
 

Všeobecné nákupní podmínky 
obchodní společnosti Automotive Painting Partners s.r.o. 

IČ: 285 46 954 

se sídlem: Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

C, vložka 149405 (dále jen „APP“) 

 

1. Platnost všeobecných nákupních podmínek 

1.1. Tyto všeobecné nákupní podmínky platí pro veškeré dodávky a plnění (dále jen 

„dodávky“), které prodejce, zhotovitel nebo poskytovatel (dále jen „dodavatel“) 

společnosti APP poskytne.  

1.2. Tyto všeobecné nákupní podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy uzavřené 

mezi APP a dodavatelem (tj. zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo (dále jen 

„smlouva“)), a to nejen tehdy, pokud smlouva na tyto všeobecné nákupní 

podmínky ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku výslovně odkazuje. 

Tyto všeobecné nákupní podmínky jsou pro dodavatele závazné rovněž v případě, 

pokud dodavatel svým jednáním tyto všeobecné nákupní podmínky následně 

přijal. 

1.3. Tyto všeobecné nákupní podmínky platí také pro veškeré smlouvy mezi APP a 

dodavatelem uzavřené na základě rámcové smlouvy, aniž by muselo být 

v jednotlivých případech na tyto všeobecné nákupní podmínky odkazováno.   

1.4. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto 

všeobecných nákupních podmínek. Pro případ takovýchto odchylných ujednání je 

rozhodující písemná smlouva.  

1.5. Obchodní podmínky dodavatele, které nebyly APP výslovně písemnou formou 

přijaty jako součást smlouvy, jsou vůči APP neúčinné. V případě rozporu 

obchodních podmínek dodavatele, které se staly součástí smlouvy, a 

ustanoveními těchto všeobecných nákupních podmínek, mají přednost 

ustanovení těchto všeobecných nákupních podmínek. 

1.6. Prohlášení a oznámení právního charakteru, která musí po uzavření smlouvy 

dodavatel učinit (např. stanovení lhůt, upomínky, prohlášení o odstoupení) 

vyžadují pro svou platnost písemnou formu.  

1.7. Právní vztahy výslovně neupravené smlouvou nebo těmito všeobecnými 

nákupními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

 

2. Uzavření smlouvy  

2.1. Náklady dodavatele spojené s předložením nabídky a cenové kalkulace nabídky 

jdou k tíži dodavatele a nejsou součástí ceny dodávky, nedohodnou – li se smluvní 

strany jinak. 



 

2.2. Návrhem na uzavření smlouvy je písemná objednávka APP, zpravidla učiněná 

prostřednictvím objednávkového formuláře, doručená dodavateli některým ze 

způsobů uvedených dále v bodě 2.5. 

2.3. Smlouva vzniká doručením písemného potvrzení objednávky dodavatelem APP. 

Nepotvrdí - li dodavatel objednávku do pěti pracovních dní, popř. neoznámí – li 

ve stejné lhůtě, že objednávku odmítá, marným uplynutím lhůty návrh smlouvy 

zaniká. Pro doručení potvrzení objednávky platí ust. bodu 2.5. obdobně. 

2.4. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady nebo jiné změny se 

považuje za odmítnutí návrhu APP a považuje se za nový návrh smlouvy 

předložený dodavatelem. Smlouva je uzavřena v případě, pokud tento návrh 

předložený dodavatelem APP písemně potvrdí a doručí dodavateli způsobem 

uvedeným v bodě 2.3. 

2.5. Za písemnou formu je považován také fax, dálkový přenos dat nebo prohlášení v 

textové formě učiněné jiným elektronickým způsobem.  

2.6. APP si vyhrazuje vlastnické právo k veškerým vyobrazením, výkresům, výpočtům 

a ostatním podkladům, které dodavateli poskytne za účelem sestavení nabídky, 

cenové kalkulace nebo jiného podkladu pro uzavření smlouvy; tyto podklady 

nesmí být bez výslovného písemného souhlasu APP zpřístupněny třetím osobám 

a musí být udržovány v tajnosti. Lze je použít pouze pro realizaci objednávek a 

po ukončení smluvního vztahu musí být bez vyzvání vráceny APP. Dodavatel 

nemá zadržovací právo k těmto podkladům ani jej nesmí uplatnit.  

