Všeobecné obchodní podmínky – prodejní
PE & ED, spol. s r.o., IČ 651 39 402, se sídlem Koblovská 101/23, 711 00 Ostrava - Koblov
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Všeobecná část

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se
řídí všechny závazkové vztahy uzavírané mezi společností PE &
ED, spol. s r.o., IČ 651 39 402, se sídlem Koblovská 101/23, 711
00 Ostrava – Koblov, jako prodávajícím na straně jedné a jiným
podnikatelem jako kupujícím na straně druhé.

1.1

Tyto VOP se v konkrétním závazkovém vztahu uplatní, je-li na
jejich použití ve smlouvě odkázáno a zároveň jsou k návrhu na
uzavření smlouvy přiloženy nebo jsou kupujícímu známy na
základě jiných skutečností, zejména jiných smluv uzavřených
s prodávajícím nebo seznámení na webových stránkách
prodávajícího.

1.2

Ustanovení VOP, která se odchylují od ustanovení občanského
zákoníku dispozitivní povahy, mají při použití před těmito
ustanoveními přednost. Před ustanoveními VOP mají přednost
ustanovení jednotlivých kupních smluv a popřípadě též rámcových
smluv, byly-li tyto sjednány, a dále kogentní ustanovení
občanského zákoníku a jiných obecně závazných právních
předpisů.

1.3

Vyloučeno je použití prodejních nebo jiných obchodních podmínek
včetně všeobecných obchodních podmínek vypracovaných
odbornými nebo zájmovými organizacemi, pokud tyto nejsou
prodávajícím v dílčí kupní smlouvě výslovně akceptovány.

1.4

3.3

Prodávající vystaví kupujícímu po dodání zboží fakturu k úhradě
kupní ceny. Prodávající má právo fakturovat i části dodávky zboží
po dodání. Kupní cena je splatná do 21 dnů od vystavení faktury,
pokud není v KS stanoveno jinak.

3.4

Bez ohledu na použitý platební prostředek se platba nepovažuje za
uskutečněnou před neodvolatelným připsáním dlužné částky na
účet prodávajícího.

3.5

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny sjednávají
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,2 % dlužné částky za
každý den prodlení.

3.6

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny dle jakékoliv
kupní smlouvy má prodávající bez dalšího právo zastavit veškeré
další dodávky zboží dle uzavřených kupních smluv s tím, že toto
jeho jednání nebude znamenat prodlení prodávajícího s dodáním
zboží.

3.7

Smluvní strany se dohodly, že prodávající má právo od všech
dosud nesplněných dílčích kupních smluv odstoupit v případě, že
kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny dle jakékoliv dílčí
kupní smlouvy po dobu delší než 10 dnů.

4.1

Platí dodací podmínka FCA dle INCOTERMS 2010, pokud není
v KS ujednáno jinak.

4.2

Pokud kupující nepřevezme dodávku v době dodání, je přesto
povinen zaplatit jakoukoli část kupní ceny, která se stane splatnou
v době dodání, jako by se dodávka uskutečnila v původním
termínu. Prodávající zajistí uskladnění zboží na riziko a náklady
kupujícího. V případě, kdy kupující v rozporu s KS nepřevezme
zboží, k jehož převzetí byl povinen, sjednávají smluvní strany
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nepřevzatého zboží za každý
den prodlení.
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Dodací podmínky

1.5

Jednotlivé kupní smlouvy (dále jen „KS“) vznikají na základě
písemné akceptace návrhu prodávajícího kupujícím. Včasné přijetí
návrhu nabývá účinnosti okamžikem, kdy je souhlas kupujícího
s návrhem projeven vůči prodávajícímu. Pozdní přijetí návrhu má
účinky včasného přijetí, jestliže prodávající bez zbytečného
odkladu vyrozumí kupujícího, že přijetí považuje za včasné, nebo
se začne chovat ve shodě s pozdě akceptovaným návrhem.

