Stránka 1 (celkem 6)
Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (objednávky) a jsou platné a
účinné ve všech bodech, pokud není v textu příslušné kupní smlouvy (objednávky) písemně výslovně
dohodnuto jinak.
1. Předmět
1.1 Předmět smluvního vztahu je určen kupní smlouvou (objednávkou), uzavřenou mezi smluvními
stranami.
1.2 Nedílnou součástí dodávky předmětu smluvního vztahu je předání dokladů, které se k předmětu
smlouvy vztahují (dodací listy, záruční listy, osvědčení, atesty, certifikáty, obchodní faktury apod.). Na
kupní smlouvě (objednávce) a obchodní faktuře musí být uveden minimálně předmět smlouvy, kupní
cena nebo alespoň způsob jejího určení, termín dodání předmětu smlouvy, dodací podmínka dle
INCOTERMS 2010, termín splatnosti kupní ceny, jakož i uvedení smluvních stran, v případě
právnických osob s adresou jejich sídla, IČ, DIČ, údaje o zápisu společnosti do obchodního rejstříku či
jiného registru dle právního řádu, podle kterého byla právnická osoba založena, osoba oprávněná
k jednání za společnost nebo k vystavení obchodní faktury a její podpis a další náležitosti stanovené
právními předpisy.
2. Cena zboží
2.1 Kupní cena za předmět smlouvy je určena na základě dohody a je uvedena v kupní smlouvě
(objednávce). U tuzemských dodávek, fakturovaných v Kč, plátce daně z přidané hodnoty účtuje DPH dle
platných předpisů v době vystavení faktury. Pro vyloučení všech pochybností je cena uvedená v kupní
smlouvě (objednávce) konečná, neměnná, pevná, kompletní včetně DPH. Kupní cena obsahuje veškeré,
v době uzavření kupní smlouvy (objednávky) předpokládané i nepředpokládané náklady související
s dodávkou předmětu plnění, tedy veškeré náklady, které mohl prodávající s vynaložením odborné péče
v době uzavření této smlouvy předpokládat, tj. zejména nikoliv však výlučně náklady na balení, dále na
náklady na dopravu (přepravu) a pojištění do místa plnění, vyhotovení potřebné dokumentace, provedení
potřebných a/nebo vyžádaných zkoušek, případné clo a dovozní poplatky, ostatní správní poplatky apod.
3. Platební podmínky
3.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury dle platebních podmínek uvedených
v kupní smlouvě (objednávce).
3.2 Kupující je oprávněn neuznat a vrátit fakturu prodávajícímu v případě, že faktura nesplňuje náležitosti
řádného daňového dokladu nebo není dodržena sjednaná cena či množství nebo v případě, že je kupní
smlouva (objednávka) nebo faktura neúplná ve smyslu článku 1 bod 1.2 těchto obchodních podmínek.
3.3 V případě vrácení faktury prodávajícímu za účelem doplnění nebo přepracování, nezapočne běžet
lhůta její splatnosti. Lhůta splatnosti fakturované částky v tomto případě začíná běžet dnem, kdy je
kupujícímu doručena faktura nová, doplněná nebo opravená v souladu se smlouvou (objednávkou) a
těmito obchodními podmínkami. Kupující je povinen vrátit fakturu, která nesplňuje náležitosti stanovené
touto smlouvou anebo právními předpisy do patnácti pracovních dnů od jejího obdržení.
3.4 Lhůta splatnosti se sjednává na 60 dní ode dne prokazatelného doručení řádně vystavené obchodní
faktury kupujícímu, není-li dohodnuto jinak.
3.5 Kupující není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla
částka odepsána z bankovního účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
3.6 Kupující je oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty za prodávajícího přímo správci daně
prodávajícího za účelem zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
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z přidané hodnoty v platném znění. O této skutečnosti kupující prodávajícího písemně informuje. Takto
uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky prodávajícího za kupujícím o příslušnou částku daně a
prodávající tak není oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení této částky.
4. Dodací podmínky
4.1 Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy v množství, jakosti, provedení dle kupní smlouvy
(objednávky) včetně veškeré dokumentace vztahující se k němu ve smyslu článku 1.2, v termínu
uvedeném v textu kupní smlouvy (objednávky) a dodat jej do místa určeného v kupní smlouvě
(objednávce), není-li zde uvedeno má se za to, že prodávající doručí předmět smlouvy do místa sídla
kupujícího. Náklady na dopravu, jakož i odpovědnost za škodu na přepravovaném předmětu smlouvy se
řídí dle ve smlouvě (objednávce) stanovené obchodní doložky INCOTERMS 2010.
