
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY KOUPĚ
(platné od 30.10.2019)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Všeobecné  smluvní  podmínky  smlouvy  kupní,  kterými
jsou všechny smlouvy, jimiž nabývá kupující vlastnictví k
věci,  která  je  předmětem  koupě  (dále  jen  „VSP“)  jsou
nedílnou  součástí  závazné  objednávky  /  smlouvy
společnosti NC WEGA spol. s r.o. na koupi věci (dále též
„Smlouva“).  Za  smlouvu  je  považována  i  objednávka
kupujícího  (i  ve  formě  mailu),  která  byla  akceptována
společností  NC WEGA spol.  s r.o.  za  podmínky,  že se
tato objednávka bude řídit těmito VSP.  

2. Jiné  podmínky,  odporující  těmto  VSP,  zejména  v
obchodních podmínkách nebo na formulářích kupujícího
se  prohlašují  za právně neúčinné pro  potřeby  Smlouvy
uzavřené  mezi  prodávajícím  a  kupujícím.  Prodávající  a
kupující se dohodli, že jejich smluvní vztah vyplývající ze
Smlouvy se bude řídit výhradně ustanoveními Smlouvy a
těmito VSP. 

3. Odchylná  ujednání  ve  Smlouvě  mají  přednost  před
zněním těchto VSP. 

DEFINICE POJMŮ 

„Kupní smlouva“ Kupní smlouvou se rozumí smlouva, kterou
se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je
předmětem  koupě,  a  umožní  kupujícímu  nabýt  vlastnické
právo  k  věci,  a  kupující  se  zavazuje,  že  věc  převezme a
zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 

„Kupující“  Za  kupujícího  se  pro  účely  těchto  obchodních
podmínek považuje jakákoliv fyzická nebo právnická osoba,
která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím, jež se řídí těmito
obchodními podmínkami. 

„Prodávající“ Prodávajícím se pro účely těchto obchodních
podmínek rozumí společnost NC WEGA spol. s r.o., IČ: 265
13 242, se sídlem Česká republika, Praha 8, Bukolská 773/8,
PSČ  181  00,  zapsaná  v obchodním  rejstříku  vedeném  u
Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 86898. 

„Provozovna“  Provozovnou  se  rozumí  adresa,  ve  které
Prodávající vykonává svoji podnikatelskou činnost, tj. adresa
Měšice, Nádražní 203, PSČ 250 64, Česká republika. 

DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘECHOD VLASTNICTVÍ 

1. Není-li  prodávající  povinen dodat  zboží v  určitém jiném
místě,  a  to  zejména  v  místě  uvedeném  výslovně  ve
smlouvě  nebo v  objednávce,  pak  jeho  povinnost  dodat
zboží  spočívá:  (a)  v  předání  zboží  prvnímu  dopravci  k
přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva o koupi zahrnuje
přepravu  zboží;  (b)  v  ostatních  případech  v  umožnění

kupujícímu  nakládat  se  zbožím  v Provozovně
prodávajícího. 

2. Kupující  se  stává  vlastníkem  prodávaného  zboží
okamžikem  jeho  zaplacení  na  bankovní  účet
prodávajícího,  není-li  výslovně  stanoveno  jinak  v kupní
smlouvě  nebo  závazné  objednávce  uzavřené  mezi
prodávajícím a kupujícím. V takovém případě přechází na
kupujícího  vlastnické  právo  k prodávaným  věcem
podpisem oprávněné osoby kupujícího na dodacím listu. 

3. Pokud  kupující  poskytl  prodávajícímu  materiál,  nářadí,
nástroje, črty, rysy, plány, technické, nebo technologické
podmínky a specifikace nebo software apod. nezbytný ke
zhotovení věci prodávajícím, není prodávající povinen tyto
věci vracet kupujícímu, není-li výslovně stanoveno jinak v
kupní smlouvě nebo závazné objednávce uzavřené mezi
prodávajícím a kupujícím. Kupující užije črty, rysy, plány,
technické,  nebo  technologické  podmínky  a  specifikace
k výrobě věci výhradně k účelu, ke kterému mají sloužit, tj.
pro  zhotovení  konkrétního  výrobku  (-ů)  pro  potřeby
kupujícího.       

4. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího
okamžikem  převzetí  zboží  kupujícím  nebo  dopravcem,
kterému  prodávající  odevzdal  věc  (-i)  k přepravě  pro
kupujícího. 

VADY ZBOŽÍ, JAKOST ZBOŽÍ 

1. Prodávající  musí  dodat  zboží  v  množství,  jakosti  a
provedení,  jež  určuje  smlouva,  a  musí  je  zabalit  nebo
opatřit  tak,  jak určuje smlouva,  případně jak je  u zboží
daného druhu obvyklé. Nestanoví-li smlouva (objednávka)
konkrétní podmínky jakosti a provedení zboží, bude zboží
dodáno kupujícímu v obvyklé jakosti a provedení pro daný
druh prodávaného zboží.  

