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VŠEOBECNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI 
ENESA A.S. PRO ZÁVAZKOVÉ VZTAHY Z KUPNÍCH 
SMLUV – REV. 1 ZE DNE 14.08.2020 

 
1. PREAMBULE 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností 
ENESA a.s., IČ: 27382052, se sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod složkou B 10200, jako kupujícím (dále jen 
„kupující“) a dodavatelem jako prodávajícím (dále jen „prodávající“), a to z uzavřené kupní 
smlouvy dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

1.2. Obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 občanského zákoníku a jsou 
nedílnou součástí kupní smlouvy/objednávky uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen 
„kupní smlouva“) pokud se na tom strany dohodly odkazem na tyto obchodní podmínky. 

1.3. Účelem těchto obchodních podmínek je upravit vzájemná práva a povinnosti kupujícího a 
prodávajícího v rozsahu, který není upraven přímo kupní smlouvou; odlišná ustanovení kupní 
smlouvy mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek. 

 

2. PŘIJETÍ NÁVRHU  

2.1. Objednávka vystavená kupujícím představuje návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen „kupní 
smlouva“) dle charakteru předmětu plnění. Lhůta k přijetí tohoto návrhu činí 30 dnů, během níž 
může být návrh odvolán. Marným uplynutím této lhůty návrh zaniká. 

2.2. Prodávající přijme návrh na uzavření kupní smlouvy doručením akceptace objednávky písemně či 
prostřednictvím e-mailu, nebo dodáním zboží dle návrhu na uzavření kupní smlouvy /objednávky. 

2.3. Kupující prohlašuje, že má zájem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, jen bude-li mezi nimi 
dosaženo shody o všech náležitostech obsažených v návrhu na její uzavření (objednávce). 
Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se pro uzavření kupní smlouvy 
neuplatní. 

2.4. Kupující vylučuje, aby jakákoli část obsahu kupní smlouvy byla určena odkazem na obchodní 
podmínky prodávajícího. 

 

3. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY 

3.1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc nebo věci specifikované 
v kupní smlouvě (dále je „zboží“) včetně případného příslušenství, dokladů a dokumentace, které 
se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt ke zboží vlastnické právo a kupující se zavazuje, 
že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 

3.2. Prodávající se zavazuje zajistit a provést dodávku zboží do místa dodání určené v kupní smlouvě, 
resp. objednávce na vlastní náklady a nebezpečí. 

3.3. Prodávající je v rámci plnění kupní smlouvy povinen provést instalaci (montáž) zboží v místě 
dodání a jeho uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy, pokud je tak stanoveno v kupní 
smlouvě/objednávce, nebo se na tom smluvní strany v kupní smlouvě výslovně dohodnou. 
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4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Kupní cena zboží je sjednávána jako konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnující 
veškeré činnosti, k nimiž je prodávající dle kupní smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa 
dodání vč. dopravy apod. Kupní cena bude navýšena o DPH dle platných právních předpisů.  

4.2. Kupní cena zboží je vždy stanovena dohodou stran, a to v kupní smlouvě konkrétní částkou nebo 
odkazem na ceník tvořící přílohu kupní smlouvy (dále jen „kupní cena“). 

4.3. Kupní cena zboží bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), kterou je 
prodávající oprávněn vystavit až po splnění povinnosti dodat zboží bez vad a nedodělků a řádného 
provedení všech souvisejících činností dle kupní smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany výslovně sjednávají, že pokud bylo zboží kupujícím převzato s vadami či nedodělky za 
podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, je prodávající oprávněn vystavit fakturu 
teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Kupující nebude v průběhu plnění kupní 
smlouvy poskytovat prodávajícímu zálohy. Kupující je oprávněn započíst proti pohledávce 
prodávajícího na úhradu kupní ceny dle kupní smlouvy jakoukoli svoji existující pohledávku vůči 
prodávajícímu, a to i doposud nesplatnou. Podkladem pro fakturaci je dodací list podepsaný 
kupujícím. 