1.6

K podstatným náležitostem kupní smlouvy, které musí být
obsaženy v návrhu kupní smlouvy i jeho akceptaci, náleží:

4.3

obchodní firma a sídlo kupujícího a prodávajícího,
IČ kupujícího a prodávajícího,
bankovní spojení prodávajícího,
místo dodání zboží
termín dodání zboží
cena za jednotku prodávaného zboží, celková cena a údaj o
DPH,
g)
splatnost faktur
h)
údaje o předmětu koupě

Pokud smluvní strany namísto termínu dodání sjednaly lhůtu, v níž
se má dodání uskutečnit, začne tato lhůta běžet okamžikem
uzavření KS a splněním všech sjednaných předpokladů na straně
kupujícího, jako jsou například úřední formality nebo úhrada částek
splatných při uzavření KS.

4.4

Bude-li prodlení v dodávce způsobeno jakoukoli z okolností vyšší
moci, jednáním nebo opomenutím na straně kupujícího, nebo
jakýmikoli jinými okolnostmi na straně kupujícího, je prodávající
oprávněn prodloužit termín dodání o dobu, která je nezbytná s
přihlédnutím ke všem daným okolnostem případu. Toto ustanovení
platí bez ohledu na to, zda důvod pro prodlení nastane před
sjednaným terminem dodání nebo po něm

4.5

Veškeré informace a údaje obsažené ke zboží v obecné
dokumentaci a cenících jsou závazné pouze v rozsahu, v jakém
jsou písemně výslovně uvedeny v KS.

4.6

Veškeré výkresy a technické dokumenty týkající se zboží
předložené jednou stranou druhé straně před uzavřením KS nebo
poté zůstávají ve vlastnictví, která je předložila. Výkresy, technická
dokumentace nebo jiné technické informace obdržené jednou
stranou nesmí být bez souhlasu druhé strany použity k jinému
účelu, než ke kterému byly poskytnuty. Nesmí se bez souhlasu
předkládající strany jinak používat nebo kopírovat, reprodukovat,
předávat ani sdělovat třetím stranám.

5.1

Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti a provedení
sjednaném v kupní smlouvě. Nejsou-li v kupní smlouvě požadavky
na zboží zvlášť uvedeny, musí mít zboží jakost a vlastnosti
stanovené technickými normami, eventuálně vlastnosti obvyklé u
příslušného druhu zboží. Prodávající odpovídá pouze za vady,
které se projeví za podmínek provozu stanovených ve smlouvě a
při řádném používání zboží.

5.2

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku dodaných
materiálů nebo konstrukce stanovené nebo specifikované
kupujícím. Prodávající dále neodpovídá za vady způsobené
okolnostmi, které vznikly po přechodu rizika na kupujícího, např.
vady způsobené chybnou údržbou, nesprávnou instalací nebo
chybnou opravou ze strany kupujícího nebo úpravami provedenými
bez písemného souhlasu prodávajícího. Prodávající neodpovídá za
běžné opotřebení ani za znehodnocení.

5.3

Kupující je povinen před převzetím zboží prohlédnout s péčí
řádného hospodáře, zjištěné nedostatky uvést do průvodních
dokumentů a zajistit podklady pro případnou potřebu uplatnění
kvalitativní nebo kvantitativní reklamace.

5.4

Kupující je povinen písemně reklamovat množstevní vady zboží ve
lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne dodání zboží a zjevné jakostní
vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne dodání zboží. Smluvní
strany se dohodly, že nejsou-li práva z vadného plnění kupujícím
uplatněna u prodávajícího písemně ve výše uvedených lhůtách,
zanikají.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Uzavřením KS se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a
kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou kupní
cenu.

1.7

Změny nebo doplňky smlouvy vyžadují pod sankcí neplatnosti
písemnou formu. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před
podpisem kupní smlouvy oběma smluvními stranami a týkající se
závazku podle později uzavřené kupní smlouvy, se stávají
neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo pokud
nejsou v souladu s těmito nákupními podmínkami.

