VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY
Cegelec a.s.
zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7605.

1. Rozsah platnosti.
1.1. Smluvní strany, které jsou v obchodním spojení mezi sebou, dohodly se, že jejich v budoucnu uzavřené
kupní smlouvy se budou řídit všeobecnými nákupními podmínkami mezi nimi níže sjednanými.
1.2. Tyto všeobecné nákupní podmínky /dále jen VNP/, jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy /dále
jen smlouva/ na zboží a služby nakupované a.s.Cegelec /dále jen kupující/.
1.3. Veškeré vztahy vzniklé z kupní smlouvy, jakož i z VNP, se řídí, není-li stanoveno jinak, občanským
zákoníkem a právním řádem platným v České republice. V případě, že se kupní smlouva svým obsahem
odchyluje od obsahu těchto Všeobecných nákupních podmínek, mají ujednání kupní smlouvy přednost
před odchylnými ujednáními těchto Všeobecných nákupních podmínek.
1.4. Smlouva musí mít písemnou formu. Veškeré změny a doplňky ke smlouvě jsou možné pouze po
vzájemné dohodě obou smluvních stran a to výhradně písemnou formou.
1.5. K účinnosti těchto VNP postačí, potvrdí-li prodávající, že jsou mu známy, neboť v písemném
vyhotovení je již obdržel.
1.6. Obchodní podmínky prodávajícího, které nebyly kupujícím výslovně písemně odsouhlaseny, jsou
neúčinné.
1.7. Vzájemné vztahy neupravené kupní smlouvou nebo těmito Všeobecnými nákupními podmínkami se
řídí ustanoveními právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění.
2. Vznik smlouvy.
2.1. Smlouva vzniká písemným potvrzením prodávajícího na základě objednávky kupujícího /návrhu
smlouvy/.
2.2. Provedení jakýchkoli změn v objednávce /návrhu smlouvy/ kupujícím nebo prodávajícím před
podpisem smlouvy, nezakládá vznik kupní smlouvy. V takovém případě se jedná o návrh změn a
připomínek předložený ke kupní smlouvě a smlouva vznikne až dnem dojití souhlasného vyjádření
s navrhovanou změnou od druhé smluvní strany.

3. Náležitosti smlouvy.
3.1. Smlouva vzniká způsobem uvedeným v čl. 2 a dojde-li alespoň k dohodě o jejím předmětu, dodací
lhůtě a ceně. Pokud cena není uvedena v objednávce /návrhu smlouvy/ kupujícím, navrhne ji prodávající v
potvrzení objednávky /smlouvy/.Takto uvedená kupní cena platí po jejím odsouhlasení kupujícím a stává
se nedílnou součástí ujednání smlouvy. Výjimkou je, když jsou ceny vzájemně odsouhlaseny v Rámcové
kupní smlouvě. Ty platí do doby změny cenové přílohy v této Rámcové kupní smlouvě.
3.2. Dodací lhůtou se rozumí u dodávek datum, kdy jsou zboží či materiály dodány na místa uvedená
v objednávce /návrhu smlouvy/, u předání do dispozice skladu či továrny datum, kdy jsou dodávky zboží či
materiálu připraveny k převzetí nebo kdy jsou řádně zabaleny a předány k odeslání v souladu s
objednávkou. Data dodávek či předání do dispozice kupujícího je nutno pečlivě dodržet. Při prodlení
způsobeném okolnostmi vylučujícími odpovědnost je nutno dát kupujícímu písemnou zprávu. Je
nepřípustné dodat zboží prodávajícím dříve, než je uvedeno v objednávce-kupní smlouvě bez jeho
písemného souhlasu.
Před dodáním zboží má kupující právo požádat prodávajícího o změnu dodací lhůty.
3.3 Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jež určuje objednávka - kupní smlouva.
3.4. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu alespoň 7 dní před dodáním zboží, kdy bude zboží
Kupujícímu dodáno
Při dodávce prvního kusu může Kupující vykonat kontrolu tohoto kusu u Prodávajícího. Prodávající je
povinen umožnit kupujícímu přístup ke zboží a poskytnout mu potřebnou součinnost při kontrole.
Pokud Kupující nevykoná kontrolu, může Prodávající zboží řádně dodat.
Pokud Prodávající nesplní některou z povinností uvedených v tomto odstavci zaplatí Kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 4000,- Kč za každé porušení.
4. Balení a doprava
4.1. Není-li ujednáno jinak:
-rozumí se dodávky do sídla Cegelec a.s. nebo míst uvedených v objednávce CIP dle INCOTERMS 2000.
Veškeré náklady, včetně balení jdou k tíži prodávajícího a jsou již obsaženy v kupní ceně dle kupní smlouvy.
-v případě dodací podmínky EXW zabezpečí prodávající balení na svůj náklad a dopravu materiálu
prodávajícího“z továrny“ na účet kupujícího a za nejvýhodnějších podmínek. Skutečné náklady zaplatí
prodávající a vyfakturuje je ve stejné výši kupujícímu. Na požádání zajistí dopravu kupující. Prodávající je

