Elektroporcelán a.s.
Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Czech Republic

Všeobecné obchodní podmínky Elektroporcelán a.s. – prodej
1 Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky Elektroporcelán a.s. – prodej (dále jen VOP-p) se aplikují na
prodej veškerých produkt (dále jen Zboží) spole nosti Elektroporcelán a.s. se sídlem v Lounech,
Postoloprtská 2951, PS 440 15, eská republika, dále jen Prodávající a aplikují se, jestliže nebyly do
uzav ení kupní smlouvy rozporovány Kupujícím nebo jestli se ob strany nedohodly jinak.
1.2. Dodatky k podmínkám a jejich zm ny jsou závazné pouze tehdy, jestliže byly sjednány písemn .

2 Uzav ení kupní smlouvy
2.1 Objednávka Kupujícího se stává závaznou. Prodávající zašle zp t kupujícímu písemné Potvrzení
objednávky.
2.2 Písemné Potvrzení objednávky obsahuje specifikaci Zboží co do druhu a množství v etn
jednotkových cen bez DPH, dodací lh tu, dodací podmínku dle INCOTERMS 2010, celkovou kupní cenu
a platební podmínku. Pokud Potvrzení objednávky spl uje tyto náležitosti a sou asn se tyto shodují s
p íslušnými údaji v Objednávce Kupujícího alespo , pokud jde o specifikaci zboží co do druhu, množství
a jednotkové kupní ceny, je Potvrzení objednávky považováno za platn uzav enou Kupní smlouvu, aniž
by bylo nutné další potvrzení ze strany Kupujícího.
2.3 Vyžaduje-li kupní smlouva další náležitosti (p ílohy) nebo podklady (nap . vzorky, výkresovou
dokumentaci, formu a zp sob balení a druh transportního obalu apod.) jsou tyto nedílnou sou ástí Kupní
smlouvy.
2.4 V p ípad , že charakter Kupní smlouvy p edpokládá sou innost Kupujícího (nap . dodání technické
dokumentace, vzorku, pracovního nástroje, pomocných materiál atd.), platí, že dodací lh ta se rozumí
p i dostate né a aktivní sou innosti Kupujícího.
2.5. Po obchodn technickém vyjasn ní si m že Prodávající vyžádat podepsání výkresové dokumentace
Kupujícím.

3 Dodání Zboží
3.1 Pokud není zp sob p epravy výslovn uveden v Kupní smlouv , oznamuje Kupující
Prodávajícímu zp sob p epravy v p im ené lh t p ed uplynutím dodací lh ty sjednané v Kupní
smlouv , jinak ho ur í Prodávající. Dodací lh tu potvrzuje Prodávající Kupujícímu na písemném
Potvrzení objednávky. Dodáním Zboží se rozumí okamžik p edání Zboží Prodávajícím dle dodací
podmínky sjednané v Kupní smlouv v souladu s INCOTERMS 2010. Pokud není dodací podmínka
sjednána v Kupní smlouv , platí FCA sklad Prodávajícího.
3.2 Pokud není smluvními stranami výslovn dohodnuto jinak, p echází vlastnické právo ke Zboží na
Kupujícího v okamžiku, kdy je Zboží pln zaplaceno.
3.3 Kupující má povinnost Zboží doru ené podle podmínek stanovených v Kupní smlouv p evzít,
zkontrolovat a zaplatit za n j sjednanou Kupní cenu.
3.4. V p ípad neodebrání zboží kupujícím je Prodávající oprávn n ú tovat Kupujícímu skladné ve výši
0,5% za každý den skladování.
3.5 Kupující má právo reklamovat p ípadné viditelné vady zjišt né na transportním obalu. Porušenost
transportního obalu musí uplatnit p ímo u p epravce formou zápisu o poškození zásilky.

