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Obchodní podmínky pro Kupní smlouvy 
verze 4.0, účinnost od 1.4.2021 
 

Článek 1 | Úvodní ustanovení a výklad některých pojmů 

1.1 Kupující: Kupujícím (odběratelem) se rozumí společnost 
OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO: 49196812, sídlem Na Střílně 1929/8, 
Bolevec, 323 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4355 (dále jen „Kupující“).  

1.2 Prodávající: Prodávajícím (dodavatelem) se rozumí osoba, která 
uzavřela s Kupujícím na základě Objednávky Kupujícího Smlouvu 
(dále jen „Prodávající“). Prodávajícím může být jak fyzická tak i 
právnická osoba.   

1.3 Objednávka: Každá Objednávka Kupujícího, jejímž předmětem je 
Předmět koupě požadovaný Kupujícím, představuje návrh na 
uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a 
to konkrétně Kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. občanského 
zákoníku (dále jen „Objednávka“). Objednávka je Prodávajícímu 
adresována (doručována) Kupujícím zpravidla elektronicky (emailem) 
na kontaktní adresu Prodávajícího.  

1.4 Smlouva: Potvrzením Objednávky způsobem podle článku 2 
těchto Obchodních podmínek je uzavřena kupní smlouva podle ust. § 
2079 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“).  Potvrzením 
(akceptací) Objednávky vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím právně 
závazkový vztah, jež se řídí podmínkami kupní Smlouvy (potvrzené 
Objednávky) a těmito Obchodními podmínkami. Potvrzená 
Objednávka představuje Smlouvu.  

1.5 Obchodní podmínky: Tyto obchodní podmínky Kupujícího 
představují obchodní podmínky podle ust. § 1751 občanského 
zákoníku. Tyto obchodní podmínky společně s Objednávkou a 
Smlouvou upravují smluvní podmínky závazkového vztahu mezi 
Kupujícím a Prodávajícím, který je založen na základě Smlouvy 
(potvrzené Objednávky). Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou 
součástí každé Objednávky a Smlouvy (dále jen „Obchodní 
podmínky“).  

1.6 Předmět koupě: Na základě Smlouvy se Prodávající zavazuje, že 
Kupujícímu dodá předmět koupě (zboží), který je předmětem 
Objednávky (dále jen „Předmět koupě“), a umožní mu nabýt 
vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Předmět koupě 
převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu, a to vše za podmínek 
uvedených ve Smlouvě (potvrzené Objednávce) a těchto Obchodních 
podmínkách. Předmět koupě znamená jednotlivě anebo co do 
množství určenou hmotnou (movitou) věc anebo hmotné (movité) 
věci a jejich součásti a příslušenství, které se Prodávající zavazuje na 
základě Smlouvy dodat Kupujícímu. Předmět koupě v sobě zahrnuje 
také veškeré věci, součásti, příslušenství, doklady, služby a práva 
související s Předmětem koupě. Předmět koupě je zpravidla 
v Objednávce označen jako popis dodávky.  

1.7 Obchodní podmínky Prodávajícího: Potvrzením Objednávky 
vyjadřuje Prodávající bezvýhradný souhlas s tím, že případné 
všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího či jakékoliv jiné 
obchodní podmínky, na něž Prodávající případně odkáže, se na vztah 
založený Smlouvou (potvrzenou Objednávkou) mezi Prodávajícím a 
Kupujícím nevztahují.  

1.8 Závazkové vztahy: Těmito Obchodními podmínkami se řídí a 
budou řídit všechny závazkové vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím 
založené na základě Smlouvy (potvrzené Objednávky).  

 

Článek 2 | Objednávka Kupujícího a vznik Smlouvy 

2.1 Obsah Objednávky: Objednávka Kupujícího obsahuje zpravidla: 
a) požadavek Kupujícího k závazku Prodávajícího dodat (prodat) 
Předmět koupě, b) označení a popis Předmětu koupě (např. název, 
počet kusů, značka, čísla, hmotnost, druh obalů), c) specifikaci místa 
dodání (obec, ulici a číslo popisné, případně jiné označení), d) kupní 
cenu, jež se Kupující zavazuje za dodání (prodej) Předmětu koupě 
Prodávajícímu uhradit, e) datum vystavení Objednávky a číslo 
Objednávky, f) místo a termín (čas) dodání Předmětu koupě, a g) jiné 
podmínky obsažené v Objednávce.   

2.2 Potvrzení Objednávky: Pro uzavření Smlouvy je Prodávající 
povinen Objednávku Kupujícího bezvýhradně potvrdit. K 
bezvýhradnému potvrzení (akceptaci) Objednávky postačuje i prosté 
elektronické, faxové nebo písemné sdělení Prodávajícího doručené 
Kupujícímu, jehož obsahem je potvrzení Objednávky (např. odpověď 
Prodávajícího emailem o přijetí Objednávky, či jiný projev vůle 
směřující k přijetí / potvrzení Objednávky). Není-li lhůta pro potvrzení 
(akceptaci) Objednávky v Objednávce výslovně uvedena, činí nejvýše 
3 pracovní dny od dne odeslání Objednávky Kupujícím. Potvrzení 
Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu prostřednictvím 
elektronické pošty na kontaktní emailovou adresu Kupujícího 
centralninakup@gaenergo.cz  anebo na kontaktní emailovou adresu 
Kupujícího, ze které byla Objednávka učiněna. Email Prodávajícího o 
potvrzení Objednávky nemusí být pro závaznost akceptace opatřen 
zaručeným elektronickým podpisem Prodávajícího ani Kupujícího. 
Nejpozději do 3 pracovních dní po potvrzení Objednávky, je 
Prodávající povinen zaslat Kupujícímu na kontaktní email elektronický 
scan (kopii) Objednávky (Smlouvy) opatřený razítkem a podpisem 
Prodávajícího. 

