VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (pro kamenivo)
společnosti
EDEN TRADE CZ, s. r. o.
IČ: 25396145
se sídlem Ostrava – Vítkovice, Mírová 98/18, PSČ 70300
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíle C, vložce 18332

I. Všeobecná ustanovení
1. Níže uvedené všeobecné obchodně dodací podmínky platí pro všechny obchodní vztahy
spojené s nákupem a prodejem kameniva.

II. Uzavírání kupní smlouvy, obchodního vztahu
1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávku) předkládá kupující písemně. Návrh na uzavření
kupní smlouvy (objednávka) musí obsahovat: určení kupujícího, přesné vymezení sortimentu,
množství a termín a místo dodání zboží.
2. V případě, že návrh je prodávajícím doplněn nebo jinak změněn, považuje se toto za odmítnutí
návrhu původního a zároveň za návrh nový.
3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci prodávajícího a
kupujícího, případně bezvýhradným potvrzením návrhu (objednávky), nebo nového návrhu na
uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího.
4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím může vzniknout též na základě jednorázové
objednávky, kupujícího potvrzené prodávajícím, která musí obsahovat nejméně předmět (tj.
druh a množství odpadu), jednotkovou i celkovou cenu bez a s DPH a termín plnění.
5. Práva a povinnosti ve smlouvě či potvrzené objednávce neupravená se řídí ustanoveními těchto
VOP.
6. Ujednání smlouvy (či smlouvy uzavřené formou potvrzené objednávky), které se odlišují od
příslušných ustanovení těchto VOP mají před takovými obecně platnými ustanoveními těchto
VOP přednost.

III. Kupní cena, fakturace, placení
1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě nebo
zboží uhradit v hotovosti v místě plnění.
2. Podkladem pro placení kupní ceny je faktura. Kupující souhlasí dle ust. § 26 odst. 3 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s tím, že fakturu (daňový doklad) prodávající vystavuje
v elektronické podobě (dále jen „elektronická faktura") a zasílá se z elektronické adresy
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, kterou kupující uvede v smluvní
dokumentaci (smlouva, objednávka) nebo do jeho datové schránky. Za doručení faktury na
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elektronickou adresu se považuje okamžik odeslán e-mailu, u doručení do datové schránky dle
zákonem daných podmínek. Kupující je povinen ihned nahlásit prodávajícímu novou
elektronickou adresu pro zasílání elektronické faktury. Faktura je uhrazena dnem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího uvedený na faktuře-daňovém dokladu.
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané
hodnoty v platném znění. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
je kupující oprávněn fakturu vrátit. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo
vystaví novou a doručí ji kupujícímu, přičemž splatnost faktury se prodlouží oproti původní
splatnosti maximálně o 3 pracovní dny.
V případě dílčích dodávek v rámci jedné kupní smlouvy budou fakturovány tyto dílčí dodávky
sběrnou fakturou ve stanovených fakturačních obdobích (obvykle 1 × týdně) vždy v rámci
daného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury je soupis dodacích listů k dané faktuře.
Vyfakturovaná kupní cena je splatná do 14-ti kalendářních dnů od jejího odeslání prodávajícím.
Za den zaplacení kupní ceny se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
Za pozdní úhradu faktury či jiné finanční plnění se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše
25 % dlužné částky. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou povinná strana uhradí nezávisle
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda.
Zákonná ustanovení o úroku z prodlení zůstávají výše uvedenými ustanoveními o smluvní
pokutě nedotčena.
Pro případ prodlení kupujícího s plněním peněžitých závazků po splatnosti je prodávající
oprávněn pozastavit další dodávky zboží včetně dílčích až do dne zaplacení dlužné částky.
Prodávající v takovém případě neodpovídá za jakékoliv škody z téhož titulu kupujícímu
vzniklé.
Započtení pohledávek ze strany kupujícího je možné jen na základě písemné dohody se
prodávajícím. Jakékoli případné pohledávky kupujícího vůči prodávajícímu je možné postoupit
na třetí osobu až na základě předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

IV. Dodání zboží, množství a kvalita zboží, vady zboží
1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v množství, kvalitě a termínech sjednaných v
kupní smlouvě. V případě sjednání odchylky od standardní kvality musí strany odchylku přesně
specifikovat.
2. Prodávající je povinen ke každé dílčí dodávce doložit dodací list, který musí obsahovat
obchodní jméno a sídlo prodávajícího a kupujícího, určení zboží a jeho množství, odvolávku
na číslo kupní smlouvy (objednávky), sjednané místo dodání zboží.
3. Jestliže si podle kupní smlouvy zajišťuje dopravu zboží sám kupující (dodací podmínka
„EXW“- ze závodu), splní prodávající svou povinnost dodat zboží předáním tohoto zboží přímo
kupujícímu nebo dopravci pověřenému kupujícím k převzetí zboží v místě plnění.
Bude-li kupující požadovat po prodávajícím zajištění dopravy zboží do místa odlišného od
prodejny prodávajícího, nese kupující veškeré náklady s dopravou spojené. Jsou-li náklady na
dopravu účtovány na samostatné faktuře, je kupující povinen zaplatit tyto náklady do 5 dnů od
vystavení faktury.
4. Kupující akceptuje hmotnost zjištěnou a uvedenou prodávajícím jako podklad pro vyúčtování,
přičemž je oprávněn tuto hmotnost na své váze ověřit a případné rozdíly reklamovat, nejpozději
však do 5 dnů od dodání zboží.
5. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí. Kupující je povinen podat
prodávajícímu zprávu o vadách zboží (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, kdy vady

