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Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti  
AQUION s.r.o., IČ: 49101340 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tyto „ Všeobecné obchodní a dodací podmínky“ (v dalším textu jen "VODP") obsahují úpravu obchodně právních vztahů, založených kupními 
smlouvami o dodávce zboží nebo smlouvami o obchodní spolupráci, které uzavírá obchodní společnost AQUION s. r. o., sídlem v Osadní 324/12a,  
170 00 Praha 7, IČO: 49101340 (v dalším textu označená jako "prodávající"). Tyto VODP platí pro všechny dodávky zboží, realizované prodávajícím 
pro jiné právnické nebo fyzické osoby, není-li ve smlouvě mezi prodávajícím a touto osobou (dále jen "kupující") sjednána úprava odlišná. 

2. Jestliže kupující předá prodávajícímu závaznou písemnou objednávku, má se za to, že akceptuje tyto VODP, pokud byly kupujícímu nejpozději při 
přijetí objednávky odevzdány. Závaznou písemnou objednávkou se rozumí také objednávky obdržené v elektronické formě (e-mailem). 

3. Při realizaci dodávky, na základě ústní objednávky, bude kupujícímu zboží předáno po podpisu dodacího listu, jehož přílohou budou tyto VODP. 
Podpisem dodacího listu kupující vyjadřuje také souhlas s těmito VODP. 

4. Veškerá prohlášení, přísliby či doručené objednávky jsou pro prodávajícího závazné, jestliže je písemně potvrdil. Objednávka je však považována 
za potvrzenou též v případě předání zboží kupujícímu ve skladu prodávajícího, případně předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě 
kupujícímu. 

5. Jestliže kupující odstoupí od písemné potvrzené objednávky respektive kupní smlouvy, zavazuje se zaplatit prodávajícímu storno 
poplatek/odstupné ve výši 0,25 násobku z ceny objednaného zboží bez DPH.  

6. Jestliže prodávající neodpoví na jakékoliv obchodní či jiné prohlášení nebo žádost a objednávku kupujícího, neznamená to v žádném případě jeho 
souhlas. Objednávka se stává potvrzenou, po zaslání informace o potvrzení objednávky kupujícímu e-mailem (nebo písemně).  

7. Objednané zboží je možno použít pouze v souladu s účelem, pro který je určeno. Za následky, vzniklé použitím zboží k jiným účelům, nebo jiným 
než stanoveným způsobem odpovídá v plném rozsahu kupující. Doporučení prodávajícího a jím poskytované bezplatné technické konzultace, 
vycházejí z dobré víry v dokumentaci poskytovanou prodávajícímu jeho obchodními partnery a případný rozpor mezi nimi a skutečným stavem 
nelze uplatňovat u prodávajícího či z takových okolností vyvozovat jakoukoliv odpovědnost prodávajícího. Ručení prodávajícího z titulu 
poskytnutého technického či jiného poradenství smluvní strany vylučují. 

II. Nabídky a vzorky 

1. Veškeré nabídky a vzorky předává prodávající kupujícímu zdarma a nejsou určeny pro další použití. Jestliže nabídky nejsou výslovně označeny jako 
závazné, případně jestliže jsou závazné a projde lhůta jejich platnosti, mají pouze informativní charakter. 

2. Veškeré vzorky jsou považovány za nezávazné ve vztahu k množství a vlastnostem případné konkrétní dodávky zboží. 

3. V závislosti od druhu produktu, mohou být zápůjčky produktů poskytovány také za úplatu a to na základě smlouvy o zápůjčce. 

4. V případě zapůjčení softwaru se postupuje v souladu se smlouvou o zápůjčce a licenční smlouvou, která je součásti software.   

III. Ceny 

1. Ceny se rozumějí – ze závodu (EXW; dovozné – hradí kupující), bez daně a jiných přirážek, pokud v nabídce není uvedeno jinak. 

2. Jestliže ceny nejsou smluvními stranami písemně potvrzeny, platí základní ceny dle ceníku prodávajícího, platného ke dni splnění závazku 
prodávajícího dodat zboží (viz. článek IV bod 2. VODP). 