2.3 Vznik Smlouvy: Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je 
Kupujícímu doručeno potvrzení Prodávajícího o akceptaci 
Objednávky dle odst. 2.2 tohoto článku Obchodních podmínek. Tímto 
není jakkoliv dotčeno ustanovení odst. 2.4 tohoto článku Obchodních 
podmínek. Prodávající akceptací Objednávky potvrzuje, že měl 
skutečnou příležitost ovlivnit obsah základních podmínek samotné 
Objednávky (tj. Smlouvy) a dále měl možnost ovlivnit i podmínky 
těchto Obchodních podmínek. Prodávající není oprávněn, jakkoliv 
měnit bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího Obchodní 
podmínky ani obsah Objednávky, zejména pak podmínky jako je 
specifikace Předmětu koupě, termín dodání, místo dodání. 
Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že osoba potvrzující za 
Kupujícího převzetí Předmětu koupě, jež je předmětem Objednávky 
(Smlouvy), není oprávněna k jakékoliv změně obsahu podmínek 
potvrzené Objednávky (Smlouvy). Ke změně obsahu podmínek 
potvrzené Objednávky (Smlouvy) jakož i těchto Obchodních 
podmínek je vedle statutárních zástupců Kupujícího oprávněna pouze 
osoba, která Objednávku vystavila anebo její vystavení zadala, 
přičemž takovéto právní jednání musí být učiněno výlučně v písemné 
formě. 

2.4 Dodatky či odchylky od Objednávky: Potvrzení Objednávky s 
výhradou nebo jiná odpověď Prodávajícího s dodatkem nebo 
odchylkou k Objednávce, která podstatně nemění podmínky 
Objednávky jako nabídky, není přijetím (akceptací), a to i v případě, 
pokud Kupující jako navrhovatel bez zbytečného odkladu takové 
přijetí neodmítne. Kupující jako navrhovatel v souladu s ust. § 1740 
odst. 3 občanského zákoníku vylučuje možnost přijetí (akceptaci) 
Objednávky (nabídky) s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, 
včetně takové, která podstatně nemění podmínky Objednávky.  

2.5 Storno Objednávky: Kupující má vyhrazeno právo kdykoliv 
Objednávku odvolat (stornovat) a to nejpozději do doby, kdy bude 
Kupujícímu prokazatelně doručeno potvrzení Prodávajícího o 
akceptaci Objednávky.  

 



OMEXOM GA Energo s.r.o. T. +420 373 303 111 

Na Střílně 1929/8 info@gaenergo.cz 

323 00 Plzeň-Bolevec www.gaenergo.cz 

Jednatelé: Zdeněk Židek, Václav Hubač, Ing. Aleš Uldrych 

Zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4355, IČ: 49196812, DIČ: CZ49196812 

 

 

2.6 Působnost Obchodních podmínek: Prodávající je povinen se 
před potvrzením (akceptací) Objednávky podrobně seznámit v celém 
rozsahu s těmito Obchodními podmínkami Kupujícího. Aktuální znění 
Obchodních podmínek je zveřejněno na internetových stránkách 
Kupujícího www.gaenergo.cz odkaz „O SPOLEČNOSTI“, záložka 
„Dokumenty“. Potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího 
potvrzuje Prodávající, že se seznámil v celém rozsahu s těmito 
Obchodními podmínkami a dále Prodávající potvrzením Objednávky 
vyjadřuje bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas s tím, aby se 
závazkový vztah založený mezi ním a Kupujícím na základě Smlouvy 
(potvrzené Objednávky), řídil podmínkami Smlouvy (potvrzené 
Objednávky) a těmito Obchodními podmínkami, jež se Prodávající 
zavazuje dodržovat. 

2.7 Ukončení Smlouvy: Od Smlouvy (potvrzené Objednávky) anebo 
kterékoliv její části, je Kupující oprávněn písemně odstoupit bez 
uvedení důvodu, a to nejpozději před písemným potvrzením 
dodacího listu o převzetí Předmětu koupě (protokolárním převzetím 
Předmětu koupě Kupujícím). Tímto ujednáním není jakkoliv dotčeno 
právo Kupujícího odstoupit od Smlouvy nebo kterékoliv její části ze 
zákonem stanovených důvodů (důvodu) anebo z důvodů (důvodu) 
uvedených v těchto Obchodních podmínkách či potvrzené 
Objednávce (Smlouvě). 

Článek 3 | Jakost, zabalení a doklady  

3.1 Jakost, kvalita a provedení Předmětu koupě: Předmět koupě 
musí odpovídat všem požadavkům dle Smlouvy (potvrzené 
Objednávky) a těchto Obchodních podmínek. Předmět koupě musí 
dále též odpovídat i všem právním předpisům, technickým a 
bezpečnostním normám a předpisům, normám ČSN, EN, ISO, včetně 
norem a předpisů doporučujících, pro daný druh Předmětu koupě. 
Předmět koupě i veškeré součásti použité k jeho výrobě musí být 
výlučně nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního 
materiálu, součástek a příslušenství, vše v nejvyšší jakosti. Pokud je 
Předmět koupě dodáván na základě vzorků, návrhů či výkresů, musí 
těmto zcela odpovídat, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 
Prodávající je povinen plnit v jakosti nejvyšší, nestanoví-li Smlouva 
(potvrzená Objednávka) výslovně jinak.   