4.2 Kupující je povinen potvrdit prodávajícímu převzetí předmětu smlouvy, jakož i dokumentace
vztahující se k němu, na dodacím listu nebo na jiném dokladu (např. na protokolu o předání a převzetí).
Okamžikem převzetí předmětu smlouvy přechází na kupujícího nebezpečí škody na předmětu smlouvy,
není-li obchodní doložkou dle INCOTERMS 2010 stanoveno jinak. Kupující nabývá vlastnické právo ke
zboží dnem jeho převzetí v místě plnění.
4.3 Kupující je oprávněn nepřevzít předmět smlouvy, který není řádně opatřen průvodními doklady nebo
který svou jakostí neodpovídá příslušným IEC technickým normám EU vztahujícím se k předmětu
smlouvy, nebo který nesplňuje vlastnosti zboží uvedené v bodě 5.1 těchto všeobecných obchodních
podmínek, nebo který je dodán před sjednaným datem.
4.4 Prodávající je povinen předmět smlouvy zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným
k uchování, ochraně, neznehodnocení zboží a na dodacím listu uvést množství a způsob likvidace obalů.
4.5 Prodávající se zavazuje předmět smlouvy celně odbavit, pokud není obchodní doložkou dle
INCOTERMS 2010 stanoveno jinak.
4.6 Prodávající se zavazuje uvádět na dodacím listu a na obchodní faktuře číslo příslušné objednávky
nebo kupní smlouvy.
5. Záruční doba a odpovědnost za vady na předmětu smlouvy
5.1 Na dodaný předmět smlouvy poskytuje prodávající záruku po dobu 36 měsíců, pokud není v kupní
smlouvě (objednávce) dohodnuto jinak, a to počínaje dnem převzetí předmětu smlouvy kupujícím, tj.
dnem potvrzení dodacího listu kupujícím. Prodávající odpovídá za to, že předmět smlouvy bude mít po
dobu záruky vlastnosti pro daný předmět smlouvy obvyklé, bude schopen řádného užívání pro obvyklý
účel a účel uvedený v kupní smlouvě (objednávce), bude nezávadný ve vztahu k platným právním
předpisům ČR, není-li ve smlouvě (objednávce) stanoveno jinak. Prodávající odpovídá kupujícímu za
kvalitu, funkčnost a úplnost zboží, dále prodávající odpovídá za to, že zboží je dodáno ve všech
parametrech, jakosti a množství určených kupujícím a dodáno v souladu se smlouvou včetně jejich příloh,
s technickou specifikací, a dále, že zboží odpovídá všem platným technickým, právním a jiným
předpisům a normám vztahujícím se k tomuto typu zboží, směrnicím výrobců a dodavatelů materiálu a
technických zařízení, které bylo při výrobě předmětného zboží použito. Prodávající odpovídá za
bezpečnost dodaného materiálu, který je součástí zboží a jeho výrobků, včetně odpovědnosti za ochranu
zdraví a života a ochranu životního prostředí.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží je prosté faktických a právních vad, a to nejen v době předání
zboží. Pokud se toto prohlášení prodávajícího ukáže být nesprávné nebo nepravdivé, prodávající ponese
veškeré následky a náklady, resp. nahradí kupujícímu veškeré případné škody a ušlý zisk, z tohoto
porušení vyplývající. V případě jakýchkoli sporů vyplývajících z takového porušení práv se prodávající
zavazuje na vlastní náklady zastupovat kupujícího v případě, že budou vůči kupujícímu vzneseny
jakékoliv nároky před soudem nebo mimo soud ze strany třetích osob. V souvislosti s výše uvedeným
prodávající také prohlašuje, že ke zboží se nevážou žádná práva třetích osob, jako je právo vlastnické,
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zástavní, zadržovací či jiná práva ve prospěch třetích osob a dále prohlašuje, že zboží není předmětem
žádné exekuce či výkonu rozhodnutí, že zboží, které je předmětem smlouvy, je jeho vlastnictvím, a že je
oprávněn s ním neomezeně nakládat za účelem jeho prodeje, je prosté práv třetích osob z titulu
autorských práv, průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví ke zboží.