 

3. Platební podmínky, fakturace  

3.1. APP se zavazuje uhradit kupní cenu nebo cenu díla stanovenou ve smlouvě. Cena 

uvedená ve smlouvě je cena pevná. Ustanovením předchozí věty nejsou dotčeny 

nároky na případné slevy z ceny zboží nebo díla. Pokud není písemně stanoveno 

jinak, jsou v ceně zahrnuty veškeré přímé i nepřímé náklady spojené s dodáním 

zboží nebo zhotovením díla, tj. např. doprava, montáž, instalace, obal, pojištění, 

náklady spojené s obstaráním dokladů, cla, daně, etiketování aj. Obalový materiál 

je dodavatel povinen na žádost APP odvézt. Veškeré ceny se uvádějí v eurech, 

nedohodnou – li se smluvní strany jinak. 

3.2. Není – li ve smlouvě ujednáno jinak, je APP povinen zaplatit cenu zboží nebo díla 

do 60 dnů ode dne doručení faktury (pro účely těchto všeobecných nákupních 

podmínek se faktura a daňový doklad rozumí jako synonyma). Povinnost zaplatit 

cenu zboží nebo díla vzniká nabytím vlastnického práva ke zboží nebo dílu, tj. 

dnem převzetí zboží nebo díla. Dodavatel je oprávněn a povinen vystavit fakturu 

spolu s předáním zboží nebo díla. Přílohou faktury bude dodací list (předávací 

protokol) podepsaný oběma smluvními stranami. Je-li dodavatel schopen 

objednané zboží dodat pouze za podmínky prodloužení výhrady vlastnictví ke dni 

úhrady kupní ceny, je souhlas považován na udělený.  



 

3.3. Na všech fakturách dodavatele, vyjma právními předpisy stanovených náležitostí, 

musí být vždy uvedeno číslo objednávky a čísla materiálu. Neobsahuje – li faktura 

všechny náležitosti stanovené právními předpisy nebo požadované APP,  je APP 

oprávněn takovou fakturu neprodleně vrátit k opravě, aniž by se dostal do 

prodlení s placením. 

3.4. Dnem zaplacení ceny zboží nebo díla je den odepsání ceny z bankovního účtu 

APP. 

3.5. Úhradou ceny zboží nebo díla se nerozumí převzetí zboží nebo díla bez vad a 

nezakládá zřeknutí se nároků odpovědnosti za vady. APP si vyhrazuje právo 

zadržet část ceny zboží nebo díla do doby, než budou odstraněny vady zboží nebo 

díla, které brání jejich užívání.  

3.6. APP je oprávněn započíst jednostranně jakékoliv své pohledávky vůči 

pohledávkám dodavatele ze smlouvy nebo v souvislosti s ní. Dodavatel není 

oprávněn jednostranně započíst své pohledávky proti pohledávkám APP vzniklé 

z této smlouvy či v souvislosti sní. Dodavatel není oprávněn bez písemného 

souhlasu postoupit pohledávky za APP třetí osobě. Stejně tak není dodavatel 

oprávněn jakkoliv zatížit své pohledávky vůči APP ve prospěch třetí osoby. 

 

4. Místo dodání, lhůty, termíny  

4.1. Místo dodání zboží nebo místo plnění díla je stanoveno smlouvou. Není – ve 

smlouvě určeno, pak se místem dodání zboží nebo plnění díla rozumí provozovna 

APP s.r.o. na adrese Pražská 2589, Nymburk. 

4.2. Termín dodání stanoví smlouva. Není – li stanoven ve smlouvě, je termín dodání 

5 dní od uzavření smlouvy. Je – li termín dodání stanoven konkrétní hodinou nebo 

dnem, je dodavatel oprávněn dodat zboží nebo provést dílo dříve pouze 

s předchozím souhlasem APP. 