3.2 Zabalení a zajištění Předmětu koupě: Pro přepravu Předmětu 
koupě do místa dodání je Prodávající povinen na své náklady a riziko 
Předmět koupě zabalit a zajistit tak, aby v průběhu přepravy včetně 
nakládky a vykládky nemohlo dojít k poškození ani znehodnocení 
Předmětu koupě. Obal Předmětu koupě musí umožňovat jeho 
bezpečné uskladnění bez ztráty kvality. Veškeré náklady na přepravu, 
dopravu, zabalení, a zajištění Předmětu koupě jsou již obsaženy 
v kupní ceně určené Smlouvou. Původcem veškerých obalů a odpadů 
vzniklých při plnění Smlouvy je Prodávající. Přepravu Předmětu 
koupě, kterým je: a) písek, b) štěrk, c) beton, anebo d) asfalt, si 
zajišťuje samostatně Kupující, ledaže ze Smlouvy (potvrzené 
Objednávky) vyplývá výslovně jinak.        

3.3 Doklady k Předmětu koupě: Prodávající je povinen předat 
Kupujícímu nejpozději při protokolární přejímce Předmětu koupě 
(potvrzení dodacího listu Kupujícím) veškeré doklady a dokumenty 
související s Předmětem koupě, zejména pak doklady upravující 
technické podmínky, montáž, instalaci, provoz, údržbu a skladování 
Předmětu koupě, dále pak prohlášení o shodě, typový list, záruční list, 
protokoly o zkouškách, protokoly o kvalitě Předmětu koupě, návody 
k obsluze, servisní knihu, atd. atp. či doklady a dokumenty Kupujícím 
výslovně požadované po uzavření Smlouvy. Prodávající je povinen 
předat Kupujícímu i veškeré doklady a dokumenty, které nejsou 
výslovně uvedeny ve Smlouvě (Objednávce), avšak tyto jsou potřebné 
k užívání a volnému nakládání (disponování) s Předmětem koupě 
Kupujícím, včetně dokladů pro daňové a účetní potřeby. V případě, že 
Předmětem koupě je chemická látka nebo směs, je Prodávající 
povinen Kupujícímu předat také aktuální bezpečnostní list. 

3.4 Záruka za jakost Předmětu koupě: Prodávající poskytuje 
Kupujícímu na Předmět koupě záruku za jakost dle ust. § 2113 a násl. 
občanského zákoníku. Prodávající se zavazuje, že Předmět koupě 
jakož i každá jeho část, součást a příslušenství, bude po celou dobu 
trvání záruky v délce nejméně 36 kalendářních měsíců, pokud 
Smlouva (potvrzená Objednávka) nestanoví záruční dobu delší, plně 
způsobilý pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a k účelu 
obvyklému pro Předmět koupě a dále, že si zachová Smlouvou 
stanovené vlastnosti a též i vlastnosti obvyklé. Záruční doba počíná 
běžet ode dne protokolárního převzetí Předmětu koupě Kupujícím. 
Prodávající dále odpovídá Kupujícímu v rámci záruky za jakost 
zejména za to, že v době, kdy Kupující Předmět koupě převzal a dále 
v době, kdy trvá záruční doba: a) má Předmět koupě vlastnosti, které 
si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 
Prodávající nebo výrobce popsal, a které Kupující očekával s ohledem 
na povahu Předmětu koupě a na základě reklamy jimi prováděné, a 
b) se Předmět koupě hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající 
uvádí a/nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, a c) 
Předmět koupě odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému 
vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle 
smluveného vzorku nebo předlohy, a d) Předmět koupě je v 
odpovídajícím množství, míře a hmotnosti a, e) Předmět koupě 
vyhovuje všem požadavkům právních předpisů a příslušných norem 
ČSN, EN a ISO. O dobu reklamace vady Předmětu koupě se záruční 
doba prodlužuje, a to na celý Předmět koupě včetně všech jeho částí, 
součástí a příslušenství.  

Článek 4 | Platební podmínky 

4.1 Kupní cena: Prodávajícímu vznikne právo na zaplacení kupní 
ceny až po protokolárním písemném převzetí celého Předmětu koupě 
Kupujícím (písemné potvrzení dodacího listu Kupujícím), není-li ve 
Smlouvě stanoveno jinak. Prodávající není oprávněn požadovat 
zálohu na kupní cenu ani není oprávněn požadovat zaplacení části 
kupní ceny před dodáním Předmětu koupě a jeho protokolárním 
převzetím Kupujícím, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, 
a/nebo nerozhodne-li se Kupující dobrovolně k úhradě zálohy na 
kupní cenu či její části před dodáním Předmětu koupě. Kupní cena 
zahrnuje veškeré náklady spojené s Předmětem koupě, včetně 
zejména nákladů na dodání Předmětu koupě, zabalení Předmětu 
koupě, nákladů spojených s obstaráním dokladů k Předmětu koupě, 
etiketováním, clem, daněmi, skladným, nákladů na přepravu atd. atp.  

