smlouvy v důsledku okolností vyšší moci, způsobených zejména:
a) válkou, invazí, revolucí, přírodní katastrofou, požárem, záplavou, výbuchem, poruchou stroje
či zařízení, stávkou, veřejnými nepokoji, teroristickým útokem, epidemií atd.
b) v důsledku jakéhokoliv zákona, předpisu, normy či legislativní změny v ČR nebo v zemi
plnění Smlouvy, které znemožní Prodávajícímu splnit některou z povinností ze Smlouvy ani
při vynaložení nejvyššího úsilí, které lze v souvislosti s plněním dané povinnosti rozumně
požadovat.
Působení okolností vyšší moci a jejich vliv na plnění jejích závazků ze Smlouvy je dotčená
Smluvní strana povinen písemně oznámit druhé Smluvní straně nejpozději do 15 (patnácti) dnů
odjejich vzniku.
Pokud působení okolností vyšší moci trvají déle než 6 (šest) měsíců, je každá ze Smluvních
stran oprávněna od příslušné Smlouvy odstoupit, přičemž Prodávající má nárok na úhradu
plnění příslušné Smlouvy do data jejího předčasného ukončení.
24. Jiná ustanovení
Ustanovení Smlouvy odlišná od Podmínek mají přednost před použitím příslušných ustanovení
Podmínek.
Práva Prodávajícího nejsou dotčena či omezena poskytnutím určité výhody, úlevy, slevy či
prodloužení termínu ve vztahu ke Kupujícímu.
Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího převést práva a
povinnosti ze Smlouvy pro něj vyplývající na třetí osobu.
Práva a povinnosti Smluvních stran z těchto Podmínek a jakékoliv Smlouvy přecházejí na
právního nástupce Kupujícího či Prodávajícího.
Ujednání obsažená ve Smlouvě a Podmínkách nahrazuje veškerá předchozí ústní i
písemná ujednání Smluvních stran týkající se plnění dle Smlouvy.
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