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Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (objednávky) a jsou platné ve všech bodech, pokud není v textu příslušné 
kupní smlouvy (objednávky) písemně dohodnuto jinak.  
 
1. Předmět, množství 
1.1 Označení výrobku je provedeno v souladu s obchodně - technickou dokumentací prodávajícího, se kterou byl kupující seznámen. 
1.2 Nedílnou součástí dodávky je předání dokladů, které se ke zboží vztahují (dodací listy, záruční listy, osvědčení, atesty apod.). Rozsah průvodně 

technické dokumentace je uveden v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky – díl 2. Povinností prodávajícího je umožnit převést na kupujícího 
vlastnické právo ke zboží. 

2. Cena zboží 
2.1 Cena za jednotku, bez DPH byla smluvena dohodou 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. 

3. Platební podmínky 
3.1 Kupující se zavazuje uhradit fakturu dle platebních podmínek, uvedených v kupní smlouvě (objednávce). 
3.2  Faktura –daňový doklad bude mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a dobu splatnosti 60 dnů po doručení 

kupujícímu. Nad rámec běžného daňového dokladu musí faktura obsahovat: 
a) číslo kupní smlouvy (objednávky) 
b) podpis a razítko prodávajícího 
c) Číslo účtu prodávajícího, které musí být shodné s číslem účtu uvedeným v objednávce 

3.3 Ustanovení o DPH 
a) Kupující je oprávněn neuhradit prodávajícímu fakturovanou DPH v případě, že nejpozději v den uskutečnění zdanitelného plnění bude 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup k informacím údaj, že  prodávající je nespolehlivým plátcem DPH, ve smyslu zákona 
o dani z přidané hodnoty a souvisejících předpisů 

b) Pokud nebude fakturovaná DPH použita  kupujícím z titulu ručitele na úhradu nezaplacené daně za  prodávajícího, bude tato DPH 
uhrazena  prodávajícímu ve lhůtě do 7 dní ode dne doručení originálu či ověřené kopie dokladu o bezdlužnosti  prodávajícího  
kupujícímu, týkající se předmětného zdanitelného plnění, vystavená příslušným správcem daně 

c) V případě postupu podle bodu a) nebo b) nevzniká prodávajícímu nárok na úrok z prodlení či nárok na uplatnění jiné smluvní sankce 
z důvodu úhrady fakturované DPH po lhůtě její splatnosti 

d) Úhradou nezaplacené DPH za prodávajícího na účet správce daně z titulu ručitele současně zanikají veškeré finanční závazky 
kupujícího vůči  prodávajícímu z titulu neuhrazené DPH nebo s touto daní související 

3.4  Pokud se prodávající nejpozději v den uskutečnění zdanitelného plnění stane nespolehlivým plátcem DPH, ve smyslu zákona o dani z přidané 
      hodnoty a souvisejících předpisů má kupující právo od kupní smlouvy (objednávky) odstoupit. 

3.5  Fakturu je prodávající povinen doručit na adresu kupujícího: EGEM s.r.o. České Bud ějovice, Novohradská 736/36, PS Č 370 08. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění musí být v souladu s § 21 odst.6 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění  a musí korespondovat 
s datem předávacího protokolu zboží. 

3.6 Kupující je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím doby splatnosti prodávajícímu v případě, že prodávajícím  vystavená faktura nebude obsahovat 
některou povinnou náležitost uvedenou v předchozích ustanoveních nebo že faktura nebude splňovat náležitosti řádného daňového dokladu nebo 
nebude  dodržena sjednaná cena či množství nebo v případě, že je dodávka neúplná ve smyslu čl. 1. těchto obchodních podmínek nebo při 
reklamaci jakosti dodaného zboží. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury s novou dobou splatnosti. V takovém případě není kupující 
v prodlení s placením. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží znovu ode 
dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu. 

3.7 Přílohou faktury musí být kopie dodacího listu, potvrzená kupujícím; případně další doklady požadované v kupní smlouvě (objednávce). V opačném 
případě je kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu. 

3.8 Kupující není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu  (bance) 
k jejímu zaplacení. 

4. Dodací podmínky 
4.1 Prodávající je povinen dodat zboží včetně průvodně technické dokumentace ve smyslu článku 1.2 v termínu uvedeném v textu kupní smlouvy 

(objednávky) a do sjednaného místa určení. Náklady na dopravu zboží nese prodávající, není-li dohodnuto jinak. 
4.2 Kupující je povinen potvrdit prodávajícímu převzetí zboží a dokumentace na dodacím listu / listech nebo na jiném dokladu (např. na protokolu o 

předání a převzetí). Okamžikem tohoto převzetí přechází na kupujícího nebezpečí za škody na zboží.  
4.3 Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, které není řádně opatřeno průvodními doklady nebo které svou jakostí neodpovídá příslušným technickým 

normám, popř. účelu, pro který je zboží určeno. 
4.4 Prodávající je povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží a na dodacím listu uvést množství 

a doporučený způsob likvidace obalů včetně zařazení podle Katalogu odpadů - Vyhl. č.381/2001 Sb. Případný zpětný odběr obalů provede 
prodávající na vlastní náklady. 