4.2 Vyúčtování kupní ceny: Úhradu kupní ceny bezhotovostním 
bankovním převodem provede Kupující pouze na základě originálu 
daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vyúčtovat 
(vyfakturovat) Kupujícímu kupní cenu nejpozději ve lhůtě do 5 
pracovních dní po protokolárním převzetí Předmětu koupě 
Kupujícím. Nedílnou součástí každého daňového dokladu (faktury) 
Prodávajícího musí být: a) kopie či originál Objednávky opatřená 
podpisem a razítkem Prodávajícího, a b) kopie dodacího listu 
opatřená podpisem Kupujícího stvrzujícím protokolární převzetí 
Předmětu koupě Kupujícím. Daňový doklad Prodávajícího společně s 
Objednávkou opatřenou podpisem a razítkem Prodávajícího a kopii 
potvrzeného dodacího listu, musí být Kupujícímu doručeny v 
elektronické podobě na kontaktní email nebo v podobě listinné na 
adresu sídla Kupujícího uvedeného v obchodním rejstříku. Do doby, 
než Prodávající doručí originál daňového dokladu Kupujícímu a dále 
též i kopii Objednávky opatřené podpisem a razítkem Prodávajícího a 
dále kopii dodacího listu s podpisem Kupujícího, není Kupující se 
splněním povinnosti zaplatit kupní cenu za Předmět koupě v prodlení. 

4.3 Oprava, doplnění daňového dokladu: Nebude-li vystavený 
daňový doklad obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právním 
předpisem, Smlouvou (potvrzenou Objednávkou) nebo těmito 
Obchodními podmínkami, nebude tento daňový doklad Kupujícím 
uznán a proplacen a Kupující jej vrátí zpět Prodávajícímu bez 
zbytečného odkladu k doplnění anebo opravě, aniž by se tím Kupující 
dostal do prodlení se zaplacením kupní ceny Předmětu koupě.  
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4.4 Splatnost kupní ceny: Není-li splatnost daňového dokladu 
výslovně uvedena ve Smlouvě (potvrzené Objednávce), činí nejdéle 
60 kalendářních dní od dne jeho doručení Kupujícímu, bez ohledu na 
datum splatnosti uvedené v daňovém dokladu Prodávajícího. Nejsou-
li součástí daňového dokladu podklady či kterýkoliv z nich dle odst. 
4.2 uvedených pod písmeny a) a b), tohoto článku Obchodních 
podmínek, počíná lhůta splatnosti daňového dokladu běžet až od dne 
doručení posledního z nich. V případě opravy nebo doplnění 
daňového dokladu podle odst. 4.3 tohoto článku Obchodních 
podmínek, počíná lhůta splatnosti daňového dokladu běžet až od dne 
doručení opraveného nebo doplněného daňového dokladu 
Kupujícímu.  

4.5 Zaplacení kupní ceny: Dnem zaplacení kupní ceny je v případě 
bezhotovostní platby den, ve kterém Kupující zadal své bance příkaz 
k úhradě kupní ceny.  

Článek 5 | Odpovědnost za vady Předmětu koupě 

5.1 Zachování práv při vadném plnění: Odchylně od ust. § 2103 
občanského zákoníku, věty prvé, se Kupující a Prodávající dohodli, že 
Kupující má zachována veškerá práva z vadného plnění i v případě, že 
se jedná o vadu Předmětu koupě, kterou musel s vynaložením 
obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy anebo při převzetí 
Předmětu koupě. Odchylně od ust. § 2112 odst.1 občanského 
zákoníku, se Kupující a Prodávající dále dohodli, že soud Kupujícímu 
právo z vadného plnění přizná i v případě, že Kupující neoznámil 
Prodávajícímu vadu Předmětu koupě bez zbytečného odkladu poté, 
co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději 
však do uplynutí tří let od převzetí Předmětu koupě. Prodávající se 
potvrzením Objednávky vzdává práva námitky podle ustanoví § 2112 
odst.2, věty prvé, občanského zákoníku. Lhůta k prohlídce Předmětu 
koupě podle ust. § 2104 občanského zákoníku činí nejméně 90 
kalendářních dní od dne převzetí Předmětu koupě Kupujícím. Kupující 
je oprávněn úspěšně uplatit práva (nároky) z odpovědnosti za vady 
Předmětu koupě, bez toho, aniž by tato zanikla, kdykoliv od převzetí 
Předmětu koupě až do skončení záruční doby. 

5.2 Oznámení vady: Kupující oznámí Prodávajícímu vadu Předmětu 
koupě zpravidla ve lhůtě do 30 kalendářních dní od jejího výskytu či 
zjištění. Lhůta dle předchozí věty je pouze pořádková, přičemž jejím 
zmeškáním práva z odpovědnosti za vady nezanikají ani nejsou, 
jakkoliv dotčena. Součástí oznámení bude i popis, jak se vada 
projevuje a dále bude součástí oznámení i volba práva (nároku), který 
Kupující pro danou vadu uplatňuje (viz níže odst. 5.3 tohoto článku 
Obchodních podmínek). 

5.3 Práva z odpovědnosti za vady: Kupující má bez ohledu na 
charakter (povahu) vady Předmětu koupě, anebo závažnost porušení 
Smlouvy, pro každou jednotlivou vadu Předmětu koupě podle svého 
rozhodnutí právo: 
a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního (nového) 

Předmětu koupě za bezvadný, případně dle volby Kupujícího 
dodáním chybějící Předmětu koupě anebo dodáním chybějící 
části, součástí anebo příslušenství Předmětu koupě; anebo 

b) požadovat odstranění právní vady; anebo 
c) požadovat odstranění faktické vady opravou Předmětu koupě, 

je-li vada opravitelná (odstranitelná); anebo 
d) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nejméně však ve výši 

3% kupní ceny Předmětu koupě za každou jednotlivou vadu; 
anebo 

e) odstoupit od Smlouvy anebo kterékoliv její části. 