4.3. Pro dodržení termínu je rozhodující dodání bezvadné dodávky zboží nebo 

provedení díla na dodací adresu uvedenou v objednávce. Je – li zboží nebo dílo 

dodáváno na adresu provozovny APP s.r.o.,  Pražská 2589, Nymburk a není – li 

ve smlouvě uvedeno jinak, je dodavatel povinen dodat zboží nebo provést dílo 

v pracovní den, v době od 6,00 do 17,00 hod.  

4.4. Nemůže-li dodavatel termín dodání dodržet, zavazuje se neprodleně informovat 

APP o důvodech prodlení a o jeho předpokládané délce. Ustanovením předchozí 

věty není dotčen nárok APP na případné sankce a náhrady škody z důvodu 

nedodržení termínu dodání. 

4.5. Dodavatel se zavazuje vyrozumět APP alespoň jeden den předem o tom, že bude 

dodáno zboží, čímž není dotčena povinnost dodavatele dodat zboží ve 

stanoveném termínu dodání, a alespoň pět dnů předem o tom, že bude předáno 

dílo, čímž není dotčena povinnost dodavatele provést dílo ve stanoveném 

termínu. 



 

4.6. V případě prodlení s dodržením termínu dodání zboží nebo provedení díla je APP 

oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny zboží nebo díla za každý 

den prodlení s dodáním zboží nebo díla, nejvýše však 5% z celkové ceny zboží 

nebo díla. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody 

převyšující smluvní pokutu.  

4.7. Zboží se považuje za řádně a včas odevzdané, je – li dodáno do místa dodání 

včas, ve sjednaném množství, bez vad, včetně veškerých dokladů a je převzato 

APP. 

4.8. Dílo je řádně a včas provedeno, je – li předáno v termínu sjednaném ve smlouvě 

a není – li pro vady či nedodělky ze strany APP odmítnuto převzetí. 

4.9. Dodavatel je oprávněn použít k plnění dodávky zboží nebo díla dle smlouvy 

subdodavatele, není – li ve smlouvě sjednáno jinak. 

 

5. Množství, jakost a provedení dodávky, obaly, doklady k dodávce  

5.1. Dodavatel je povinen na svůj náklad a nebezpečí dodat zboží v množství, jakosti 

a provedení stanoveném smlouvou. Je – li zboží stanovené v měrných 

jednotkách, není APP povinen převzít zboží s odchylkou množství +/-5% oproti 

množství stanoveném ve smlouvě. Není - li ve smlouvě výslovně sjednána jakost 

a provedení zboží, je dodavatel povinen dodat zboží v jakosti a provedení, které 

odpovídá účelu uvedenému ve smlouvě. Není – li takový účel ve smlouvě sjednán, 

pak k účelu, ke kterému se zboží zpravidla používá. Není – li mezi stranami 

smlouvy sjednáno jinak, dodané zboží musí splňovat veškeré legislativní a 

technické požadavky a nesmí být zatíženo faktickými nebo právními vadami. Je – 

li zboží dodáváno na základě specifických požadavků APP dle vzorků, výkresů aj., 

které jsou součástí objednávky, musí dodané zboží odpovídat těmto vzorkům či 

výkresům. 

5.2. Je – li předmětem smlouvy dodání díla, je dodavatel povinen provést dílo řádně 

a včas, v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených smlouvou. V ostatním platí 

bod 5.1. přiměřeně obdobně. 

5.3. Není  - li smluvní stranami sjednáno jinak, přepravné a balné je součástí ceny 

dodávky. Vícenáklady způsobené nedodržením přepravních či jiných předpisů 

nebo zrychlenou dopravou z důvodu dodržení sjednaného termínu dodání nese 

dodavatel. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující 

balení zboží a jeho přepravu.  