5.2 Veškeré vady v záruční době budou řešeny:
i)
odstraněním vad opravou zboží anebo
ii)
odstraněním vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné anebo
iii)
slevou z kupní ceny anebo
iv)
odstoupením od smlouvy.
Volba mezi nároky z vad v záruční době náleží kupujícímu.
V případě, že kupující v době trvání záruky zvolí jako způsob řešení nároku z vad zboží jeho opravu a
zboží bude vykazovat odstranitelné vady, zavazuje se prodávající tyto bezúplatně a bez zbytečného
odkladu opravit na:
(i)
písemnou a/nebo
(ii)
telefonickou a/nebo
(iii) e-mailovou a/nebo
(iv) faxovou výzvu ze strany kupujícího
do deseti dní ode dne jejího doručení ze strany kupujícího.
Prodávající je povinen zahájit opravné práce na odstranitelných vadách nejpozději do 48 hodin ode dne
doručení této výzvy. Provedenou opravu reklamované (uplatněné) vady prodávající protokolárně předá
kupujícímu. Na provedenou opravu vady nebo obnovu poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců,
tato však nesmí uplynout dříve, než skončí záruční doba na celý předmět smlouvy.
Neodstraní-li prodávající vady zboží do 10 dní ode dne doručení výzvy, zavazuje se k uhrazení
prokazatelných nákladů, které kupující případně jím zvolená třetí osoba vynaložila k odstranění vad,
přičemž zajištění odstranění vad zboží náhradním plněním kupujícím nebo jím zvolenou třetí osobou
nemá vliv na práva kupujícího ze záruky na zboží.
Byl-li jako nárok z vad zboží zvoleno odstranění vady opravou zboží, kupující může místo odstranění vad
jím či třetí osobou po marném uplynutí lhůty k odstranění vad prodávajícím, anebo má-li zboží vady
neodstranitelné opravou, uplatnit vůči prodávajícímu tyto nároky z vad zboží:
i)
požadovat dodání náhradního zboží za zboží vadné anebo
ii)
požadovat slevu z kupní ceny anebo
iii)
odstoupit od smlouvy.
Prodávající je povinen dodat náhradní nové zboží za vadné nejpozději do patnácti dní ode dne doručení
výzvy (I. - IV. výše) ze strany kupujícího. Dodáním náhradního zboží začne běžet od počátku nová
záruční lhůta, tak jak je stanoveno v bodě 5.1.
Nedodá-li prodávající náhradní zboží za vadné ve výše stanovené lhůtě, může kupující:
i)
odstoupit od smlouvy doručením písemného odstoupení prodávajícímu anebo
ii)
požadovat slevu z kupní ceny.
Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit kupní cenu v plné výši nejpozději do sedmi dní ode dne
doručení odstoupení od smlouvy, jakož i na své náklady odvézt předmět smlouvy z místa sídla kupujícího
nebo z místa plnění, které bylo sjednáno ve smlouvě (objednávce) nebo z místa, kde byl předmět smlouvy
provozován v rámci umístění u konečného zákazníka, dle volby kupujícího do pěti dní ode dne doručení
odstoupení od smlouvy.
Kupující oznámí prodávajícímu vady zboží výzvou do 30 dnů od jejich zjištění.
6. Smluvní pokuty
6.1 V případě, že prodávající nedodá řádně, úplně a včas zboží určené podle smlouvy ve sjednaný termín,
který je uveden na kupní smlouvě (objednávce) anebo nedodá náhradní zboží za zboží vadné v termínu
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určeném v bodě 5.2 této smlouvy, zavazuje se prodávající k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní
ceny zboží za každý den prodlení.
6.2 V případě, že prodávající nezapočne s opravováním odstranitelných vad, byl-li tento zvolen jako
nárok z vad zboží kupujícím, nejpozději do 48 hodin po doručení prokazatelné výzvy ze strany
kupujícího, zavazuje se prodávající k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den
prodlení a to až do úplného odstranění vad. V případě, že prodávající neodstraní odstranitelné vady ve
lhůtě 10 dní od doručení prokazatelné výzvy k odstranění vad kupujícím, zavazuje se prodávající
k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den prodlení a to počínaje marným
uplynutím lhůty 10 dní od doručení prokazatelné výzvy k odstranění vad až do úplného odstranění vad
prodávajícím, případně kupujícím, jím zvolenou třetí osobou anebo uplatnění slevy z kupní ceny ze strany
kupujícího.