Povinnost Prodávajícího odpovídající právu Kupujícího podle písmene 
a), b, c) a/nebo d) výše, je Prodávající povinen splnit řádně nejpozději 
do 10 kalendářních dní ode dne uplatnění práva Kupujícím, nebyla-li 
písemně ujednána mezi Kupujícím a Prodávajícím lhůta odlišná (např. 
v reklamačním protokolu). Marné uplynutí této lhůty se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy. Prodávající je povinen kterýkoliv z 
nároků z odpovědnosti za vady (právo z vady) uplatněné Kupujícím 

splnit řádně a včas. Veškerá shora uvedená práva trvají a k jejich 
uplatnění je Kupující oprávněn kdykoliv po celou dobu trvání Záruky 
za jakost předmětu koupě dle ust. článku 3 odst. 3.4 těchto 
Obchodních podmínek. 

5.4 Odstranění vady: Nebude-li mezi Kupujícím a Prodávajícím 
dohodnuto písemně jinak (např. v reklamačním protokolu), zavazuje 
se Prodávající odstranit vadu Předmětu koupě při uplatnění práva dle 
odst. 5.3 písm. a), b), a/ nebo c) tohoto článku Obchodních podmínek, 
nejpozději do 10 kalendářních dní od uplatnění práva. Prodávající je 
povinen odstranit vadu Předmětu koupě i v případě, kdy namítá, že 
za vadu není odpovědným, a/nebo že se o vadu nejedná. Kupující je 
též oprávněn Prodávajícímu závazně stanovit i způsob odstranění 
vady Předmětu koupě (stanovit způsob a rozsah opravy). Tímto není, 
jakkoliv dotčena povinnost Prodávajícího upozornit v písemné formě 
bez zbytečného odkladu Kupujícího na nevhodný způsob jím 
určeného způsobu opravy (odstranění) vady.  Kupující má právo na 
náklady Prodávajícího sám anebo prostřednictvím jím (Kupujícím) 
určené třetí osoby, odstranit jakoukoliv vadu Předmětu koupě, pokud 
nebyla Prodávajícím vada odstraněna nejpozději do 10 kalendářních 
dní po jejím oznámení Prodávajícím, nebyla-li ujednána mezi 
Prodávajícím a Kupujícím v rámci reklamace vady lhůta odlišná (např. 
v reklamačním protokolu). Veškeré náklady, které vznikly Kupujícímu 
s odstraněním vady Předmětu koupě vč. nákladů, které vznikly 
Kupujícímu s odstraněním vady Předmětu koupě prostřednictvím 
třetí osoby (zejména zaplacení ceny za odstranění vady Předmětu 
koupě třetí osobě), nese ke své tíži zcela Prodávající a tyto je povinen 
nahradit v celém rozsahu Kupujícímu. Prodávající se zavazuje veškeré 
náklady vynaložené Kupujícím na odstranění vady v plném rozsahu 
Kupujícímu na jeho výzvu uhradit nejpozději do 15 kalendářních dní 
od doručení výzvy. Právo Kupujícího uplatnit vůči Prodávajícímu 
namísto práva na odstranění vady právo podle odst. 5.3 písm. d) 
tohoto článku Obchodních podmínek, je zachováno i v případě, že 
vada Předmětu koupě byla již odstraněna Kupujícím nebo jím 
určenou třetí osobou. 

5.5 Další práva a nároky při vadnosti plnění: Nároky z vad Předmětu 
koupě (práva z odpovědnosti za vady ani práva a nároky ze záruky za 
jakost) se, jakkoliv nedotýkají nároku na náhradu škody (újmy) ani na 
nároku na smluvní pokuty. Smluvní strany se odchylně od ust. § 1925 
občanského zákoníku dohodly, že uspokojení, kterého může 
dosáhnout Kupující uplatněním práva z vadného plnění, je oprávněn 
dosáhnout (domáhat se) uplatněním práva anebo nároku i z 
jakéhokoliv jiného právního důvodu či titulu. 

5.6  Dodatečná volba nároku z odpovědnosti za vady: Pokud se 
dodatečně ukáže, že vada Předmětu koupě je neopravitelná 
(neodstranitelná) anebo, že s opravou (odstraněním) jsou spojeny 
nepřiměřeně vysoké náklady, může Kupující požadovat dodání 
náhradního Předmětu koupě (nové plnění) nebo od Smlouvy zcela 
nebo zčásti odstoupit. Právo Kupujícího na odstoupení od Smlouvy 
anebo její části není rovněž dotčeno.  

5.7  Zádržné: Kupující není do doby odstranění všech vad Předmětu 
koupě povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu, a to bez ohledu na 
to, zda již Kupující protokolárně Předmět koupě převzal. 

5.8  Pojištění: Prodávající je povinen na svůj účet, riziko a 
odpovědnost zřídit a udržovat v platnosti od okamžiku uzavření 
Smlouvy až do uplynutí záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadou předmětu koupě a/nebo činností Prodávajícího  v 
rozsahu pojistného krytí „All risk“ s minimálním limitem pojistného 
plnění 5.000.000,- Kč a dále pojištění finančního škod s minimálním 
limitem pojistného plnění 500.000,- Kč, nestanoví-li Smlouva 
(Objednávka) vyšší pojistný limit. 

Článek 6 | Utvrzení smluvních povinností 

6.1 Utvrzení povinnosti včasného plnění: V případě, že Prodávající 
nesplní svou povinnost dodat Kupujícímu Předmět koupě včas (tzn. 
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nejpozději do termínu dodání Předmětu koupě dle Smlouvy), 
zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 
% z kupní ceny za každý započatý den prodlení, nejvýše však do částky 
100 % kupní ceny.   