5.4. Dodavatel je povinen na svůj náklad opatřit dodané zboží pro přepravu obalem 

či jej jinak zajistit tak, jak stanoví smlouva, popř. pokud není ve smlouvě výslovně 

stanoveno, způsobem, aby při přepravě nemohlo dojít k poškození nebo zničení 

zboží. Dodavatel je povinen řídit se pokyny APP týkající se balení a zajištění zboží 

pro přepravu. Dodavatel je povinen upozornit APP na nevhodnost jeho pokynů. 



 

Ve vztahu k obalům je dodavatel v postavení původce obalů ve smyslu zákona č. 

477/2001 Sb., o obalech. 

5.5. Dojde-li k nedodržení termínu dodání zboží nebo provedení díla z důvodu vyšší 

moci, pracovních sporů nebo jiných událostí, je APP oprávněn přijetí zboží nebo 

převzetí díla zcela nebo částečně požadovat k pozdějšímu, vhodnějšímu 

okamžiku, aniž by dodavatel z tohoto mohl uplatňovat jakékoliv nároky z titulu 

nepřevzetí zboží nebo díla. Dojde-li ovšem k prodlení delšímu dvou měsíců, jsou 

obě smluvní strany oprávněny od smlouvy odstoupit. Také v tomto případě 

nemůže ani jedna ze smluvních stran vůči druhé smluvní straně uplatňovat 

jakékoliv nároky.  

5.6. Spolu s předáním zboží nebo díla předá dodavatel APP vždy veškeré doklady 

v originálech nutné k převzetí, užívání a nakládáním se zbožím nebo dílem. K 

dodávce zboží musí být přiložen dodací list, na kterém je uvedeno datum 

(vystavení a odeslání), obsah objednávky (číslo artiklu a počet), jakož i značka 

objednávky (datum a číslo). Chybí-li dodací list nebo je-li neúplný, je dodavatel 

povinen jej doplnit, aniž by se tím APP dostal do prodlení s převzetím zboží.   

 

6. Přechod nebezpečí škody na zboží a dílo, přechod vlastnického práva 

6.1. Nebezpečí škody na zboží a na díle přechází na APP okamžikem převzetí zboží 

nebo převzetí díla. Nebezpečí škody na věcech, které byly poskytnuty ze strany 

APP ke splnění díla dodavateli, nese výlučně dodavatel do doby předání díla APP. 

Vlastníkem těchto věcí zůstává APP. 

6.2. Vlastnické právo ke zboží dodaného na základě smlouvy přechází okamžikem 

převzetí zboží nebo úplným uhrazením ceny zboží, podle toho, která z těchto 

skutečností nastane dříve. Vlastnické právo k dílu dodaného dle smlouvy přechází 

předáním a převzetím díla nebo okamžikem úhrady ceny díla, podle toho, která 

z těchto skutečností nastane dříve. 

 

7. Kontrola vad, práva při vadném plnění  

7.1. Dodavatel se zavazuje, že dodané zboží, popř. dílo, má vlastnosti stanovené ve 

smlouvě, a že bude po celou záruční dobu způsobilé k účelu stanovenému ve 

smlouvě, popř. k účelu, ke kterému se zboží nebo dílo obvykle používá. Není – li 

sjednáno jinak, dodavatel poskytuje na dodané zboží či dílo záruku za jakost 

v délce trvání 36 měsíců ode dne řádného dodání zboží, popř. převzetí díla bez 

vad, které brání jeho užívání a v délce trvání 60 měsíců na stavební úpravy díla. 

Podmínkou uplatnění nároků APP ze záruky není povinnost prohlédnout zboží 

nebo dílo při převzetí. Vylučují se ustanovení § 2104, 2105, 2110, 2111, 2112, 

2618, 2629 obč. zák.  

7.2. Zboží má vady, není – li dodáno v množství a jakosti stanoveném smlouvou a 

není – li dodáno řádně balené opatřené pro přepravu. Za vady zboží se rovněž 



 

považují vady v dokladech, které mají být dodány spolu se zbožím, nebo má  - li 

dodávané zboží právní vady. Dílo má vady, není – li provedeno v souladu se 

smlouvou.  