IV. Dodání zboží 

1. Prodávající je oprávněn dodávat po částech. Dodání bude EXW, pokud nebylo ve smlouvě určeno jinak. Dodání se řídí posledním vydáním 
podmínek Incoterms. Kupující je povinen potvrdit dodání zboží podpisem dodacího listu. V případě porušení této povinnosti se kupující ocitá 
v prodlení s převzetím zboží. 

2. Nestanovuje-li smlouva o obchodní spolupráci anebo kupní smlouva způsob splnění závazku dodat zboží jinak, považuje se závazek prodávajícího 
za splněný dnem, kdy je zboží připraveno pro kupujícího ve skladu prodávajícího. Prodávající sdělí kupujícímu, že zboží je připraveno pro 
kupujícího ve skladě prodávajícího nejpozději 24 hodin předem, pokud pro kupujícího nezabezpečuje také dopravu zboží a to pouze na základě 
písemné objednávky kupujícího. 

3. V případě, že se zboží dodává přímo zákazníkovi kupujícího, prodávající nenese odpovědnost za termín dodání zboží přímo zákazníkovi 
kupujícího, pokud se k tomu písemně nezaváže. Zdržení, zapříčiněná vyšší mocí, mezi což se například počítá porucha strojů, nezaviněný výpadek 
dodávek energie a surovin nebo zdržení na straně dodavatelů prodávajícího, a vlivy, které prodávající nemohl ovlivnit bez neúměrného finančního 
zatížení, nejsou důvodem k odstoupení od kupní smlouvy (objednávky), jinak se bude postupovat podle článku I bodu 5 VODP. 

 
4. Okamžikem, kdy prodávající splnil svůj závazek dodat zboží, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Je-li kupující v prodlení s převzetím 

zboží, vyráběného či zhotovovaného podle zadání (např. vyrobené zboží na výzvu prodávajícího neodebere), je povinen zaplatit prodávajícímu za 
každý den prodlení smluvní poplatek ve výši 0,05 násobku ceny objednaného zboží. 

V. Přechod vlastnického práva ke zboží 

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny prodávajícím, včetně souvisejících poplatků a smluvních 
pokut, mezi stranami sjednaných, či vyplývajících z právních předpisů.  

2. Do doby nabytí vlastnického práva ke zboží je kupující na výzvu prodávajícího povinen zdržet se jakéhokoliv nakládání se zbožím, uskladnit ho 
s odpovídající odbornou péčí, viditelně ho označit informací, že jde o majetek prodávajícího a v případě ukončení kupní smlouvy prodávajícímu zboží 
vydat v místě jeho uskladnění a uhradit prodávajícímu s převzetím zboží spojené náklady. 
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3. Náklady na pojištění proti nebezpečí škody na zboží  nese vždy kupující, a to i v případě, že toto pojištění sjedná či zprostředkuje prodávající, bez 
ohledu na to, zda zboží bylo pojištěno se souhlasem nebo s vědomím kupujícího. V případě, že pojistné za kupujícího uhradil prodávající, vzniká mu 
vůči kupujícímu nárok na zpětnou úhradu vynaložených prostředků, který je splatný dnem následujícím po jejich vynaložení.  

VI. Platby 

1. Pokud není v nabídce prodávajícího či potvrzení objednávky nebo přímo v písemné kupní smlouvě případně Rámcové kupní smlouvě uvedeno 
jinak, platí pro plnění peněžitých závazků kupujícím vůči prodávajícímu níže uvedené platební podmínky. 

2. Dnem zaplacení se rozumí den připsání platby na účet prodávajícího, uvedeného ve smlouvě, daňovém dokladu (faktuře) nebo v potvrzení 
objednávky. 