6.2 Utvrzení povinnosti řádného plnění: V případě, že Prodávající 
nesplní svou povinnost dodat Kupujícímu Předmět koupě se 
sjednanými vlastnostmi a bez jakýchkoliv vad, zavazuje se Prodávající 
zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za 
každý den prodlení s dodáním bezvadného Předmětu koupě, nejvýše 
však do částky 100 % kupní ceny. 

6.3 Utvrzení povinnosti k odstranění vady: V případě, že Prodávající 
nesplní svou povinnost odstranit včas vadu Předmětu koupě 
oznámenou (reklamovanou) Kupujícím, zavazuje se Prodávající 
zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za 
každý den prodlení s odstraněním vady. 

6.4 Utvrzení povinnosti zákazu započtení, postoupení a zastavení 
pohledávek Prodávajícího: V případě, že Prodávající započte, anebo 
postoupí, anebo zastaví pohledávku za Kupujícím ze Smlouvy, anebo 
uplatní zadržovací právo v rozporu s ust. článku 8 odst. 8.1 těchto 
Obchodních podmínek, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.  

6.5 Utvrzení povinnosti mlčenlivosti: Prodávající je povinen 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
při plnění závazků založených Smlouvou (potvrzenou Objednávkou), 
s výjimkou skutečností veřejně známých anebo veřejně dostupných. 
V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozí věty, je 
Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 25% 
kupní ceny za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
mlčenlivosti.  

6.6 Náhrada škody: Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 
2050 občanského zákoníku dohodly, že zaplacením jakékoliv smluvní 
pokuty není jakkoliv dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody 
(újmy), jež vznikla z porušení povinnosti zajištěné (utvrzené) smluvní 
pokutou. Smluvní pokuta se do náhrady škody (újmy) nezapočítává. 
Vedle smluvní pokuty je poškozená smluvní strana oprávněna 
nárokovat i náhradu škody (újmy) v plné výši. Zaplacením smluvní 
pokuty tedy není rovněž jakkoliv dotčeno právo poškozené smluvní 
strany na náhradu škody (újmy). Smluvní strany sjednávají povinnost 
odčinit též i nemajetkovou újmu. Prodávající je povinen odčinit 
nemajetnou újmu způsobenou Kupujícímu v penězích, nestanoví-li 
Kupující jiný způsob odčinění nemajetkové újmy. 

Článek 7 | Protikorupční doložka 

7.1 Protikorupční program: Kupující společnost OMEXOM GA 
Energo s.r.o. je zavázána tzv. Protikorupčním programem. 
Protikorupční program, jakožto nástroj řízení, představuje základní 
strategii společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. v boji proti korupci, 
úplatkářství a korupčnímu jednání. Účelem Protikorupčního 
programu je především systematické budování a rozvíjení systému 
vnitřních kontrol, mechanismů a procesů vytvářejících efektivní 
obranu vůči korupčnímu jednání jak zaměstnanci společnosti 
OMEXOM GA Energo s.r.o., tak i třetími osobami, zejména 
dodavateli, smluvními partnery, jejich zaměstnanci, atp. 

7.2 Protikorupční dokumentace: Protikorupční program je vymezen 
zejména těmito dokumenty: 
a) Protikorupčním programem spol. OMEXOM GA Energo s.r.o. ze dne 

1.5.2020 ve znění pozdějších změn (dále jen „Protikorupční 
program“), a 

b) Deklarace protikorupčního programu spol. OMEXOM GA Energo 
s.r.o. ze dne 30.4.2020 ve znění pozdějších změn (dále jen 
„Deklarace protikorupčního programu“), a 

c) Protikorupční desatero spol. OMEXOM GA Energo s.r.o. ze dne 
31.5.2020 ve znění pozdějších změn (dále jen „Protikorupční 
desatero“). 

Veškeré shora uvedené dokumenty, tedy: a) Protikorupční program, 
b) Deklarace protikorupčního programu a c) Protikorupční desatero 
(dále jen společně jako „Protikorupční dokumentace“), jsou veřejně 
přístupně na internetových stránkách společnosti 
https://www.gaenergo.cz/protikorupcni-program/ OMEXOM GA 
Energo s.r.o., odkaz „O SPOLEČNOSTI“, záložka „Protikorupční 
program“. Smluvní strany jsou povinny při plnění objednávky / 
smlouvy jednat vždy čestně, poctivě, transparentně a v souladu 
s Protikorupční dokumentací. 

7.3 Závaznost Protikorupční dokumentace: Prodávající je povinen 
se před potvrzením (akceptací) Objednávky podrobně seznámit v 
celém rozsahu s Protikorupčním programem, Deklarací 
protikorupčního programu a Protikorupčním desaterem. Potvrzením 
Objednávky potvrzující strana potvrzuje, že se seznámila v celém 
rozsahu s Protikorupčním programem, Deklarací protikorupčního 
programu a Protikorupčním desaterem, a současně potvrzení 
Objednávky vyjadřuje bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas a 
závazek s dodržováním veškerých uvedených Protikorupčních 
dokumentů a závazků z nich vyplývajících. 

7.4 Formy korupčního jednání: Za formy korupčního jednání, 
kterých se Protikorupční dokumentace týká, se rozumí především 
jednání, jež by bylo možné či lze právně kvalifikovat jako trestný čin 
přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin 
případně spojený s korupcí podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník (dále jen „trestní zákoník“), ve znění pozdějších předpisů, 
a/nebo zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o trestní odpovědnosti právnických osob“). 