2. Prodávající  odpovídá  za  vadu,  kterou  má  zboží  v
okamžiku  přechodu  nebezpečí  škody  na  zboží  na
kupujícího, byť se projeví až později. 

3. Prodávající rovněž odpovídá za vadu zboží, jež vznikne
po  době  uvedené  v  předchozím  odstavci,  jestliže  je
způsobena porušením povinnosti  prodávajícího výslovně
vyplývající ze smlouvy. 

4. Za  vadu  se  však  nepovažuje  vada  věci,  která  vyplývá
z provedení  věci  prodávajícím  podle  návrhů,  črtů,
podkladů,  plánů,  technických,  nebo  technologických
podmínek a specifikace nebo software nebo vzorků, které
kupující dodal prodávajícímu pro účely zhotovení věci. Za
tyto  podklady,  návrhy  vzorky,  specifikace,  software
odpovídá kupující. 
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5. Nároky z vad prodané věci je kupující povinen uplatnit u
prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil
anebo mohl zjistit.  Kupující  je povinen dodanou věc (-i)
prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na
věci  a  přesvědčit  se  o  jejích  vlastnostech  a  množství,
nejpozději  však  do  pěti  dnů  ode  dne  dodání  věci
kupujícímu. 

6. Bez ohledu na povahu závazku nebo hospodářský účel
smlouvy  je  povinností  kupujícího  přijmout  i  částečné
plnění. 

7. Prodávající je povinen: 

a) předložit  kupujícímu  doklad  o  atestu  zboží,  pokud  je
zboží  atestováno  a  atest  je  kupujícím  předem
vyžadován. 

b) bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  však  při  první
dodávce zboží předat kupujícímu potvrzení, že do zboží
nebyly při výrobě přidány nebezpečné látky, potvrzení o
množství těžkých kovů ve zboží (olovo, kadmium, rtuť a
šestimocný chrom, hodnota musí být uvedena pro každý
kov  zvlášť),  pokud  je  toto  kupujícím  předem
vyžadováno. To neplatí v případě, že zboží je zhotoveno
z materiálu  kupujícího,  který  kupující  dodal  pro  tyto
účely prodávajícímu. 

c) na  žádost  kupujícího  předložit  kupujícímu  bez
zbytečného  odkladu  osvědčení  o  tom,  že  zboží  bylo
vyrobeno  v  řízených  podmínkách  dle  systému  řízení
jakosti. 

8. Veškeré  náklady  spojené  s  povinnostmi  prodávajícího
vyplývajícími z odst. 7 písm. a) - c) shora jsou součástí
kupní ceny zboží. 

9. Prodávající  prohlašuje,  že  jím  dodané  zboží  bude
splňovat parametry uvedené v technické specifikaci zboží,
v požadavcích kupujícího uvedených ve smlouvě a bude
mít  parametry  shodné  s  předloženými  vzorky,  byly-li
dodány kupujícím prodávajícímu. 

10. Prodávající  na  výzvu  kupujícího  umožní  kupujícímu
kontrolu  výrobních  postupů  a  procesů  (tzv.  audit)  v
závodě  prodávajícího,  za  účelem  ověření  schopnosti
dosáhnout předpokládaných výsledků a sjednané kvality
zboží. Termín takovéto kontroly a formu jejího provedení
určuje  prodávající,  a  to  i  s ohledem  na  podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob.  

11. Dojde-li v době trvání smlouvy ke změně parametrů zboží,
je o tom prodávající povinen informovat kupujícího. 

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ 

1. Termín  pro  dodání  zboží  prodávajícím  kupujícímu  je
stanoven ve smlouvě. 

2. V  případě,  že  ve  smlouvě  není  termín  dodání  zboží
výslovně  uveden,  je  prodávající  povinen  dodat  zboží
kupujícímu v termínu stanoveném prodávajícím. 

CENA ZBOŽÍ 

1. Cena  zboží  je  stanovena  ve  smlouvě  jako  konečná  a
pevná za zboží specifikované ve smlouvě a představuje
sjednanou  hodnotu  veškerých  plnění  a  závazků
prodávajícího vůči kupujícímu dle smlouvy. 

2. Není-li  cena  zboží  ve  smlouvě  výslovně  stanovena,  je
kupující  povinen  zaplatit  prodávajícímu  cenu  zboží
stanovenou  ceníkem  prodávajícího  na  konkrétní  druh
zboží a není-li vydán takovýto ceník, tak cenu v místě a
čase obvyklou. 