4.4. Prodávající je oprávněn fakturovat kupujícímu v tištěné nebo v elektronické podobě. V případě 
elektronické fakturace odešle fakturu na e-mailovou adresu fakturace@enesa.cz.  

4.5. Lhůta splatnosti faktury je vždy 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. Faktura bude hrazena 
formou bankovního převodu na účet prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedeným na 
faktuře. Závazek kupujícího je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.  

4.6. Faktura musí kromě náležitostí požadovaných platnými právními předpisy, zejména zákonem o 
dani z přidané hodnoty, obsahovat také: 

a) označení peněžního ústavu a číslo účtu prodávajícího, 
b) číslo kupní smlouvy, tj. číslo objednávky, 
c) údaj o době splatnosti faktury uvedený v souladu s těmito obchodními podmínkami, 
d) soupis dodaného zboží, resp. oboustranně potvrzený dodací list 

4.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a/nebo náležitosti a přílohy stanovené v tomto článku, není kupující povinen plnit podle 
této faktury. Kupující vrátí bez zbytečného odkladu takto vadně vystavenou fakturu prodávajícímu 
s uvedením důvodu jejího vrácení. Prodávající je povinen dle povahy závad vystavit kupujícímu 
opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu. Nová lhůta splatnosti pak počíná běžet ode dne 
doručení upravené nebo nově vyhotovené faktury kupujícímu. 

4.8. Kupující je oprávněn provést v souladu s § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže bude dán 
jakýkoli důvod k potenciálnímu ručení kupujícího za nezaplacenou daň prodávajícího stanovený 
zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména se prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění nespolehlivým plátcem či kupní cena zboží či její část bude hrazena bezhotovostním 
převodem avšak na jiný účet prodávajícího, než který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle 
zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost 
provést platbu bezhotovostně. Postup dle tohoto bodu se považuje za řádné splnění závazků 
kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu. 
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5. TERMÍN, MÍSTO A ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ 

5.1. Prodávající je povinen zajistit dodávku zboží v době stanovené v kupní smlouvě nebo objednávce. 

5.2. Místo dodání zboží je určeno v kupní smlouvě nebo objednávce. 

5.3. Prodávající zajistí dodání zboží do místa dodání. Není-li dohodnuto jinak, vykládku zboží v místě 
dodání provádí na své náklady kupující. Prodávající nese odpovědnost a nebezpečí škody na 
zboží do doby zahájení jeho vykládky. 

5.4. U kusových dodávek je prodávající povinen nejpozději 48 hodin předem písemně a telefonicky 
oznámit, kdy bude dodávka doručena, a to kontaktní osobě za ENESA (kupujícího) uvedené v 
objednávce a zároveň v této lhůtě zaslat dodací list s přesnou specifikací předmětu dodání, včetně 
dokumentace kvality dodávaného zboží. 

5.5. Prodávající je povinen zboží dodat v množství, jakosti a provedení stanoveném kupní smlouvou, 
Prodávající se zavazuje a odpovídá za to, že dodávka zboží, včetně veškerých souvisejících 
činností, bude provedena s odbornou péčí, bude odpovídat platným právním předpisům, kupní 
smlouvě vč. jejích příloh a příslušným technickým a kvalitativním normám a dodávka zboží bude 
provedena v souladu s pokyny kupujícího a v jeho zájmu. Zboží bude dodáváno originální, nové 
a nepoužité. 

5.6. Prodávající je povinen zboží zabalit způsobem obvyklým tak, aby nedošlo k poškození zboží při 
manipulaci s ním a aby kupující mohl zboží bezprostředně po dodání dále přepravovat či s ním 
jinak manipulovat. Obal je součástí dodávky a prodávajícímu za něj nenáleží žádná zvláštní úplata. 