7.5 Zákaz korupčního jednání: Obě smluvní strany se tak zavazují, že 
v rámci plnění závazků vyplývajících z Protikorupční dokumentace 
žádná z nich, ani jejich zaměstnanci jednající jejich jménem, zejména: 
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí nikomu úplatek, 
b) nepřijme od nikoho úplatek, 
c) nebude se dopouštět žádné formy přijetí úplatku, podplácení ani 

nepřímého úplatkářství, při kterém by se nacházela nebo obdržela 
jakýkoliv úplatek prostřednicím např. třetí osoby, 

d) nebude ve střetu zájmů  
(dále jen společně jako „korupční jednání“).  
Za korupční jednání se považuje nejen poskytnutí finanční částky 
(peněz), ale i poskytnutí věcí, služeb či informací. Společnost 
OMEXOM GA Energo s.r.o. netoleruje korupční jednání v jakékoliv 
podobě. Korupční jednání se zakazuje oběma smluvním stranám vč. 
jejich zaměstnanců. Smluvní strany tímto prohlašují a zavazují se, že 
nebudou shora uvedené korupční jednání a jakoukoli jeho formu, 
tolerovat a zavazují se jej potírat.  

7.6 Zabránění korupčního jednání: Každá ze smluvních stran 
Smlouvy se zavazuje učinit nezbytná opatření k tomu, aby se 
nedopustila ona sama a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců, 
jakékoliv formy korupčního jednání.  

7.7 Oznámení korupčního či jiného závadného jednání: Má-li 
kterákoliv smluvní strana podezření, že druhá smluvní strana, 
kterýkoliv zaměstnanec smluvní strany, nebo kdokoliv jiný jednající za 
smluvní stranu nebo jejím jménem, mohl jednat v rozporu 
s Protikorupční dokumentací či se mohl dopustit korupčního jednání, 
je povinen neprodleně podat oznámení prostřednictvím níže 
uvedených komunikačních kanálů. Podezření se oznamuje: 
- elektronicky prostřednictvím emailové adresy 

compliance@gaenergo.cz nebo 
- korespondenčně na adresu: OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně, 

1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec. 
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Společnost OMEXOM GA Energo s.r.o. se v souvislosti s tímto 
ujednáním zavazuje, že nikdo nebude z její strany vystaven postihu 
ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční jednání, 
neetické jednání, a/nebo upozorní na střet zájmů.  

Článek 8 | Společná a závěrečná ustanovení  

8.1 Započtení, postoupení, zadržení a zastavení: Prodávající je 
oprávněn provádět zápočty svých pohledávek proti pohledávkám 
Kupujícího, které vyplývají ze Smlouvy či jsou na jejím základě 
založeny (vč. budoucích pohledávek), případně vyplývají z jiného 
právního vztahu (právního poměru), výlučně na základě předchozího 
písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající není oprávněn bez 
předchozího písemného souhlasu Kupujícího postoupit jakékoliv třetí 
osobě Smlouvu ani žádnou její část, ani žádné právo, závazek či 
povinnost vyplývající ze Smlouvy (potvrzené Objednávky) anebo 
jejího porušení. Prodávající není rovněž oprávněn bez předchozího 
písemného souhlasu Kupujícího zadržet Předmět koupě ani žádnou 
jeho část, a též ani jakékoliv jiné věci v dispozici Kupujícího. 
Prodávající se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky 
za Kupujícím ze Smlouvy (vč. pohledávek budoucích) anebo 
v souvislosti s ní zejména zástavním právem ve prospěch třetí osoby. 

8.2 Vyšší moc: V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po 
kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností 
stanovených Smlouvou (potvrzenou Objednávkou) a těmito 
Obchodními podmínkami. Prodávající je povinen o výskytu a zániku 
události vyšší moci bez zbytečného odkladu Kupujícího písemně 
informovat, jinak není oprávněn se dovolávat události vyšší moci 
(okolnosti vylučující odpovědnost). Za událost vyšší moci nejsou 
považovány zejména takové události jako je stávka, výluka, prodlení 
subdodavatelů, platební neschopnost, nedostatek pracovních sil 
nebo materiálu, změna měnového kurzu, inflace, deflace, intervence 
ČNB, finanční krize atd. atp. 

8.3 Řešení sporů: Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím 
vyplývající z potvrzené Objednávky (Smlouvy kupní) a v souvislosti s 
ní, budou rozhodovány podle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, v platném znění, u soudu, který je obecným 
soudem společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. v době podání 
žalobního návrhu. Před obecným soudem společnosti OMEXOM GA 
Energo s.r.o. budou rozhodovány rovněž i veškeré spory týkající se, 
vyplývající či související s Objednávkou (Smlouvou kupní)  zejména 
pak: a) spory týkající se porušení smluvní anebo zákonné povinnosti, 
b) spory týkající se náhrady škody, c) spory týkající se bezdůvodného 
obohacení, d) jakékoliv další spory z jiného právního titulu (titulů) 
anebo důvodů, které se přímo či nepřímo týkají Objednávky (Smlouvy 
kupní), jejího plnění, porušení a dále též i veškeré spory s ní související 
a z ní vyplývající, vč. všech sporů z právně závazkových vztahů 
založených jinak než samotnou Objednávkou (Smlouvou kupní). 
Působnost prorogační doložky dle tohoto ustanovení je dána rovněž 
v případě neplatnosti potvrzené Objednávky (Smlouvy kupní) anebo 
též její případné zdánlivosti. 