1.8

Smluvní strany se zavazují zachovávat vůči třetím osobám
mlčenlivost o veškerých údajích a informacích, které se dozví při
plnění nebo v souvislosti s plněním závazků z kupní smlouvy,
zejména o údajích technických a výrobních, údajích o zákaznících
a dalších podobných údajích obchodní povahy. Závazek
zachovávat utajení platí po celou dobu platnosti závazkového
vztahu z kupní smlouvy a v případě zániku tohoto vztahu až do
doby, kdy se informace a údaje označené za důvěrné stanou
veřejně
přístupnými.
Všechna
data, výkresy, výsledky
počítačových simulací, ostatní dokumenty a informace poskytnuté
a dodané prodávajícím v rámci této smlouvy s výjimkou informací
určených ke zveřejnění zůstávají výhradním vlastnictvím
prodávajícího a součástí obch. tajemství (§ 2985).

1.9

2

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

2.1

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího
okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

2.2

Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny prodávající zůstává
vlastníkem zboží i ve fázi rozpracované výroby, polotovaru nebo
hotové výroby.

2.3

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem
dodání v souladu s dodací paritou sjednanou v KS.
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5

Platební podmínky a fakturace

3.1

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v souladu s platebními
podmínkami sjednanými v KS. Ceny zboží jsou smluvní a jsou
sjednány jako pevné.

3.2

Cenou se rozumí cena zboží bez DPH, nevyplývá-li z KS, zejména
ze sjednané dodací parity něco jiného.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetové adrese: www.peed.cz
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5.5

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce
trvání 24 měsíců ode dne dodání zboží.

5.6

Reklamaci uplatňuje kupující reklamačním dopisem obsahujícím
označení reklamovaného zboží, důvody reklamace, reklamační
nárok a příslušné doklady prokazující oprávněnost reklamace.

5.7

Kupující je povinen na vlastní náklady zajistit přístup ke zboží a
zajistit případný zásah do jiného zařízení než do zboží, pokud to
bude nezbytné k odstranění vady. Není-li dohodnuto jinak, kupující
uhradí veškeré dodatečné náklady vzniklé prodávajícímu
v souvislosti s odstraněním vady způsobené tím, že se zboží
nachází na jiném místě, než je místo určení nebo místo dodání
uvedené při uzavření KS.

5.8

Do doby vyřízení reklamace je kupující povinen zdržet se
jakéhokoliv nakládání s reklamovaným zbožím a je povinen
skladovat toto zboží odděleně. Kupující je dále povinen umožnit
prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Pokud kupující povinnosti
dle tohoto odstavce nesplní, jeho nároky z odpovědnosti za vady
zanikají.

přírodní události, teroristické činy a vady nebo prodlení dodávek
subdodavatelů způsobené jakoukoli okolností uvedenou v tomto
článku. Kterákoli z okolností uvedených v tomto článku, ať už
nastala před uzavřením KS nebo poté, zakládá právo na
pozastavení plnění pouze tehdy, pokud její vliv na plnění KS
nebylo možné předvídat v době uzavření KS.
7.7

Smluvní strana dovolávající se postižení vyšší i mocí je povinna
bezodkladně písemnou formou druhou smluvní stranu informovat o
zásahu vyšší moci a následně o zániku jejího působení. Pokud
smluvní strana takové oznámení neučiní, má druhá strana nárok
na náhradu dodatečných nákladů, které jí vznikly a kterým by se
mohla vyhnout, kdyby takové oznámení obdržela. Pokud vyšší moc
brání kupujícímu v plnění jeho povinností, je kupující povinen
nahradit prodávajícímu výdaje vzniklé v souvislosti se zajištěním a
ochranou zboží.

7.8

Kterákoli smluvní strana oprávněna od KS písemně odstoupit,
pokud je plnění KS pozastaveno z důvodů vyšší moci na dobu
delší než šest měsíců.

5.9

Řádně reklamovanou vadu, na niž se vztahuje odpovědnost
prodávajícího za vady, odstraní prodávající buď dodáním
náhradního zboží, nebo opravou vadného zboží, nebo poskytnutím
přiměřené slevy, případně dodáním chybějícího zboží či
odstraněním právních vad. Příslušný způsob odstranění vady zvolí
prodávající s ohledem na charakter vady a předmětného zboží.