zodpovědný za škody způsobené na dodávce v důsledku nedostatečného balení či nakládkou provedenou
za nevhodných podmínek.
4.2. Prodávající je povinen na své náklady zboží zabalit, zajistit nebo jinak opatřit pro přepravu způsobem,
který výslovně stanoví kupní smlouva. V případě, že způsob balení a zajištění zboží pro přepravu není kupní
smlouvou výslovně stanoven, je prodávající povinen zboží pro přepravu zabalit či zajistit tak, aby v průběhu
přepravy včetně nakládky a vykládky nemohlo dojít k poškození nebo znehodnocení zboží.
4.3. Obal zboží musí umožňovat bezpečné uskladnění zboží bez ztráty jeho kvality. Na obalu zboží musí být
na viditelném místě čitelné označení prodávajícího, kupujícího, číslo objednávky, údaje o množství a druhu
zboží podle označení a členění uvedeném v kupní smlouvě a pokyny pro bezpečnou manipulaci se zbožím,
tj. především manipulační značky pro označování přepravních obalů a označení vyžadovaná právními
předpisy upravujícími výrobu, užívání a jiné nakládání s tímto zbožím, např. právními předpisy upravujícími
nebezpečné a toxické látky. Obal zboží musí být šetrný k životnímu prostředí. Obal zboží musí dále
obsahovat údaj o hmotnosti zboží brutto a o rozměrech balení označený štítkem, barvou či jiným
zřetelným a čitelným způsobem, výjimkou je zboží balené v takových obalech /např. sáčky/, u něhož
z povahy věci objektivně nehrozí při manipulaci objednateli riziko vzniku úrazu a jehož hmotnost brutto
nepřesáhne 5 kg. Zboží bez uvedení stanovených náležitostí na obalu je považováno za vadné.
5. Doklady ke zboží.
5.1. Spolu se zbožím je prodávající povinen kupujícímu dodat doklady, které jsou výslovně uvedeny
v objednávce - kupní smlouvě. Pokud takové doklady nejsou v objednávce-kupní smlouvě výslovně
uvedeny, je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady nutné k převzetí, volnému nakládání, k
proclení a užívání zboží, zejména doklady upravující technické podmínky instalace, provozu a údržby zboží.
Tyto doklady budou vždy v požadované jazykové mutaci v objednávce. Všechna průvodní dokumentace
včetně Osvědčení o jakosti a kompletnosti je nedílnou součástí dodávky a bez jejího předání je dodávka
považována za nekompletní.
5.2. Na žádost kupujícího předá prodávající kupujícímu certifikáty ke zboží uvedené v kupní smlouvě nebo
vyžadované pro předmětné zboží právními předpisy/prohlášení o shodě atd./.
5.3. Doklady předávané prodávajícím musí být na všech místech čitelné a v písemné podobě. Na žádost
kupujícího dodá prodávající doklady i ve formě záznamu na nosiči informačních dat. Všechny náklady
s pořízením dokladů ke zboží nese prodávající.
5.4 Veškeré náklady vzniklé kupujícímu v důsledku pozdního předání řádných dokladů prodávajícím budou
účtovány prodávajícímu a ten se je zavazuje uhradit.