4 Kupní cena a její úhrada
4.1 Není-li sjednáno v Kupní Smlouv jinak, rozumí se Kupní cenou zásadn cena EXW (INCOTERMS
2010) bez DPH v p íslušné m n , za p íslušnou m rnou jednotku množství, zahrnující standardní obal
Prodávajícího, pokud je sou ástí Zboží. V p ípad , že nebude p i vývozu mimo R prokázán p echod
Zboží p es vn jší hranice, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu DPH ve výši podle platných p edpis
4.2 Kupní cenu objednávaného Zboží potvrzuje Prodávající Kupujícímu v písemném Potvrzení
objednávky a tato se stává závaznou pro ob smluvní strany uzav ením Kupní smlouvy podle bodu 2.
4.3 Datem splatnosti kupní ceny se rozumí datum uvedené na faktu e, p i emž zboží se považuje za
zaplacené okamžikem p ipsání fakturované ceny na ú et Prodávajícího stanovený na faktu e. Žádné
nároky (nap . reklamace) neprodlužují splatnost Kupní ceny uvedenou na fakturách.
4.4 Prodávající je oprávn n prodat pohledávku p ed lh tou splatnosti t etí osob , zpravidla faktoringové
bance.
4.5 Opozdí-li se Kupující s placením splatné faktury, je Prodávající oprávn n pozastavit expedici dalšího
Zboží (v etn Zboží koupeného na základ dalších Kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím) až do

zaplacení dlužné ástky. Nedodáním Zboží podle p edcházející v ty nevzniká Kupujícímu nárok na
úhradu sjednaných sankcí ani nárok na náhradu škody.
4.6 Vzájemné závazky smluvních stran mohou být zapo teny pouze na základ výslovného
souhlasu obou smluvních stran.
4.7 Prodávající má právo ú tovat kupujícímu úroky z prodlení platby ve výši 0,05% z fakturované ástky
za každý den prodlení platby.

5 Povolené tolerance
5.1 Pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, m že se dodané množství Zboží odchýlit od
množství uvedeného v Kupní smlouv o maximáln +/- 5 %. U výrobk , u nichž nelze z technologických
d vod p edem stanovit skute né množství, bude množství p edem odhadnuto nebo stanoveno v
pomocných po itatelných jednotkách. Pokud není v Kupní smlouv stanoveno jinak, díl í dodávky Zboží
jsou povoleny a mohou být fakturovány. Fakturováno bude vždy skute né množství dodaného Zboží.
5.2 Drobné odchylky v rámci designu Zboží, které nemají vliv na technickou a funk ní kvalitu zboží,
(zejména odchylky uvedené na vzorcích) jsou vzhledem k technologickému procesu výroby p ípustné
v rozsahu dle p íslušné technické normy i podmínky a nepovažují se za vadu Zboží.

6 Záruky, reklamace
6.1 Prodávající poskytuje na prodávané Zboží záruku 12 m síc od data dodání Zboží Kupujícímu podle
lánku 3 t chto VOP-p (dále Záru ní doba), pokud není v Kupní smlouv stanoveno jinak. Záruka se
nevztahuje na Zboží, z jehož p vodní ceny již byla poskytnuta sleva z d vodu kvality Zboží.
6.2 Kupující má právo v p ípad vad Zboží uplatnit p íslušné nároky u Prodávajícího ve výše stanovené
Záru ní dob . Nároky uplat uje Kupující tak, že detailní popis vad s p íslušnou dokumentací a návrhem
na ešení reklamace doru í ve stanovené Záru ní dob Prodávajícímu. Na vyžádání zašle Kupující
Prodávajícímu vzorek reklamovaného Zboží v originálním balení a v relevantním množství. Prodávající
posoudí oprávn nost reklamace do 30 dní od doru ení reklama ního nároku Prodávajícímu nebo od
doru ení vyžádaných vzork reklamovaného Zboží, podle toho, který den nastane pozd ji. K nárok m
uplatn ným po uplynutí stanovené Záru ní doby se nep ihlíží.
6.3 Pokud není Kupní Smlouvou sjednáno jinak, je Zboží dodané Prodávajícím ur eno pouze ke
stanovenému (obvyklému) ú elu.
6.4 V p ípad oprávn né reklamace vad Zboží (s výjimkou vad zp sobených p i p eprav , které musí
ešit s p íslušným p epravcem dle lánku 3 t chto VOP-p) si Kupující m že zvolit jeden z následujících
zp sob vy ízení reklamace: náhradní dodávka nebo vrácení kupní ceny (pokud již byla Kupujícím
zaplacena) nebo sleva z kupní ceny.
6.5 Jakákoliv manipulace s reklamovaným Zbožím, která by ztížila nebo znemožnila ov ení
reklamovaných nedostatk bez písemného souhlasu Prodávajícího je nep ípustná. P i reklamaci zboží si
Prodávající vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného zboží p ímo na míst zjišt ní.

