VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ

§ 1 Všeobecná ustanovení
(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej (dále jen „VOPP“) společnosti AWEC Aluminium
Products s.r.o., IČ: 283 29 139, se sídlem Haškova 17, 638 00 Brno, zapsané v OR vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále jen "AWEC AP") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
v souvislosti nebo na základě smluv o dílo, smluv kupních, smluv o poskytnutí služeb a jiných obdobných
smluvních typů, jakož i rámcových smluv a s nimi souvisejících objednávek uzavíraných mezi AWEC AP a
jeho obchodním partnerem jakožto objednatelem či kupujícím (dále jen „Objednatel“).
(2) Tyto VOPP jsou nedílnou součástí každé nabídky AWEC AP či smlouvy uzavřené mezi AWEC AP a
Objednatelem. Tyto VOPP se aplikují také v případě, kdy je odkaz na ně uveden v potvrzení objednávky
Objednatele ze strany AWEC AP. Vstoupí-li Objednatel takto do obchodního vztahu s AWEC AP, platí to za
bezvýhradnou akceptaci těchto VOPP a ustanovení VOPP se tím stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
(3) Tyto VOPP jsou výhradními obchodními podmínkami platnými mezi Objednatelem a AWEC AP a vylučují
aplikaci jakýchkoli obchodních podmínek Objednatele, ledaže s aplikací obchodních podmínek Objednatele
vyslovil AWEC AP předchozí písemný souhlas. Objednatel se vzdává veškerých práv, která by jinak mohl mít,
pokud by spoléhal na tyto další podmínky. Žádná předchozí ujednání mezi stranami ani obchodní zvyklosti
nebudou relevantní pro doplnění nebo úpravu těchto VOPP.
(4) AWEC AP je oprávněn jednostranně změnit tyto VOPP v přiměřeném rozsahu, a to zejména ve vztahu k
formě komunikace stran, způsobu fakturace, reklamace a způsobů ukončení smluvního vztahu („Změna“).
AWEC AP je v takovém případě oprávněn navrhnout Objednateli písemně Změnu nejpozději (1) měsíc přede
dnem, kdy má podle návrhu Změna nabýt účinnosti. V případě, že Objednatel nebude se změnou souhlasit,
je oprávněn smlouvu písemně vypovědět s účinnosti ke dni předcházejícímu dni navrhované účinnosti
Změny. Písemná výpověď musí být doručena AWEC AP nejpozději jeden (1) měsíc před navrhovaným dnem
účinnosti Změny. V případě, že nebude AWEC AP ve výše uvedené lhůtě doručena výpověď, Změna nabývá
účinnosti k navrhovanému dni účinnosti a stává se závaznou pro obě Strany. Platné znění VOPP zveřejněné
na webových stránkách AWEC AP (www.awec.cz) nahrazuje předchozí znění VOPP.

§ 2 Uzavření smlouvy
(1) Smlouva mezi smluvními stranami je uzavřena
(i) podpisem smlouvy oběma smluvními stranami, nebo
(ii) potvrzením objednávky Objednatele ze strany AWEC AP.
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(2) Objednatel objednává dílčí dodávky prostřednictvím písemných objednávek (dále jen „Objednávka“)
obsahujících následující náležitosti:
(i) specifikaci věci či díla;
(ii) počet kusů;
(iii) požadovaný termín dodání;
(iv) cenu;
(v) zakázkové číslo Objednatele;
(vi) označení osoby, která vystavila Objednávku spolu s uvedením jejího jména, příjmení a funkce;
(vii) datum Objednávky.
Nedílnou součástí Objednávky je v případě potřeby výkresová dokumentace nebo náčrt. K uzavření smlouvy
dochází teprve potvrzením objednávky ze strany AWEC AP.
(3) AWEC AP se k Objednávce vyjádří nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dní, nebude-li dohodnuto jinak.
Součástí potvrzení objednávky Objednatele ze strany AWEC AP bude stručná rekapitulace smluvních
podmínek.
(4) Pokud bude Objednávka obsahovat odlišné podmínky oproti nabídce a/nebo VOPP, je AWEC AP
oprávněn v potvrzení Objednávky provést změny Objednávky do souladu s VOPP. Pokud Objednatel
neodmítne takovouto změnu Objednávky nejpozději do tří (3) pracovních dní od doručení změny
Objednávky, považuje se Objednávka ve znění po změně za potvrzenou a závaznou.