6. Kvalita a provedení zboží.
6.1. Zboží musí být kupujícímu dodáno v kvalitě a provedení, které výslovně určuje objednávka-kupní
smlouva. V případě, že kvalita a provedení zboží nejsou kupní smlouvou výslovně určeny, je prodávající
povinen dodat kupujícímu zboží v kvalitě a provedení, které plně vyhovuje účelu, k němuž je takové zboží
dodáno, a není-li takový účel sjednán, účelu, ke kterému se takové zboží zpravidla používá. Zboží musí
odpovídat všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám pro daný druh zboží, a
to jak normám závazným, tak doporučujícím. Zboží i součásti použité k jeho výrobě musí být nové,
nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu.
6.2. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu ve lhůtě nejpozději do řádného převzetí zboží zemi původu
zboží.
6.3. Všechny dodávané svařované díly budou označeny štítky s názvem a číslem výkresu a jedinečným
identifikačním číslem výrobku.
Pokud tak bude uvedeno v Objednávce kupujícího, Prodávající/Zhotovitel/ se zavazuje provádět výrobu
v souladu s řadou norem ČSN EN ISO 15 085, předpisem ČD V 95/5 v platném znění a v souladu s ČSN EN
ISO 3834-1,2,5. Zhotovitel předkládá před uzavřením zakázky platný certifikát, který zahrnuje stanovenou
metodu svařování, rozsah tloušťek materiálu a skupinu materiálu.
Na vyžádání Zhotovitel předloží platné osvědčení svářečů, kteří budou výrobek svařovat, dokumenty
kontroly pro použitý základní materiál-3.1 a přídavný materiál-2.2. Zhotovitel umožní v době provádění
svářečských prací Kupujícímu kontrolu procesu svařování v jeho prostorech a předloží pracovníkům, kteří
budou tuto kontrolu provádět všechny potřebné dokumenty podle výše uvedených norem a předpisů.
6.4. Kupující nebo Kupujícím pověřené třetí osoby jsou oprávněni kdykoli v pracovní době kontrolovat
přímo dodržování plnění závazků ze strany Prodávajícího a jednotlivých subdodavatelů v provozech, kde se
přímo zboží vyrábí. Kupující poskytne součinnost s touto kontrolou.
7. Odpovědnost za vady-záruka.
7.1. Prodávající garantuje, že předmět dodávky plně odpovídá technickým a jakostním ukazatelům pro
toto zboží obvyklým a sjednaným ve smlouvě. Součástí dodávky je dodací list s uvedením čísla objednávkykupní smlouvy a veškerá potřebná dokumentace k předmětu dodávky.
Dodávka je považovaná za nekompletní pokud některý z dokladů k dodávce chybí.
7.2. Zřejmé vady zboží /t.j. vady zjistitelné při přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, např.
zjevné poškození zboží nebo vady množství/musí být kupujícím oznámeny prodávajícímu/ dále jen
reklamovány/ při osobním odběru ihned, jinak do 15-ti dnů od přechodu nebezpečí škody na zboží na
kupujícího /§2121 – 2125 občanského zákoníku/.

7.3. Jiné vady zboží musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby a
v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
7.4. Reklamace musí být vždy písemná. Vady v ní musí kupující popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
7.5. Prodávající poskytne na svoji dodávku záruky proti veškerým vadám a chybám konstrukce, materiálu,
zpracování a montáže/ pokud ji provádí prodávající nebo jeho subdodavatel/ na dobu alespoň dvou let,
počítáno buď od data jejich poskytnutí nebo od přejímky montáže či od uskutečnění dodávky v souladu s
podmínkami objednávky. V průběhu záruční lhůty opraví prodávající nebo vymění kteroukoli část, jež byla
shledána vadnou. Po uvedení dotyčné vadné části do řádného stavu bude poskytnuta záruční lhůta za
stejných podmínek jako při bezvadném plnění. Záruční lhůta bude delší, pokud je tak uvedeno
v objednávce kupujícího /návrhu kupní smlouvy/. Pokud bude oprava spojena s výjezdem servisního
vozidla Kupujícího, budou náklady přeúčtovány Prodávajícímu.
7.6. Povinností Prodávajícího je oznámení návrhu způsobu odstranění vad reklamovaného zboží.
Prodávající je povinen a prohlašuje, že ve lhůtě dle kupní smlouvy, jinak ve lhůtě 24 hodin od doručení
protokolu o vadách dle pokynů Kupujícího splní povinnost:
-dostavit se do místa určeného Kupujícím za účelem kontroly zboží a bližšího zjištění vad oznámených mu
kupujícím v protokolu o vadách a v této lhůtě oznámit Kupujícímu návrh konkrétního postupu, jakým
budou vady zboží odstraněny, nebo
-oznámit Kupujícímu návrh konkrétního postupu, jakým budou vady zboží s maximálním úsilím, péčí a
s přihlédnutím k technologickým lhůtám odstraněny, včetně plánovaných termínů realizace stanovených
opatření k nápravě, a to na náklady Prodávajícího.
7.7. Volba nároku z odpovědnosti za vady zboží i volba způsobu, kterým mají být zjištěné vady odstraněny,
náleží výhradně Kupujícímu, přičemž tento není vázán návrhy Prodávajícího. Kupující je bez ohledu na
charakter vady a závažnost porušení kupní smlouvy výskytem vady vždy oprávněn:
a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodáním chybějícího zboží,
b)požadovat odstranění právních vad,
c)požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
d)požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
e)odstoupit od smlouvy,
f)sám nebo prostřednictvím jiné osoby a na náklady Prodávajícího, s jeho souhlasem či dle jeho pokynů
zboží zkontrolovat, vykonat nezbytné úkony ke zjištění vad, vytřídit, opravit nebo zajistit náhradní
dodávku, aniž by takováto opatření provedená Kupujícím měla vliv na záruku za dodané zboží.