7.3. APP se zavazuje zjištěné vady uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu 

způsobem stanovených pro uzavírání smlouvy, zpravidla prostřednictvím 

kontaktních osob smluvních stran, nejpozději však do konce poskytnuté záruky, 

přičemž i uplatnění vady v poslední den záruční doby se považuje za řádně 

uplatněnou. Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 dnů 

písemně oznámit APP, že uznává reklamované vady, popř. v jakém rozsahu, 

případně důvod odmítnuté reklamace. Pokud tak dodavatel neučiní, platí, že 

uplatněnou reklamaci uznal. 

7.4. Projeví – li se vady zboží nebo díla při převzetí, je APP oprávněn převzetí zboží 

nebo díla na náklady dodavatele odmítnout do doby dodání bezvadného plnění, 

aniž by se tím dostal do prodlení s jeho převzetím, nebo zboží či dílo převzít, aniž 

by tím zanikl nárok na uplatnění odpovědnosti za vady v záruční době. 

7.5. Má – li dodané zboží nebo dílo vady, je APP bez ohledu na druh či závažnost vady 

oprávněn 

a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního či chybějícího plnění, 

popř. požadovat odstranění právních vad, má – li zboží nebo dílo právní 

vady; 

b) v případě vad odstranitelných požadovat odstranění vady zboží nebo díla; 

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo ceny díla; 

d) odstoupit od smlouvy. 

7.6. Pokud dodavatel nezačne s odstraněním vady zboží či díla dle písm. a) nebo 

neodstraní vady zboží či díla dle písm. b) ve stanovené lhůtě, je APP oprávněn 

zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné osoby na náklady dodavatele. APP je 

oprávněn přeúčtovat dodavateli veškeré náklady přímé i nepřímé spojené 

s odstraněním vady nebo dodáním náhradní dodávky zboží dle 7.9. Dodavatel je 

dále povinen uhradit APP smluvní pokutu ve výši 8% z ceny nákladů 

vynaložených APP na odstranění vady zboží nebo díla. 

7.7. Dodavatel se zavazuje začít s odstraňováním vad zboží nebo díla bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do dvou dnů od dne, kdy mu byla vada zboží nebo díla 

oznámena. Termín odstranění vady zboží nebo díla bude stanoven smluvními 

stranami individuálně dle povahy vady. 

7.8. Ukáže – li se v průběhu odstraňování vady zboží nebo díla, že vada je 

neopravitelná nebo že s opravou jsou spjaté nepřiměřené náklady, může APP 

požadovat dodání náhradního zboží nebo díla. Pokud dodavatel neodstraní vadu 

zboží nebo díla způsobem uvedených pod písm. a) nebo b) ve stanovené lhůtě, 

je APP oprávněn požadovat jakýkoliv jiný nárok dle bodu 7.5. nebo od smlouvy 

odstoupit. 



 

7.9. V případě výskytu vad, hrozí-li nepoměrně vysoké škody postupem dle bodu 7.5., 

je v naléhavých případech APP oprávněn odstranit vady sám nebo je nechat 

odstranit třetími osobami na náklady a riziko dodavatele. APP se zavazuje 

dodavatele o takovýchto opatřeních vedoucích k odstranění vad neprodleně 

informovat. Ustanoveními předchozích vět tohoto bodu není dotčena 

odpovědnost za vady a povinnost dodavatele odstranit vady zboží nebo díla 

způsobem popsaným v tomto článku. 

7.10. Je – li předmětem dodávky zboží nebo u opakovaných dodávek zboží stejného 

druhu a vyskytne se u nejméně 2% dodaného zboží shodná vada, má APP nárok 

na dodání náhradní dodávky některým ze způsobů uvedeným v bodě 7.5 písm. 

a) a b). bez ohledu na to, zda u některé dílčí dodávky již uplynula záruční doba. 