§ 3 Předmět plnění
(1) Předmětem plnění je dodání věci či zhotovení díla (společně dále jen „Výrobky“), jak je sjednáno ve
smlouvě, specifikováno v Objednávce potvrzené ze strany AWEC AP nebo v nabídce AWEC AP akceptované
Objednatelem za podmínek uvedených v těchto VOPP.
(2) Není-li výslovně sjednána jakost, vlastnosti či provedení Výrobků dodávají se Výrobky vhodné pro účel
výslovně uvedený ve smlouvě, objednávce či nabídce, jinak pro obvyklý účel, dle znalostí AWEC AP.
(3) Objednatel se zavazuje poskytnout AWEC AP bez zbytečného odkladu veškerou nezbytnou součinnost
k řádnému plnění závazků AWEC AP.

§ 4 Dodání zboží, dodací termín, přechod nebezpečí škody na věci
(1) AWEC AP dodá Objednateli Výrobky v místě plnění ve sjednané termínu dodání a Objednatel se je
zavazuje převzít. Není-li místo plnění sjednáno výslovně, má se za to, že bylo sjednáno plnění v místě
závodu AWEC AP.
(2) Termín dodání Výrobků je závazný pro obě strany teprve po jeho potvrzení ze strany AWEC AP. AWEC
AP je oprávněn sjednaný termín dodání změnit pouze z důvodu nedostatku výrobní kapacity či jiných
nepředvídatelných událostí na jeho straně. Oznámení o změně dodacího termínu musí být provedeno
nejméně 3 kalendářní dny před sjednaným termínem dodání.
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(3) Dodací lhůta se prodlužuje přinejmenším o dobu prodlení:
 pokud AWEC AP nedostane včas informace potřebné pro plnění smlouvy nebo pokud si Objednatel
vyžádá dodatečné změny původní Objednávky a způsobí tím prodlevu dodání Výrobků;
 pokud se objeví překážky, které AWEC nedokáže přes náležitou snahu překonat, bez ohledu na to,
zda jde o překážky na straně AWEC AP nebo Objednatele;
 pokud Objednatel nebo třetí strana nesplní své úkoly nebo nedodrží smluvní závazky, zejména v
souvislosti s platebními podmínkami.
(4) Není-li sjednáno jinak, AWEC AP Výrobek zabalí způsobem dle standardu AWEC AP.
(5) Není-li to výslovně sjednáno ve smlouvě či Objednávce, má se za to, že dodávka Výrobků není fixním
závazkem ve smyslu ustanovení § 1980 občanského zákoníku.
(6) Objednatel se zavazuje Výrobky v místě plnění řádně převzít, bezodkladně provést jeho kontrolu kvality
(včetně obvyklých technických kontrol vlastností Výrobku) a množství pověřeným pracovníkem a převzetí
potvrdit na dodacím listě dopravce. V případě, že Objednatel nevytkne při převzetí Výrobků v dodacím listu
vady, má se za to, že dodané Výrobky nemají žádné zjevné vady a Objednatel nebude oprávněn zjevné vady
Výrobků později uplatňovat. Drobné vady a nedodělky, které sami o sobě nebrání užití Výrobků, nejsou
důvodem pro odmítnutí převzetí Výrobků Objednatelem.
(7) Nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele okamžikem, kdy AWEC AP předá Výrobky dopravci
nebo jiné Objednatelem určené osobě. V případě, že je předání dopravci odloženo na pokyn Objednatele
nebo z jiných důvodů bez zavinění AWEC AP, přechází nebezpečí škody na Výrobcích na Objednatele
okamžikem vyskladnění Výrobků k odběru. Od okamžiku vyskladnění jsou Výrobky skladovány na náklady a
rizika Objednatele.
(8) Není-li sjednáno jinak, přechází vlastnické právo k Výrobkům dnem úplného zaplacení ceny Výrobků
včetně daně z přidané hodnoty na Objednatele.

§ 5 Cena a platební podmínky
(1) Cena Výrobků je sjednána dohodou stran a vychází z Objednatelem akceptované cenové nabídky AWEC
AP. Cena Výrobků je cenou pevnou a je uvedena bez daně z přidané hodnoty, která bude k ceně připočtena
ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. Není-li dohodnuto jinak, Výrobky budou dodány na
základě dodacích podmínek INCOTERMS 2010. Není-li dohodnuto jinak, v ceně Výrobků není zahrnuta cena
přepravních obalů, náklady na balení, naložení na dopravní prostředek ani náklady na jiné poplatky, např.
daně, clo, pojištění apod. Veškeré tyto náklady nese Objednatel.