Prodávající se zavazuje tyto náklady Kupujícímu v plném rozsahu uhradit.
Bez ohledu na zvolený nárok je Kupující oprávněn účtovat prodávajícímu paušální náhradu za uplatnění
jakéhokoli práva
Z odpovědnosti za vady ve výši 1000,-Kč.
Paušální náhrada je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování Prodávajícímu.
7.8. Kupující není do doby odstranění všech vad zboží povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu vadného
zboží, která ještě nebyla Prodávajícímu uhrazena.
7.9. Pokud u dodávaného zboží stejného druhu bude zjištěna u více jak 10% dodaného zboží shodná vada
z počtu celkově dodaného zboží je takováto vada považována za vadu typovou /veškeré dodané zboží je
považováno za vadné/. Uplatnění práv z odpovědnosti za typovou vadu nebrání, i pokud u některého zboží
uplynula záruční doba.
Neurčí-li Kupující jiný nárok než dle ustanovení 7.7. těchto obchodních podmínek, je Prodávající povinen
do 14 dnů od zjištění výskytu typové vady zajistit Kupujícímu na své náklady celou náhradní dodávku zboží
odpovídající kupní smlouvě. V případě nesplnění této povinnosti Prodávajícího je Kupující oprávněn od
kupní smlouvy odstoupit.
7.10. Pokud Prodávající nevyřídí reklamaci nebo bude s vyřízením reklamace v prodlení, uhradí Kupujícímu
sankci ve výši 0,1% za každý den prodlení od obdržení reklamace.
7.11. Pokud je předmět plnění určen jako dodávka či poddodávka pro zahraničního/tuzemského
odběratele, přistupuje prodávající k závazkům kupujícího plynoucích z takovéhoto vztahu v rozsahu
odpovědnosti za plnění předmětu této smlouvy.
8. Fakturace a placení.
Faktury je možno vystavovat pouze za objednané a dodané zboží a tehdy, jestliže prodávající splnil svůj
závazek dodat podle smlouvy včetně průvodní technické dokumentace dle bodu 5.1. Platba faktur se
uskuteční bankovním převodem na účet prodávajícího nejpozději do 90 dnů poté, co kupující obdržel od
prodávajícího fakturu. Faktury je nutno zasílat přímo finančnímu útvaru kupujícího EOE-U. Faktura
prodávajícího musí mimo obvyklých údajů obsahovat úplný odkaz na předmětnou objednávku, jinak bude
prodávajícímu vrácena k opravě a lhůta k proplacení faktury počne běžet znovu po obdržení opravené
faktury od prodávajícího.
9. Odmítnutí dodávky.
Jestliže dodávka nebude v souladu s objednávkou, vyhrazuje si kupující právo ji odmítnout a
-požadovat náhradní dodávku nebo opravu odmítnuté dodávky či její části ve lhůtě určené kupujícím.