7.11. Dodavatel se zavazuje provádět kontroly jakosti díla během zhotovení díla,  

výstupní kontroly zboží, které jsou pro daný obor běžné. Je-li s dodavatelem 

sjednána dohoda o kvalitě, zavazuje se dodavatel dodržovat ustanovení v ní 

uvedená.  

7.12. Zákonné nároky z odpovědnosti za vady je APP oprávněn nárokovat bez omezení; 

APP je oprávněn požadovat od dodavatele dle svého uvážení odstranění vady 

opravou nebo dodáním náhradního zboží. V takovém případě dodavatel nese 

veškeré náklady, které jsou k odstranění vady či k náhradní dodávce nutné. Tím 

není dotčeno právo APP na náhradu škody způsobenou neodstraněním vady 

způsobem uvedeným v tomto bodě. 

 

8. Odpovědnost za škodu 

8.1. Odpovědnost za škodu se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Škoda na věci způsobená vadou zboží, díla nebo předmětu díla se hradí v plné 

výši. Dodavatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou APP či jiným osobám 

v souvislosti s porušením smlouvy nebo právním předpisů. Dodavatel je povinen 

uhradit i veškerou nemajetkovou újmu způsobenou v důsledku porušení svých 

povinností. 

8.2. Dodavatel odpovídá za škody způsobené třetími osobami, které použil ke splnění 

svých závazků ze smlouvy, pokud takovéto osoby neodpovídají za takovou škodu 

sami nebo společně s dodavatelem. 

8.3. V rámci své odpovědnosti škodu je dodavatel také povinen nahradit případné 

náklady vyplývající ze stažení výrobku z trhu, v důsledku dodání vadného zboží 

nebo díla. O obsahu a rozsahu nutných opatření ke stažení výrobku z trhu se APP 

zavazuje dodavatele včas informovat.  

8.4. V případě vyšší moci se prodlužují o dobu trvání vyšší moci termíny a lhůty 

stanovené smlouvou ke splněné povinnosti. Smluvní strany se vzájemně zavazují 

informovat o výskytu vyšší moci. Za vyšší moc se nepovažují stávky zaměstnanců, 

platební neschopnost, zpoždění subdodavatelů apod. 



 

8.5. Dodavatel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 

výrobku s dostatečným krytím paušálně pro škody na zdraví / škody na majetku, 

minimálně ovšem ve výši 2 mil. EUR; dodavatel se zavazuje kdykoliv na vyžádání 

APP zaslat kopii pojistné smlouvy nebo aktuální potvrzení o pojištění.  

 

9. Práva k duševnímu vlastnictví  

9.1. Dodavatel je povinen zajistit, aby v souvislosti s plněním dle smlouvy nebyla 

porušována práva třetích osob vyplývající z duševního nebo průmyslového 

vlastnictví. Dodavatel tak prohlašuje, že disponuje právy z duševního a 

průmyslového vlastnictví ke zboží nebo dílu a zajistí jejich nerušený výkon ze 

strany APP dnem převzetí zboží nebo díla. 

9.2. Je – li předmětem plnění zhotovení autorského díla, platí, že se jedná o dílo na 

objednávku dle § 61 autorského zákona. 

9.3. Bude-li u třetí osoba uplatňovat nároky vůči APP z titulu porušení svého práva 

z duševního nebo průmyslového vlastnictví nebo autorského práva, je dodavatel 

povinen uhradit APP veškerou škodu a náklady vzniklé v důsledku porušení svých 

povinností ze smlouvy. 

 

10. Výhrada vlastnictví, poskytnuté materiály  

10.1. Nástroje, zařízení a modely, které dodavateli APP poskytne nebo které budou za 

účelem smlouvy vyrobeny a dodavatelem zvlášť účtovány, zůstávají ve vlastnictví 

APP nebo se stávají vlastnictvím APP okamžikem uhrazení ceny.  