(2) Objednatel je povinen uhradit AWEC AP sjednanou cenu Výrobků, včetně případných nákladů na balení,
dopravu, pojištění a montáž, ledaže je výslovně ujednáno, že jsou součástí ceny, a to na základě faktury,
která bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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(3) AWEC AP je oprávněn požadovat od Objednatele zálohu na Cenu Výrobků před zahájení výroby. V
případě prodlení Objednatele s úhradou zálohy se prodlužuje doba plnění ze strany AWEC AP o dobu
tohoto prodlení Objednatele. AWEC AP je rovněž oprávněn od smlouvy na dodávku Výrobků, za něž nebyla
uhrazena záloha, odstoupit.
(4) Není-li písemně dohodnuto jinak, splatnost faktury je 15 (patnáct) dní ode dne vystavení faktury,
přičemž faktura bude vystavena zpravidla nejpozději do 15 dní po dodání Výrobků. Platba se považuje za
uskutečněnou dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet AWEC AP uvedený v příslušné faktuře. V
případě dílčích dodávek je AWEC AP oprávněn vystavit fakturu na cenu za jednotlivá dílčí plnění. AWEC AP
je oprávněn zkrátit dobu pro splatnost vystavených faktur na 7 dní, pokud ze strany Objednatele dojde k
opakovanému prodlení při úhradě závazků nebo při podstatném zhoršení majetkových poměrů
Objednatele.
(5) Cena Výrobků se hradí převodem na účet AWEC AP uvedený ve faktuře. Je-li ve faktuře uveden variabilní
či specifický symbol, zavazuje se Objednatel tyto údaje při platbě uvést. Platba se považuje za uskutečněnou
dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet AWEC AP uvedený v příslušné faktuře.
(6) V případě prodlení s úhradou jakékoli fakturované částky má AWEC AP právo požadovat po Objednateli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení. V
případě prodlení s úhradou delším než 30 dnů má AWEC AP právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení
ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení, které přesáhne 30 dnů, až do zaplacení.
(7) V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv fakturované částky, je AWEC AP oprávněn
pozastavit plnění jakékoli další Objednávky Objednatele až do zaplacení všech dluhů Objednatele vůči
AWEC AP; AWEC AP není v tomto případě v prodlení s plněním a Objednatel tak nemá právo na odstoupení
od smlouvy.
(8) AWEC AP je oprávněn kdykoliv započíst jakýkoliv svůj závazek vůči Objednateli proti jakémukoli závazku
Objednatele vůči AWEC AP, ať vznikl z jakéhokoliv právního důvodu a bez ohledu na to, zda se jedná o
závazek existující nebo budoucí, splatný nebo nesplatný.
(9) V případě, že po potvrzení Objednávky dojde k navýšení ceny vstupních materiálů potřebných pro
zhotovení Výrobků o více než 5 %, je AWEC AP oprávněn navýšit cenu Výrobků o částku odpovídající
navýšení ceny dotčených materiálů. Toto navýšení ceny AWEC AP oznámí Objednateli a spolu s oznámením
zašle Objednateli doklady odůvodňující navýšení ceny Výrobků v důsledku změny cen materiálů (původní a
nové ceníky nebo původní a nové objednávky materiálu apod.). Změna výše ceny Výrobků bude účinná od
okamžiku doručení oznámení Objednateli.
§ 6 Záruka za jakost, uplatňování práv z vadného plnění
(1) Jsou-li Výrobky dodávány AWEC AP k přepravě na místo určené Objednatelem, je Objednatel povinen
zajistit prohlídku Výrobků okamžitě při doručení Výrobků na místo určení. Pokud jsou výrobky dodávány
v provozovně AWEC AP, je Objednatel povinen zajistit prohlídku Výrobků při převzetí. Neučiní-li tak, má se
za to, že dodané Výrobky byly doručeny bez vad. V případě zjištění zjevných vad je Objednatel povinen tyto
vady průkazně zdokumentovat a informovat o nich AWEC AP písemně spolu s doložením příslušné
fotodokumentace vad, nejpozději v den doručení Výrobků. V případě nesplnění těchto povinností nebude
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Objednatel oprávněn uplatnit nároky z vad ve vztahu k těmto zjevným vadám. Dojde-li k poškození dodávky
Výrobků v rámci přepravy, je Objednatel povinen tuto skutečnost pečlivě zdokumentovat přímo s
dopravcem ve vozidle v okamžiku převzetí dodávky a sepsat protokol, který bude detailně popisovat rozsah
poškození.