4.5 Prodávající prohlašuje, že zboží bylo celně odbaveno, pokud v kupní smlouvě (objednávce) není uvedeno jinak. 
4.6 Prodávající se zavazuje uvádět na dodacím listu a na faktuře číslo příslušné kupní smlouvy (objednávky). Není-li na dodacím listu toto číslo 

uvedeno, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. 
4.7 Kupující má zavedený systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005. Prodávající je povinen se seznámit s „Politikou jakosti a 

životního prostředí“ kupujícího a dodržovat ji. Tato je k nahlédnutí u kupujícího, popř. se nachází na internetových stránkách www.egem.cz . 

4.8 Kupující má zavedený systém managementu BOZP OHSAS 18001:1999. Prodávající je povinen se seznámit s „Politikou BOZP“ kupujícího a 
dodržovat ji. Tato je k nahlédnutí u kupujícího, popř. se nachází na internetových stránkách www.egem.cz 

5. Záruční doba a odpov ědnost za vady na zboží 
5.1 Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku na jakost po dobu 24 měsíců (pokud v kupní smlouvě - objednávce není uvedeno jinak) a to ode 

dne převzetí zboží kupujícím, tj. ode dne potvrzení dodacího listu kupujícím. Prodávající odpovídá za to, že zboží po dobu záruky bude mít 
vlastnosti obvyklé pro tyto výrobky. 

5.2 Pro případ vad zboží v době trvání záruky má kupující právo požadovat a prodávající povinnost bezplatně a včas odstranit vady a v případě, že 
vada je neodstranitelná (neopravitelná) zavazuje se prodávající dodat do 15-ti kalendářních dnů od zjištění této skutečnosti náhradní zboží nebo 
sjednat s kupujícím jiný termín dodání nebo jiný způsob řešení reklamace. 

5.3 Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zboží do 24 hodin ode dne uplatnění reklamace kupujícím a vady odstranit  v co 
nejkratším možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut s kupujícím písemnou formou. 

5.4 Kupující je povinen případnou reklamaci vad zboží uplatnit písemnou formou k rukám prodávajícího bezodkladně po zjištění vad zboží. 
5.5 Prokazatelný termín uplatnění reklamace je dán dnem doručení doporučeného dopisu poštou nebo kurýrní službou nebo dnem potvrzení faxové 

nebo e-mailové zprávy nebo dnem osobního převzetí písemné reklamace prodávajícím. V případě vícenásobného vyrozumění je rozhodný den, 
který nastal dříve. 



 

6. Smluvní pokuty 
6.1 Jestliže prodávající dodá zboží po sjednaném termínu, uvedeném na přední straně této kupní smlouvy (objednávky), může být kupujícím účtována 

prodávajícímu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny dodávky za každý den prodlení, popřípadě může kupující odstoupit od kupní smlouvy 
(objednávky) bez nároku prodávajícího na úhradu vzniklé škody. 

6.2 Jestliže prodávající nezahájí odstraňování vad v termínu dle odst. 5.3 těchto obchodních podmínek, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 
% z ceny dodávky za každý den prodlení. 

6.3 Jestliže prodávající neodstraní případné vady zboží v podle odst. 5.3 těchto obchodních podmínek, popř. nedodá náhradní zboží v termínu dle 
odst. 5.2 těchto obchodních podmínek, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dodávky za každý den prodlení.  

6.4 Jestliže kupující nezaplatí převzatou dodávku zboží dle odst. 3.1 těchto obchodních podmínek, je prodávající oprávněn účtovat mu úroky z prodlení 
ve výši 3M PRIBOR+1% p.a. 

6.5 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu prokazatelně vzniklé škody, a to i nad rámec výše smluvní pokuty.  

7. Závěrečná ustanovení 
7.1 Měnit nebo doplňovat text kupní smlouvy (objednávky) je možné pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními 

stranami. 
7.2 Kupní smlouva (objednávka) je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží 2 výtisky a prodávající obdrží 1 výtisk. 
7.3 V ostatním ujednání se práva a povinnosti smluvních stran budou řídit ustanovením § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších právních předpisů.  
7.4 Kupní smlouva (objednávka) musí být oboustranně podepsána statutárními orgány smluvních stran nebo zmocněnými zástupci stran. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydány dne 1.1.2014 a tímto dnem nabývají platnosti a účinnosti. 