8.4 Ostatní ujednání: Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 1765 a § 1766 občanského zákoníku. Uzavřením 
Smlouvy smluvní strany stvrzují, že jsou v rámci právního vztahu 
založeného Smlouvou (Objednávkou) oba podnikatelé a žádná z nich 
se nepovažuje za slabší smluvní stranu. Změny Smlouvy lze platně 
činit na základě dohody smluvních stran v písemné formě. Smluvní 
strany se v souladu s ust. § 1801, věty druhé, občanského zákoníku 
dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 
občanského zákoníku. Dále se smluvní strany dohodly na vyloučení 
aplikace ust. § 2126 občanského zákoníku. 

8.5 Částečná neplatnost: Je-li nebo stane-li se některé ustanovení 
Objednávky, Smlouvy anebo těchto Obchodních podmínek neplatné 
či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení 
Smlouvy a ani těchto Obchodních podmínek. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné 

a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo 
původně zamýšlenému účelu původního ustanovení. 

8.6 Rozhodné právo: Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající 
ze Smlouvy, včetně podání Objednávky a uzavření Smlouvy, její 
platnosti a účinnosti, se řídí výlučně právním řádem České republiky. 
Právní vztahy smluvních stran výslovně neupravené Smlouvou a 
těmito Obchodními podmínkami se řídí zejména občanským 
zákoníkem. 

8.7 Ochrana osobních údajů a GDPR: Prodávající potvrzuje, že si je 
vědom, že s účinností od 25.5.2018 je zpracování a ochrana osobních 
údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR"), a dále 
s účinností od 24.4.2019 též zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a též i souvisejícími 
právními předpisy. Obě smluvní strany se při plnění Smlouvy zavazují 
jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy. Při 
plnění Smlouvy a činnostech s tím souvisejících jako je zejména 
uzavření Smlouvy, komunikace zástupců smluvních stran a jejich 
zaměstnanců, plnění závazků a právních povinností vyplývajících ze 
Smlouvy, může být kterákoliv ze smluvních stran příjemcem osobních 
údajů týkajících se druhé smluvní strany (je-li smluvní strana fyzickou 
osobou), nebo zástupců, zaměstnanců či reprezentantů druhé 
smluvní strany (je-li smluvní strana právnickou osobou) (dále jen 
"osobní údaje").  Vedle postavení příjemce může být kterákoliv ze 
smluvních stran Smlouvy současně i správcem anebo zpracovatelem 
osobních údajů, stanoví-li tak Nařízení či související právní předpisy. 
Každá ze smluvních stran je povinna plnit závazky, které ji vyplývají z 
Nařízení či souvisících právních předpisů při nakládání s osobními 
údaji a jejich ochraně, zejména pak plnění informační povinnosti vůči 
subjektu údajů. Příjemce osobních údajů se zavazuje, že zajistí 
odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů 
dle Nařízení a souvisejících právních předpisů. Dále je každý příjemce 
osobních údajů, které mu byly v souvislosti se Smlouvou předány 
(zpřístupněny), případně zpracovávat jen pro účely splnění Smlouvy, 
anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo případně z jiných 
zákonných titulů. Prodávající jako případný příjemce osobních údajů 
nebo jejich případný zpracovatel, je povinen na písemnou žádost 
Kupujícího ve lhůtě do 30 kalendářních dní od uplatnění žádosti: a) 
doložit v písemné formě způsob ochrany předaných (zpřístupněných) 
osobních údajů vč. uvedení technických a organizačních opatření 
přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, b) sdělit v písemné 
formě, zda-li dochází ke zpracování předaných (zpřístupněných) 
osobních údajů a pokud ano, jakým konkrétním způsobem, c) sdělit v 
písemné formě jakoukoliv informaci (informace) vyplývající z ust. čl. 
14 odst.1 a odst.2. Nařízení, d) vykonat veškeré právní povinnosti, 
které se váží (odpovídají) právům případně uplatněným subjektem 
údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů a o jejich splnění 
vydat Kupujícímu písemné potvrzení. 

8.8 Elektronické a listinné doručování: Veškerá právní jednání a 
úkony učiněné Kupujícím prostřednictvím elektronické pošty na 
kontaktní elektronickou adresu (email) Prodávajícího, se považují za 
doručená nejpozději třetí pracovní den ode dne odeslání. Za 
kontaktní elektronickou adresu (email) Prodávajícího se považuje i 
elektronická adresa, ze které Prodávající potvrdil Objednávku. 
Veškeré písemnosti adresované Kupujícím Prodávajícímu se považují 
za doručené nejpozději třetí pracovní den od dne jejich odeslání na 
adresu sídla Prodávajícího.  

8.9 Platnost a účinnost Obchodních podmínek: Tyto Obchodní 
podmínky, verze 4, nabývají platnosti a účinnosti od 1.4.2021. 
Kupující si vyhrazuje právo provádět změny těchto Obchodních 
podmínek. Změnou Obchodních podmínek není dotčen závazkový 
vztah, který vznikl v době platnosti a účinnosti předchozí verze 
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Obchodních podmínek. Aktuální verze Obchodních podmínek 
Kupujícího je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách 
Kupujícího www.gaenergo.cz odkaz „O SPOLEČNOSTI“, záložka 
„Dokumenty“. 
 

V Plzni dne 1.4.2021 
 
OMEXOM GA Energo s.r.o.       OMEXOM GA Energo s.r.o.           
Zdeněk Židek, jednatel                Ing. Aleš Uldrych, jednatel 

 