(2) AWEC AP poskytuje na jiné než zjevné vady Objednateli záruku za jakost Výrobků v rozsahu 6 měsíců od
dodání Výrobků. Záruka se vztahuje pouze na vady Výrobků, u kterých byly dodrženy podmínky správného
skladování, odborné montáže, manipulace, údržby a provozu v souladu s pokyny AWEC AP. Záruční doba
začíná běžet od dodání Výrobků Objednateli nebo dopravci.
(3) AWEC AP neodpovídá za vady a funkčnost Výrobků ani škody vzniklé v důsledku použití podkladů a
materiálů dodaných Objednatelem. V případě Výrobků, které AWEC AP vyrábí podle dokumentace či z
materiálů dodaných Objednatelem, není AWEC AP povinen kontrolovat správnost, vhodnost a úplnost
dokumentace či materiálů dodaných Objednatelem a nepřebírá odpovědnost za takovou dokumentaci (či
použití takových materiálů), ani za splnění legislativních podmínek pro distribuci a používání takových
Výrobků. Za dokumentaci Objednatele se přitom považuje i dokumentace Objednatele přepracovaná AWEC
AP pro účely výroby, pokud se nemění základní koncept Výrobku. Smluvní strany vylučují použití ustanovení
§ 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
(4) Vady Výrobků musí být uplatněny v záruční době, a to bezodkladně po zjištění vady, nejpozději však do
sedmi (7) dnů ode dne zjištění vady. Uplatnění vad (reklamace) musí být AWEC AP zasláno písemně a musí
obsahovat přesnou specifikaci reklamovaného Výrobku (vč. Identifikačních údajů, např. č. výkresu),
množství, zjištěné vady, datum, způsob zjištění vady a její projevy. Neoznámí-li Objednatel vadu řádně a
včas, pozbývá práva z vadného plnění vůči AWEC AP.
(5) Zjistí-li Objednatel vadu, je povinen okamžitě provést taková opatření, aby minimalizoval další poškození
Výrobku, stroje a vznik dalších možných souvisejících škod.
(6) V případě řádně provedené reklamace se AWEC AP zavazuje zajistit bez zbytečného odkladu prohlídku
reklamované vady Výrobku. Nebude-li dohodnuto jinak, bude za tímto účelem reklamovaný Výrobek
dopraven do provozovny AWEC AP, kde bude podroben příslušným zkouškám za účelem zjištění existence a
příčiny vady. Způsob přepravy bude dohodnut mezi smluvními stranami. Náklady na přepravu hradí v
případě oprávněné reklamace AWEC AP. Objednatel je povinen poskytnout AWEC AP veškerou nezbytnou
součinnost za účelem prověření vad a odstranění oprávněně reklamovaných vad.
(7) Při uznání reklamace budou vady Výrobku bezplatně odstraněny opravou nebo dodáním nového
Výrobku či jeho části, dle volby AWEC AP. Neodstraní-li AWEC AP vadu do 60 dnů od písemného vyjádření k
reklamaci, může Objednatel požadovat výhradně přiměřenou slevu z Ceny Výrobků ve výši dle dohody obou
smluvních stran; nárok na slevu Objednatel nemá, pokud k prodlení s odstraněním vady došlo v důsledku
prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti AWEC AP.
(8) Je-li podle pokynů AWEC AP nebo písemného manuálu k použití Výrobku uvedeno, že Výrobek vyžaduje
pravidelnou odbornou údržbu a servis, musí být tato údržba prováděna a pořizovány písemné protokoly o
jejím provedení, jinak záruka za jakost zaniká.
(9) Pro případ, že dojde mezi stranami ke sporu, zda se jedná o vadu Výrobku, na kterou se vztahuje záruka
za jakost, určí strany znalce či jiného obecně uznávaného odborníka v daném oboru, který vadu posoudí a
Awec Aluminium Products, s.r.o. | Haškova 17, 638 00 Brno, Česká republika | IČ: 28329139 | DIČ: CZ28329139
T: +420 532 291 170 | E-mail: info@awec.cz | www.awec.cz

určí, zda se jedná o vadu, za kterou odpovídá AWEC AP či nikoli. Náklady spojené se zpracováním posudku
znalcem či odborného stanoviska obecně uznávaného odborníka v daném oboru uhradí ta smluvní strana,
jejíž názor na vady podle znaleckého posudku či odborného stanoviska neobstál. Lhůta pro odstranění vad
Výrobku dle odstavce 7 tohoto článku v případě, že se reklamace ukáže být oprávněnou dle znaleckého
posudku či odborného stanoviska, začíná běžet dnem doručení tohoto posudku či stanoviska AWEC AP.