6.3 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy (objednávky) a prodávající nevrátí kupujícímu již
zaplacenou kupní cenu či její část ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od písemného oznámení kupujícího
o odstoupení od smlouvy (objednávky), je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 0.2 % z dlužné částky za každý den prodlení s vrácením kupní ceny. Toto ustanovení smlouvy má
podle projevené vůle stran trvat i po ukončení smlouvy.
6.4 Poruší-li prodávající svoji jakoukoliv povinnost uvedenou v bodě 9.3 těchto všeobecných obchodních
podmínek, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé
porušení.
6.5 Dostane-li se prodávající do prodlení s placením náhrady škody nebo ušlého zisku tak, jak stanoví
bod 8.2 poslední věta těchto všeobecných obchodních podmínek, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6.6 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na úhradu prokazatelně vzniklé škody
v plné výši. Zaplacená smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná
nejpozději do sedmi (7) dnů poté, co prodávající poruší smluvní povinnost, jejíž splnění je zajištěno
smluvní pokutou.
7. Odstoupení od smlouvy
7.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy také z následujících důvodů:
 prodávající nedodá kupujícímu zboží řádně, včas, v kvalitě a množství podle smlouvy
 prodávající nedodá kupujícímu zboží na místo určené ve smlouvě
 prodávající nedodá kupujícímu zboží s doklady stanovenými ve smlouvě (objednávce)
 prodávající neprovede zkoušky zboží podle kupní smlouvy a/nebo podle platných právních,
technických či jiných předpisů a norem
 na majetek prodávajícího byl prohlášen konkurs, schválena reorganizace, zahájeno insolvenční
řízení, které nemá zjevný charakter šikanózního návrhu nebo vstoupil do likvidace či ztratil
oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění smlouvy podle platných předpisů, případně
byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení konkursního, vyrovnacího řízení, insolvenčního
řízení, které nemá zjevný charakter šikanózního návrhu či likvidace (zejména podání návrhu na
konkurs, vyrovnání, insolvenčního návrhu). O této skutečnosti je prodávající povinen neprodleně
podat kupujícímu informaci.
 zaplacením odstupného ve výši 20 % hodnoty kupní ceny
 trvají-li okolnosti vyšší moci na straně prodávajícího před dodáním zboží nepřetržitě po dobu
alespoň 30 kalendářních dnů
 prodávající poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v bodě 9.2 a/nebo 9.3 těchto všeobecných
obchodních podmínek.
 výše smluvních pokut, ke kterým je povinen prodávající, dosáhne 12 % a výše hodnoty kupní ceny.
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7.2 Odstoupením od Smlouvy nezaniká povinnost prodávajícího zaplatit kupujícímu smluvní pokuty, na
jejichž zaplacení vzniklo právo, a nahradit případné škody a ušlý zisk.
8. Náhrada škody
8.1 Prodávající tímto prohlašuje, že si je plně vědom, že dodávka zboží je jednou ze subdodávek celku
pro generálního investora, dalšího zákazníka, resp., že jde o dodávku zboží pro komplex díla velkého
rozsahu, když nedodáním zboží řádně a včas ze strany prodávajícího mohou vzniknout, jak kupujícímu,
tak třetím osobám, zejména zákazníkům kupujícího, škody a ušlý zisk velkého rozsahu.
8.2 Prodávající prohlašuje, že si je plně vědom té skutečnosti, že v případě jeho prodlení s řádným a/nebo
včasným plněním z kupní smlouvy (objednávky), může dojít k prodlení s řádným a/nebo včasným
plněním primární dodávky, tj. celého hlavního díla nebo hlavní kupní smlouvy (ve vztahu mezi kupujícím
a konečným zákazníkem – generálním investorem), v důsledku čehož může konečný zákazník – generální
investor vyúčtovat kupujícímu nebo zprostředkovaně přes jeho zákazníka, nejen smluvní pokuty a
případnou náhradu škody, ale rovněž i další finanční náhrady (náklady právního zastoupení, pojistné,
atd.).
S ohledem na výše uvedenou skutečnost se prodávající zavazuje bez dalšího na základě vyúčtování
kupujícího, uhradit kupujícímu takto vzniklou škodu, a to v plné neomezené výši, přičemž pro splatnost
takto uplatněné částky a/nebo pro náhradu škody a/nebo ušlého zisku se sjednává lhůta 30 dnů.