3. Veškeré ceny ve smlouvě se rozumí bez daně z přidané
hodnoty,  není-li  výslovně  stanoveno  jinak  ve  smlouvě.
Daň z přidané hodnoty bude prodávajícím účtována dle
platných  právních  předpisů  v  době  uskutečnění
zdanitelného plnění. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

1. Prodávajícímu  vzniká  právo  na  zaplacení  kupní  ceny
zboží  okamžikem  jeho  zhotovení  pro  kupujícího,
nestanoví-li  smlouva  jinak.  Prodávající  před  vydáním
každé  faktury  prokáže kupujícímu existenci  vyrobeného
zboží  prohlášením  prodávajícího,  ze  kterého  bude
vyplývat připravenost prodávajícího dodat vyrobené zboží
kupujícímu.  

2. Daňový doklad prodávajícího bude obsahovat náležitosti
daňového dokladu v souladu se zákona č. 235/2004 Sb.,
o  DPH;  zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví  obojí  v
platném znění. 

3. Není-li  ve  smlouvě  stanovena  jiná  lhůta  splatnosti,  je
stanovena lhůta splatnosti finančního závazku kupujícího
vůči prodávajícímu za dodané zboží v délce čtrnácti (14)
dnů ode dne vystavení daňového dokladu prodávajícím,
není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. 

4. Kupující  není  oprávněn  jednostranně  započíst  jakékoliv
splatné či nesplatné pohledávky vůči prodávajícímu bez
předchozího písemného souhlasu prodávajícího.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (OBJEDNÁVKY) 

1. Prodávající  je  oprávněn  jednostranně  odstoupit  od
smlouvy z těchto důvodů: 
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a) v  případě,  že  je  ve  vztahu  ke  kupujícímu  zahájeno
insolvenční řízení nebo zjištěn úpadek, nebo v případě
vstupu kupujícího do likvidace; 

b) v  případě  podstatného  porušení  smluvních  povinností
kupujícím,  zejména  bude-li  kupující  v  prodlení  se
zaplacením kupní ceny nebo její části o více jak 5 (pět)
dnů oproti termínu stanovenému ve smlouvě; 

c) mají-li  návrhy,  podklady,  vzorky  či  jiná  dokumentace,
podle kterých má být zboží prodávajícím pro kupujícího
zhotoveno vady; 

d) z jiných důvodů výslovně uvedených ve smlouvě.  

2. Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy z
těchto důvodů: 

a) v  případě,  že  je  ve  vztahu k  prodávajícímu  zahájeno
insolvenční řízení nebo zjištěn úpadek, nebo v případě
vstupu prodávajícího do likvidace; 

b) z jiných důvodů výslovně uvedených ve Smlouvě nebo
VSP. 

3. Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  učiněno  písemně  a
doručeno  druhé  smluvní  straně,  přičemž  účinky
odstoupení  nastávají  dnem  doručení  písemného
oznámení o odstoupení od smlouvy. 

4. Odstoupením  od  smlouvy  zanikají  všechna  práva  a
povinnosti  stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se
však  nedotýká  nároku  na  náhradu  škody  vzniklé
porušením  smlouvy,  řešení  sporů  mezi  smluvními
stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které
podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i
po ukončení Smlouvy. 

PROMLČENÍ 

1. Je  ujednáno,  že  na  nároky  prodávajícího  vůči
kupujícímu  vyplývající  ze  smlouvy  a/nebo  vzniklé  v
souvislosti  se  smlouvou  se  uplatní  promlčecí  lhůta  v
délce  trvání  deseti  let  ode  dne,  kdy právo  mohlo  být
prodávajícím uplatněno poprvé.

2. V ostatních  případech  se  uplatní  promlčecí  doba
stanovená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Veškeré spory vzniklé (vyplývající) ze smlouvy, které se
mezi  prodávajícím  a  kupujícím  nepodaří  vypořádat
smírně, budou předloženy k rozhodnutí věcně a místně
příslušnému soudu České republiky  podle místa sídla
prodávajícího. 

2. Prodávající bere na vědomí, že kupující má zavedený a
certifikovaný Systém řízení kvality s požadavky ČSN EN
ISO  9001:2016.  Prodávající  se  zavazuje  při  plnění
všech dodávek zboží pro kupujícího dodržovat všechny
požadavky  shora  uvedeného  systému  řízení  kvality,
jakož  i  zákonné  povinnosti  stanovené  příslušnými
právními předpisy České republiky. 

3. Veškerá práva a povinnosti stran jinak ve smlouvě nebo
VSP  neupravená  se  řídí  příslušnými  ustanoveními
zákona č.  89/2012 Sb.,  občanský  zákoník,  v  platném
znění. 
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