3. Platba je hrazena předem na základě zálohové faktury, pokud není v potvrzení závazné objednávky stanoveno jinak.   

4. Jakýkoli jiný způsob platby, než který je uveden v těchto VODP, je podmíněn písemným souhlasem prodávajícího. 

5. Při prodlení s plněním peněžního závazku se zavazuje kupující zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 14 denní sazby PRIBOR plus 7 
procentních bodů z dlužné částky za každý den prodlení. Prodlení s plněním peněžitého závazku kupujícího je vždy podstatným porušením 
příslušné smlouvy a prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

6. Dozví-li se prodávající dodatečně, avšak předtím, než nastane sjednaný termín plnění jeho závazku dodat zboží, nepříznivé skutečnosti o 
důvěryhodnosti kupujícího, může požadovat okamžité zaplacení kupní ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy kupní a/nebo rámcové. To platí i 
pro případ značného zhoršení poměrů kupujícího. 

7. Zásahy třetích osob snižující nebo podstatně omezující bonitu kupujícího, jako např. výkon rozhodnutí, nebo exekuce, podání insolvenčního 
návrhu, nebo prohlášení likvidace je kupující povinen neprodleně prodávajícímu oznámit. Prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo na 
odstoupení od smlouvy kupní a/nebo rámcové. 

8. Kupující není oprávněn započíst si jakékoliv své pohledávky na jakékoliv vzájemné pohledávky prodávajícího bez písemného souhlasu 
prodávajícího a to v souladu s platnými právními předpisy.   

9. Kupující je oprávněn postoupit nebo zastavit svou pohledávku za prodávajícím třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.  

VII. Práva k průmyslovému vlastnictví, další nakládání s nakoupeným zbožím 

1. Autorské právo a další práva duševního vlastnictví, vztahující se na odhady, software, výkresy, dokumentace, specifikace a další informace dodané 
nebo zpřístupněné prodávajícím (dále jen „předmět duševního vlastnictví prodávajícího“), zůstávají nadále jeho majetkem. Předmět duševního 
vlastnictví prodávajícího, ani jeho formy, nástroje nebo výrobky, i kdyby byly vyrobeny ve spolupráci s kupujícím, nesmí být kopírovány bez 
písemného svolení prodávajícího. Kupující je povinen pokládat všechny informace o předmětu duševního vlastnictví prodávajícího za obchodní 
tajemství prodávajícího a nesmí  je poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám bez písemného svolení prodávajícího.  

2. Kupující nebude přenášet na prodávajícího žádné stížnosti a nároky třetích osob, které vyplynou z jakéhokoli porušení cizích práv kupujícím nebo 
porušení zákona kupujícím v oblasti autorského práva a průmyslového vlastnictví ve vztahu k výrobě, dodání a užití výrobku, softwaru nebo práce, 
provedených dle specifikace kupujícího nebo na základě jeho pokynů. Pokud prodávajícímu vznikne v důsledku takového jednání kupujícího 
škoda, zejména v podobě úhrady sankcí nebo vzniku jeho odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, kupující za tuto škodu prodávajícímu 
odpovídá a je povinen mu ji nahradit.  

3. Při dalším prodeji dodávaného zboží třetím osobám je kupující povinen dodržovat všechny prodávajícím uvedené příslušné normy a předpisy, 
které souvisejí s jeho skladováním, dopravou, montáží a dalším používáním a používat doplňky, nářadí a další zboží související s vlastními výrobky 
systému prodávajícího a které jsou uvedeny v montážních předpisech a propagačních materiálech prodávajícího. 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní pokuty, dohodnuté v těchto VODP, nezahrnují náhradu škody, vzniklé příslušné smluvní straně porušením stejných závazků (povinností). 

2. Smluvní strany prohlašují, že jejich úmyslem je učinit tyto  VODP nedílnou součástí mezi nimi uzavřené smlouvy o obchodní spolupráci, případně 
je aplikovat též přiměřeně na jiné mezi nimi uzavřené smlouvy, a že jejich obsah je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, což osvědčují 
svými podpisy (podpisy osob oprávněných za ně jednat) pod příslušnou smlouvu, objednávku nebo dodací list, případně pod tyto VODP. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tyto VODP budou stranami vykládány v dobré víře. 

4. Tyto VODP jsou vypracovány na základě ust. § 273 odst. 1, 2 obchodního zákoníku. 

5. Tyto VODP platí od 1. 1. 2013 

 

V Praze, dne 19. května 2015 

     Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA; jednatel 

           Aquion, s. r. o. 
 