-nechat zakázku provést třetí stranou dle své volby.
-ponechat si dodávku za sníženou cenu, na základě dohody s Prodávajícím.
-prohlásit, že objednávku zcela či částečně ruší.
Ať již bude zvolena kupujícím z důvodu odmítnutí zboží kterákoli z výše uvedených možností, půjdou
veškeré související výlohy a rizika na účet Prodávajícího.
Pokud Odběratel Kupujícího zpochybní kvalitu dodaného zboží a tato nekvalita je způsobena dodávkou od
Prodávajícího, může Kupující pozastavit další dodávky popř. zrušit dodávku zařízení, se kterým není
Odběratel kupujícího spokojen.
10. Know-how
10.1. Veškerá technická a jiná dokumentace, kterou Kupující Prodávajícímu dodá, zůstává ve výhradním
vlastnictví Kupujícího. Předmětem výhradního vlastnictví Kupujícího jsou všechna technická řešení a jiná
řešení a postupy, které technická dokumentace zachycuje. Kupující neuděluje Prodávajícímu žádná práva
spojená s duševním vlastnictvím.
10.2. Prodávající není oprávněn zveřejnit či zpřístupnit dodanou dokumentaci Kupujícím jakékoliv třetí
osobě, pokud nedošlo k předchozí písemné dohodě s kupujícím. Prodávající je oprávněn používat tuto
dokumentaci pouze v souvislosti s dodávkou zboží pro Kupujícího.
10.3. Další dokumentaci neuvedenou v ustanovení 10.1 zejména dokumentaci vyvinutou Prodávajícím za
účelem plnění kupní smlouvy, na jejímž vývoji se podílel nebo ji spolufinancoval Kupující, se zavazuje
Prodávající nezveřejnit nebo ji nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě či ji nevyužít ve prospěch jakékoliv třetí
osoby, pokud nedojde k jiné předchozí dohodě s kupujícím.
10.4. Po splnění kupní smlouvy či po jejím zániku je Prodávající povinen dokumentaci dle ustanovení 10.1.
a 10.3. předat bezplatně kupujícímu, převést na něj k ní vlastnické právo a zničit případné veškeré kopie,
které si pro splnění kupní smlouvy Prodávající pořídil.
10.5. Pokud Prodávající nesplní svoji povinnost dle ustanovení 10.2., 10.3., nebo 10.4 těchto Obchodních
podmínek, vzniká Kupujícímu vůči Prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč za
každé jednotlivé porušení této povinnosti a to i opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost
dle ust. 10.2,10.3 nebo 10.4 těchto Obchodních podmínek.
11. Náhrada škody, smluvní pokuty.
11.1. V případě, že prodávající nedodrží dobu plnění sjednanou v kupní smlouvě, uhradí kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,04 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení nebo i dřívějšího plnění,
pokud jej kupující písemně neodsouhlasí. Prodávající uhradí Kupujícímu všechny prokazatelné náklady,
které vznikly Kupujícímu se zpožděnou dodávkou zboží.

11.2. V případě prodlení Kupujícího s placením faktury za dodané zboží, uhradí kupující prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,04 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
11.3. Smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
12. Zastavení, zrušení a odstoupení od objednávky.
12.1. Kupující si vyhrazuje právo zastavit s okamžitou platností objednávku. V tomto případě bude s
prodávajícím uzavřena dohoda ohledně náhrady škody, jež by mu měla být poskytnuta.
12.2. Kupující si vyhrazuje právo vyhlásit z oprávněných důvodů zrušení nebo odstoupení od celé
objednávky nebo její části v případě, že prodávající poruší své závazky /např. nedodrží dodací lhůtu/.
12.3. V případě okolností vylučujících odpovědnost si kupující vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez
toho, že by prodávající mohl požadovat jakékoli odškodnění.
Obdobně je důvodem opravňujícím kupujícího odstoupit od smlouvy, bez možnosti uplatnění sankce či
nároku podle předchozí věty vůči němu, skutečnost, že :
-vyjde najevo, že prodávající byl příp. je ve stadiu faktického úpadku v době uzavírání či po uzavření
smlouvy nebo vůči němu bylo či bude zahájeno insolvenční řízení či řízení o zahájení úpadku a jeho
likvidaci v průběhu realizace předmětu plnění.
- vyjde najevo, že smlouvu za prodávajícího uzavřela neoprávněná osoba, příp. osoba jednající ve střetu
zájmů
- vyjdou najevo další závažné skutečnosti, které zásadním způsobem ohrozí řádné a včasné splnění
předmětu smlouvy prodávajícím
12.4. Kupující si mimo toho vyhrazuje právo odstoupit platně od objednávky z důvodu na své straně.
Prodávající má nárok na úhradu nákladů, které prokazatelně na zakázku vynaložil do data odstoupení.
Kupující bude vlastníkem výrobků, materiálu na skladě nebo materiálů dokončených v průběhu realizace
dodávky na základě platné objednávky a dodaných kupujícímu, po jejich úhradě.
13. Rozhodné právo a jurisdikce.
Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí ustanoveními kupní smlouvy a těmito VNP a dále
ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a souvisejících právních předpisů.

V Praze dne 01.01.2015