 

11. Mlčenlivost, reklama  

11.1. Dodavatel je povinen udržovat veškerá obchodní a provozní tajemství nabytá 

v souvislosti se smlouvou v tajnosti. Dodavatel je také povinen udržovat v tajnosti 

veškeré jemu poskytnuté obrázky, výkresy, výpočty, jakož i ostatní podklady a 

informace. Třetím osobám je smí přenechat pouze s předchozím výslovným 

písemným souhlasem, přičemž se zavazuje je bez vyzvání vrátit, pokud je pro 

realizaci smlouvy již nebude potřebovat. Povinnost utajení platí i po ukončení 

obchodního vztahu s APP. Zaniká pouze tehdy, když se vědomosti obsažené v 

těchto podkladech a informacích nebo samotné podklady stanou veřejně 

známými.  

11.2. Dodavatel je povinen zacházet s obchodními a technickými podrobnostmi, které 

se týkají uzavřené smlouvy nebo které souvisejí s realizací této smlouvy, jako s 

obchodním resp. provozním tajemstvím. Výjimky vyžadují předchozí písemný 

souhlas.  

11.3. Jak dodavatel, tak APP je oprávněn evidovat a ukládat data druhé smluvní strany 

včetně daného smluvního vztahu, přičemž je nutné dodržovat vždy platné 

předpisy o ochraně dat.  



 

11.4. Dodavatel není oprávněn bez výslovného souhlasu APP, pod smluvní pokutou 

100.000,- Kč, uvádět dodávky pro APP jako reklamu či referenci. 

 

12. Náhradní díly  

12.1. Není-li sjednáno jinak, je dodavatel povinen poskytovat náhradní díly 

k dodanému zboží za tržní ceny po dobu 15 let od uskutečnění dodávky.  

12.2. Zamýšlí-li dodavatel výrobu náhradních dílů pro dodané zboží ukončit, zavazuje 

se APP o tomto rozhodnutí bez zbytečného odkladu písemně informovat.  

 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Není  - li ve smlouvě stanoveno jinak, vyjma důvodů uvedených v zákoně smlouva 

zaniká rovněž  (i) výpovědí smlouvy, byla - li smlouva uzavřena na dobu 

neurčitou; smlouva zaniká na základě písemné výpovědi bez nutnosti uvedení 

důvodu uplynutím výpovědní doby dvou měsíců jdoucím od prvního dne měsíce 

následující po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně; 

(ii) odstoupením od smlouvy z důvodu stanovených v zákoně nebo ve smlouvě či 

těchto podmínkách. 

13.2. APP je oprávněn kdykoliv písemně oznámit dodavateli návrh změny smlouvy, 

jehož obsahem je zejména změna specifikace zboží nebo díla, změna množství, 

a jakosti, termínu nebo místa dodání. Dodavatel je povinen ve lhůtě stanovené 

v bodě 2.3. pro akceptaci návrhu potvrdit návrh na změnu smlouvy, popř. 

oznámit důvody, pro které tento návrh nelze akceptovat. Nepotvrdí - li dodavatel 

ve stanovené lhůtě přijetí návrhu nebo nesdělí – li důvod, které mu v přijetí 

návrhu brání, má se za to, že s návrhem na změnu smlouvy souhlasí. 

13.3. APP je oprávněn dle § 1895 a násl. obč. zák. oprávněn převést práva a povinnosti 

ze smlouvy na třetí osobu i bez souhlasu dodavatele. Převod práv a povinností ze 

smlouvy je povinen dodavateli písemně oznámit. Účinky převodu nastávají 

okamžikem pásemného oznámení, případně, je - li tato skutečnost prokázána 

dodavateli postupníkem podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

13.4. Je – li nebo stane – li se některé ustanovení smlouvy nebo těch o všeobecných 

nákupních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti 

ostatních ustanovení. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit 

dohodou neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným, které 

bude odpovídat účelu původního ustanovení. 

13.5. Veškerá práva APP z této smlouvy nebo všeobecných nákupních podmínek jako 

kupujícího, objednatele či věřitele se promlčují ve lhůtě deseti let. 