8.3 Prodávající je povinen přijmout všechna jemu dostupná opatření k tomu, aby se předešlo vzniku škod
a aby případné vzniklé škody byly co nejmenšího rozsahu. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu
veškerou škodu – majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku porušení jeho povinností
plynoucích z kupní smlouvy.
8.4 Způsobí-li prodávající kupujícímu svým porušením smluvních či zákonných povinností a/nebo svým
jiným jednáním či opomenutím kupujícímu či třetím osobám škodu, je prodávající povinen uhradit jak
kupujícímu, tak případným třetím osobám, její skutečnou výši a ušlý zisk, a to v plné neomezené výši, ve
které kupující či třetí osoba nárok na náhradu škody u prodávajícího uplatní a doloží.
9. Závěrečná a ostatní ustanovení
9.1 Měnit, doplňovat, rozšiřovat text kupní smlouvy (objednávky) je možné pouze formou písemných
vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
9.2 Kupní smlouva (objednávka) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného výslovného souhlasu kupujícího postoupit na třetí
osobu (postupníka) jakoukoliv pohledávku vyplývající z kupní smlouvy a/nebo jakkoli pohledávku vůči
kupujícímu vyplývající z kupní smlouvy zatížit právy ve prospěch třetích osob, ať už zástavními či
zadržovacími. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného výslovného souhlasu kupujícího
jednostranně započíst své pohledávky proti němu.
9.3 Prodávající se zavazuje, že neposkytne třetím osobám podklady, zkušenosti a znalosti získané na
základě kupní smlouvy od kupujícího, a to ani po zániku tohoto smluvního vztahu. Tento závazek neplatí
pro informace, které se prokazatelně bez porušení tohoto závazku zachování tajemství staly všeobecně
známými.
Prodávající bere na vědomí, že informace obsažené v předávaných podkladech a dokumentech, jakož
i veškeré ostatní informace předávané kupujícím, mohou být informacemi důvěrnými a mohou mít
charakter obchodního tajemství. Prodávající bere na vědomí, že důvěrnými informacemi jsou veškeré
poskytnuté informace, podklady a dokumenty od kupujícího, pokud nejsou označené jako nedůvěrné
nebo pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných informačních zdrojích.
Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost a přísně důvěrný charakter všech podkladů a dokumentů
poskytnutých mu kupujícím a nepoužít je k jinému účelu než k plnění závazků podle kupní smlouvy,
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nepoužít je ve svůj prospěch, ve prospěch třetí osoby nebo v neprospěch kupujícího ani je nesdělit žádné
jiné osobě a učinit vše potřebné pro jejich ochranu a zamezení jejich zneužití. Pokud je sdělení důvěrných
informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků z kupní smlouvy, pak prodávající může tyto informace
poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího a za předpokladu, že třetí osoba
písemně potvrdí svůj závazek zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací, které jí byly jako důvěrné
sděleny. V případě porušení závazku zachování mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací ze strany
subdodavatele prodávajícího, je kupujícímu za toto porušení odpovědný v plném rozsahu prodávající.
9.4 Kupní smlouva (objednávka) musí být podepsána oběma smluvními stranami. Jedná-li se o právnické
osoby, bude kupní smlouva (objednávka) podepsána osobou oprávněnou jednat a činit právní úkony ve
jménu této právnické osoby. Prodávající je povinen neprodleně oznamovat kupujícímu změny týkající se
jeho právní subjektivity, např. sloučení nebo splynutí s jiným subjektem, přechod závazků na právního
nástupce nebo třetí osobu, jakož i jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění závazků z této smlouvy.
Kupující je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na nový subjekt.
9.5 Smlouva (objednávka) se řídí českým právním řádem, který si smluvní strany sjednávají jako
rozhodný právní řád pro posouzení vzájemných práv a povinností.
Smluvní strany vylučují pro posouzení a určení práv a povinností ze smlouvy (objednávky) aplikaci
Vídeňské Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
Veškeré spory ze smlouvy (objednávky) budou smluvní strany řešit před obecným soudem, jehož
mezinárodní příslušnost bude dána místem sídla kupujícího ke dni podání žaloby.
České Budějovice, dne 1. ledna 2014
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