§ 7 Ostatní ujednání
(1) Jsou-li Výrobky nebo jejich část zhotovovány na základě podkladů dodaných Objednatelem, zavazuje se
Objednatel zajistit příslušná práva k použití těchto podkladu v nezbytném rozsahu a odpovídá za veškeré
škody (včetně ušlého zisku, náhrad nákladů řízení, nákladů na právní zastoupení, soudních a jiných
poplatků), které by v souvislosti s tímto použitím takových podkladů AWEC AP vznikly a zavazuje se je v plné
výši AWEC AP uhradit. AWEC AP neodpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví v důsledku výroby a/nebo použití Výrobků dle podkladů dodaných Objednatelem
podle jakéhokoli právního řádu, kde by mohlo k porušení dojít.
(2) Výkresová dokumentace, modely, technická dokumentace a veškeré jiné technické informace a
podklady, předané mezi AWEC AP a Objednatelem pro účely výroby a dodání Výrobků, nesmí být použity k
jinému účelu bez předchozího výslovného souhlasu strany, které tyto podklady zajistila a předala druhé
straně. Tyto podklady nesmějí být zejména kopírovány, reprodukovány a rovněž nesmí být zpřístupněny
jakýmkoli třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu strany, které podklady poskytla.
(3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, technologické postupy, dokumentace a technické
informace týkající se výroby Výrobků, s výjimkou podkladů dodaných Objednatelem, jsou duševním
vlastnictvím AWEC AP.
(4) Objednatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu AWEC AP přenechat, převést či postoupit na
žádnou třetí osobu jakoukoliv svoji povinnost či právo vyplývající ze smlouvy, jejíž jsou tyto VOPP součástí.
Objednatel dále nesmí bez předchozího písemného souhlasu AWEC AP započíst jakoukoliv svoji pohledávku
za AWEC AP proti jakékoliv pohledávce AWEC za Objednatelem. Objednatel výslovně prohlašuje, že na sebe
přebírá nebezpečí změny okolností.
(5) Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se smluvních stran,
které získaly přímo či nepřímo od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením smlouvy a plněním závazků
ze smlouvy a nezpřístupnit je třetím osobám s výjimkou jejich sdělování pro použití v rozsahu nezbytném
pro zajištění řádného plnění smlouvy. Smluvní strany se zavazují zajistit ochranu důvěrných informací,
včetně zajištění přiměřených technických a organizačních prostředků k ochraně těchto důvěrných
informací, aby byla zajištěna jejich ochrana proti nepovolenému nebo neoprávněnému použití či přenosům.
V případě, že bude uzavřena samostatná dohoda o mlčenlivosti či ochraně důvěrných informací, mají v
případě rozporů přednost ustanovení této samostatné dohody před tímto ustanovením o mlčenlivosti.
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(6) Za důvěrné informace podle předchozího odstavce tohoto článku se nepovažují:
(i) informace, které jsou nebo se stanou obecně známé nebo veřejně dostupné z jiného důvodu než v
důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti podle této smlouvy,
(ii) informace, jejichž zveřejnění je smlouvou předvídáno (např. reference),
(iii) informace, kdy:
(a) existuje zákonná povinnost sdělit důvěrnou informaci soudu nebo jinému orgánu veřejné moci
nebo kterákoli ze smluvních stran pojme podezření, že se druhá smluvní strana dopustila trestného činu
proti životu, zdraví, lidské důstojnosti nebo osobní svobodě,
(b) důvěrná informace je sdělována osobě, která je sama vázána zákonnou povinností mlčenlivosti,
zejména jde-li o advokáta či jiného odborného poradce či
(c) jsou sdělovány za účelem plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
§ 8 Závěrečná ustanovení
(1) Veškeré vztahy vyplývající z dodávky Výrobků podle těchto VOPP se řídí právem České republiky.
Smluvní strany sjednávají, že právní vztahy při dodávkách Výrobků podle těchto VOPP se budou řídit
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží se nepoužije.
(2) Místní příslušnost soudu pro všechny případné spory v důsledku nebo v souvislosti s dodávkami Výrobků
podle těchto VOPP se řídí sídlem AWEC AP. AWEC AP je však oprávněn uplatnit své nároky i u obecného
soudu Objednatele.
(3) Tyto VOPP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi AWEC AP a Objednatelem, vylučují současné
užití jiných obchodních podmínek na smluvní vztah AWEC AP a Objednatele, který je podřízen těmto VOPP,
a jsou k dispozici na webových stránkách AWEC AP – www.awec.cz.

Tyto VOPP jsou účinné od 1. 5. 2019
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