7.9

Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP je každá ze
smluvních stran oprávněna pozastavit plnění svých povinností
vyplývajících z KS, pokud je z okolností zřejmé, že druhá strana
nehodlá plnit své závazky. Smluvní strana, která pozastaví plnění
KS, je povinna o tom neprodleně písemně informovat druhou
stranu.

5.10

V případě, že zboží bude kupujícím spotřebováno či upraveno bez
předchozího písemného schválení prodávajícím, nebude
reklamace takového zboží uznána.

7.10

Práva vyplývající z těchto VOP a KS či jejich porušení se promlčují
ve čtyřleté lhůtě.

5.11

Případná reklamace zboží kupujícího neopravňuje k pozastavení
úhrad svého splatného dluhu vůči prodávajícímu vzniklého v
souvislosti s KS.

5.12

Prokáže-li se reklamace jako neoprávněná, uhradí kupující
prodávajícímu veškeré náklady, které mu neoprávněnou reklamací
vznikly.
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Závěrečná ujednání

8.1

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2022.

8.2

Tyto OP jsou závazné i pro případné právní nástupce smluvních
stran.

Odstoupení od smlouvy

6
6.1

V případě podstatného porušení KS může odstoupit od KS
prodávající a kupující je povinen uhradit mu prokazatelně vzniklé
náklady, škodu a ušlý zisk.

6.2

Za podstatné porušení KS ze strany kupujícího se považuje
prodlení s placením kupní ceny delší než 10 dní. Za podstatné
porušení KS se dále považuje, když kupující poruší sjednanou
výhradu vlastnictví tím, že převede zboží na třetí osobu před
úplným zaplacením kupní ceny.

6.3

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od KS, pokud se kupující
ocitne v úpadku anebo je proti němu zahájeno insolvenčního řízení
či obdobné řízení dle právního řádu kupujícího.

6.4

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li prodávající v
prodlení
se
splněním
dodávky
zboží
déle
než 30 dnů. Kupující je povinen písemně vyzvat prodávajícího ke
splnění dodávky v přiměřené dodatečné lhůtě, a teprve po jejím
marném uplynutí je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílčí plnění,
pokud bylo poskytnuto, nemůže kupující odmítnout.
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Právní ustanovení

7.1

Smluvní vztah prodávajícího a kupujícího se řídí českým právem,
zejména ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012
Sb.) v platném znění.

7.2

Všechny spory z kupních smluv uzavřených na základě těchto
VOP nebo v souvislosti s nimi budou řešeny obecnými soudy
České republiky místně příslušnými dle sídla prodávajícího

7.3

Kupující není oprávněn započítávat, postupovat či zatížit jakékoliv
své pohledávky za prodávajícím bez jeho předchozího písemného
souhlasu.

7.4

Odpovědnost prodávajícího za škodu způsobenou kupujícímu
v souvislosti s porušením VOP anebo KS je limitována 20 % kupní
ceny zboží, s jehož dodáním je porušení spojeno. Vyloučena je
odpovědnost prodávajícího za veškeré nepřímé a následné škody
včetně ztráty výroby či zakázek a ušlého zisku.

7.5

Prodávající neodpovídá za škody na majetku způsobené zbožím
po jeho dodání a v době, kdy je v držení kupujícího. Prodávající
rovněž neodpovídá za škody na zboží vyrobeném kupujícím nebo
na zboží, jehož součást tvoří zboží kupujícího. Pokud
prodávajícímu vznikne odpovědnost vůči třetí straně za škody na
majetku popsané v předchozí větě, je kupující povinen
prodávajícího odškodnit a zbavit jej odpovědnosti.

7.6

Každá ze smluvních stran je oprávněna pozastavit plnění svých
povinností vyplývajících ze KS v rozsahu, v jakém je toto plnění
znemožněno nebo nepřiměřeně ztíženo vyšší mocí, kterou se
rozumí některá z následujících okolností: průmyslové spory a
jakékoli jiné okolnosti, které strany nemohou ovlivnit, jako je např.
požár, válka, rozsáhlá vojenská mobilizace, povstání, rekvizice,
konfiskace, embargo, omezení používání energie, měnová či
vývozní omezení, epidemie, přírodní katastrofy, mimořádné
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