5.7. Obal zboží musí být vždy viditelně označen číslem kupní smlouvy/objednávky kupujícího. Nelze-li 
jej takto označit, musí být označeno jinak takovým způsobem, aby bylo zřejmé, o jaké zboží jde, 
kdo je kupujícím a kdo prodávajícím. 

 

6. NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu za účelem dodávky zboží nezbytnou součinnost, 
která spočívá v zajištění převzetí zboží v souladu s kupní smlouvou v místě dodání ve sjednaném 
termínu a čase, a to včetně zajištění vstupu a vjezdu do areálu v místě dodání ve prospěch 
dopravních prostředků prodávajícího či osob jednajících jeho jménem a na účet prodávajícího 
v souvislosti s dodávkou zboží. 

6.2. Výhrada zpětného prodeje: kupující má právo si vymínit a oznámit prodávajícímu, že nepoužité 
zboží prodá za cenu, která byla sjednána při nákupu takového zboží, zpět prodávajícímu a 
prodávající se zavazuje oznámené zboží zpět odkoupit a zaplatit kupujícímu cenu odpovídající 
kupní ceně, kterou uhradil nebo měl uhradit kupující prodávajícími při nákupu takového zboží.  

 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ 

7.1. Převzetí zboží od dopravce stvrdí kupující podpisem přepravního listu, tímto není potvrzeno 
kvalitativní a kvantitativní převzetí.  K tomu dochází až zasláním potvrzeného dodacího listu 
prodávajícímu kupujícím, nebude-li dohodnuto jinak.  Nedílnou součástí kompletní dodávky zboží 
jsou veškeré doklady nezbytně nutné pro řádné užívání zboží, zejména: návod k použití, záruční 
list, prohlášení o shodě, certifikáty apod.  

7.2. Prodávající je povinen upozornit kupujícího na jakékoli vady zboží (včetně vad právních), které má 
zboží při předání kupujícímu a o nichž prodávající ví či musí vědět. Kupující není povinen převzít 
zboží, pokud zboží vykazuje jakékoliv vady (včetně poškození obalu), a to i takové, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání v jeho řádném a bezpečném užívání. Kupující je oprávněn 
zboží nepřevzít i v případě, kdy z důvodů na straně prodávajícího nebyla provedena kontrola zboží 
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dle bodu 6.1. těchto obchodních podmínek či je dodávané zboží nekompletní či chybí dokumenty 
nezbytné k užívání zboží. Pokud kupující zboží či jeho část odmítne převzít, v předávacím 
protokolu uvede, že zboží či jeho část nepřejímá a specifikuje důvody, pro které zboží nepřevzal. 

7.3. Pokud kupující převzal zboží s vadami, prodávající je povinen vady odstranit ve lhůtě sjednané 
v předávacím protokolu, a nebude-li v něm lhůta sjednána, ve lhůtě do 7 dnů od podpisu dodacího 
listu. 

7.4. Pokud kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami nepřevzal zboží či jeho část, 
prodávající je povinen dodat kupujícímu v odmítnutém rozsahu zbývající zboží či jeho část, a to 
nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží či 
jeho část nepřevzal. Povinnost prodávajícího dodat zboží v termínu dodání není tímto ujednáním 
dotčena.  

7.5. V případě postupu dle předchozího bodu se opakuje přejímací řízení dle podmínek stanovených 
výše v tomto článku obchodních podmínek v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost 
prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po dodání poslední části zboží včetně 
dokladů nezbytných pro řádné užívání zboží.  

7.6. Odmítnutím převzetí zboží s vadami ze strany kupujícího nejsou dotčeny jeho nároky vzniklé 
v souvislosti s vadným plněním a z odpovědnosti prodávajícího za újmu (škodu). 

7.7. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí 
zboží. 

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

8.1. Prodávající odpovídá za veškeré vady zboží, které má zboží v okamžiku jejího předání a převzetí 
kupujícím, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl kupující prohlídku zboží po dodání a 
kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud kupující oznámil vadu v záruční době.  