7 Odstoupení od kupní smlouvy
7.1 Od platn uzav ené Kupní smlouvy nelze odstoupit, ledaže by nastaly skute nosti, jež by p íslušnou
(oprávn nou) stranu k tomuto oprav ovaly dle zákona. Prodávající je dále oprávn n od Kupní smlouvy
jednostrann odstoupit v p ípad , že Kupující podstatným zp sobem poruší Kupní smlouvu a nezjedná
nápravu ani v p im ené lh t na základ písemné výzvy ze strany Prodávajícího, v tomto p ípad je
Prodávající oprávn n na Kupujícím požadovat náhradu vzniklé škody Za podstatné porušení Kupní
smlouvy ze strany Kupujícího se považuje zejména:
• nep evzetí Zboží dodaného v souladu s Kupní smlouvou a t mito VOP-p,
• prodlení s pln ním finan ního závazku (úhrada kupní ceny),
• porušení jakékoliv povinnosti Kupujícího stanovené t mito VOP-p.
7.2 Na zrušení Kupní smlouvy se mohou smluvní strany kdykoli vzájemn dohodnout.
7.3 Prodávající je oprávn n odstoupit od Kupní smlouvy, jestliže se d vodn domnívá, že se zhoršily
hospodá ské pom ry Kupujícího. D vodem m že být nap íklad likvidace Kupujícího nebo prohlášení
konkursu na majetek Kupujícího nebo skute nost, že pojiš ovatel úv ru nebo faktor významn redukuje
nebo zruší úv rový rámec poskytnutý Prodávajícímu pro obchod s Kupujícím.
7.4 Jakékoli sank ní ustanovení uvedené v t chto VOP-p se považuje za smluvní sankci, která
nevylu uje právo oprávn né strany na náhradu škody.

8 Okolnosti vylu ující odpov dnost
8.1 Žádná ze smluvních stran není odpov dná za prodlení se spln ním svých závazk zp sobené
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okolnostmi vylu ujícími odpov dnost nap .: živelní události, stávky, opat ení státních orgán (vyšší
moc).
8.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou stranu bez zbyte ného odkladu na
vzniklé okolnosti vylu ující odpov dnost z d vod vyšší moci a vyvinout maximální úsilí k p ekonání
okolností vylu ujících odpov dnost.

9 Práva duševního vlastnictví
9.1 Prodávající je vlastníkem, mimo jiné, ochranných známek registrovaných v R a v dalších zemích.
Kupující má právo používat ochranné známky Prodávajícího k identifikaci Zboží Prodávajícího. Jakékoliv
další využití ochranných známek je vázáno na písemný souhlas Prodávajícího, i uzav ení p íslušné
smlouvy.

10 Elektronická komunikace
10.1 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami uskute n ná prost ednictvím elektronické
pošty se považuje za doru enou druhé smluvní stran v dobré ví e a v souladu se smlouvou a má
stejnou právní sílu jako informace p edaná prost ednictvím dopisu nebo faxu.

11 Záv re ná ustanovení
11.1 Rozhodné právo
Smluvní vztahy vznikající mezi smluvními stranami na základ t chto VOP-p a Kupních smluv podle nich
uzav ených se ídí eským právním ádem. Spory vzniklé v rámci obchodního vztahu mezi smluvními
stranami se sídlem nebo místem podnikání na území eské republiky budou ešeny Krajským soudem
v Ústí nad Labem.
Spory vzniklé v rámci obchodního vztahu mezi smluvními stranami, z nichž alespo jedna má sídlo nebo
místo podnikání mimo území eské republiky, budou rozhodovány Rozhod ím soudem p i Hospodá ské
komo e eské republiky a Agrární komo e eské republiky v Praze.
Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (sd lení FMZV . 160/1991 Sb. v platném
zn ní) se vylu uje.
11.2 Neplatnost ásti VOP-p
Vztahuje-li se d vod neplatnosti jen na n které ustanovení t chto VOP-p, je neplatné pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy i obsahu i okolností, za nichž bylo sjednáno i stanoveno,
jednozna n nevyplývá, že jej nelze odd lit od ostatního obsahu t chto VOP-p.
11.3 Platnost a ú innost VOP-p, jazykové verze
Tyto VOP-p jsou vyhotoveny v eském, anglickém, n meckém a ruském jazyce. V p ípad rozpor mezi
t mito jazykovými verzemi je rozhodující verze podepsaná Kupujícím.
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