8.2. Prodávající tímto přebírá záruku za jakost zboží, a tedy kupujícímu zaručuje, že zboží bude mít 
vlastnosti stanovené v kupní smlouvě, těchto obchodních podmínkách a ve všech příslušných 
technických normách a právních předpisech, které se na zboží vztahují, a že bude způsobilé pro 
použití k účelu sjednanému v kupní smlouvě, jinak k obvyklému účelu, a to vše po dobu nejméně 
24 měsíců ode dne převzetí zboží (dále jen „záruční doba“), pokud není v objednávce či v kupní 
smlouvě stanoveno jinak (dále jen „záruka“). Dojde-li k výměně zboží či jeho části a/nebo k opravě 
zboží, začne ve vztahu k vyměněnému zboží či jeho části a/nebo opravenému zboží běžet záruční 
doba znovu od převzetí nového zboží a/nebo od provedení opravy zboží. 

8.3. Kupující je povinen každý výskyt vady na zboží zjištěný v záruční době bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, písemně či e-mailem oznámit 
prodávajícímu, přičemž v oznámení vadu popíše. Kupující je oprávněn dle své volby požadovat 
odstranění vady, a to buď opravou a/nebo nahrazením vadného zboží či jeho části novým 
bezvadným zbožím; přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo může od kupní smlouvy odstoupit. 
Pokud kupující volbu práva neprovede v souladu s předchozí větou, má se za to, že požaduje 
odstranění vady opravou věci. 

8.4. Pokud kupující zvolí odstranění vady opravou, je prodávající povinen zahájit bezplatné 
odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v termínu dohodnutém s kupujícím, a 
nebude-li termín dohodnut tak nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace kupujícího. Nebude-li 
možné vadu odstranit, nebo pokud kupující zvolí odstranění vady nahrazením vadného zboží či 
jeho části novým bezvadným zbožím či jeho části, je prodávající povinen nové bezvadné zboží 
dodat kupujícímu ve lhůtě dle předchozí věty obdobně. Pokud vadu zboží nebude možné odstranit 
opravou a nový kus zboží či jeho část již nebude v době vyřizování reklamace na trhu k dispozici 
(např. v důsledku ukončení jeho výroby), je prodávající povinen poskytnout kupujícímu namísto 
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vadného zboží či jeho části zboží či jeho část jinou, která však musí splňovat veškeré požadavky 
dle kupní smlouvy obdobně.  

8.5. Uplatní-li kupující nárok na zaplacení přiměřené slevy z kupní ceny, zavazuje se jej prodávající 
uspokojit, tedy zaplatit přiměřenou slevu z kupní ceny, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 
k tomu byl kupujícím vyzván.  

8.6. Pokud prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtách dle tohoto článku obchodních podmínek, je 
kupující oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit svůj nárok 
z odpovědnosti za vady na přiměřenou slevu z kupní ceny, od kupní smlouvy odstoupit nebo 
odstranit tyto vady zboží sám, popřípadě prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady 
prodávajícího, který se je zavazuje do 15 dnů poté, co mu kupující předloží jejich vyúčtování, 
kupujícímu zaplatit. 

 

9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1. Ocitne-li se prodávající v prodlení s dodávkou zboží, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové kupní ceny (bez DPH) dle kupní smlouvy za každý den 
prodlení.  

9.2. V případě prodlení s odstraněním vad dle bodu 7.3. a/nebo 8.4. těchto obchodních podmínek, 
zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny 
(bez DPH) za každou jednotlivou vadu a den prodlení. 

9.3. Smluvní pokuta bude kupujícím vyúčtována prodávajícímu s lhůtou splatnosti smluvní pokuty 30 
dnů od okamžiku doručení příslušného vyúčtování smluvní pokuty prodávajícímu. 

9.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení se zaplacením ceny, má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

9.5. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek není 
dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, a to náhrady škody v plné výši. Kupujícímu vzniká 
nárok na úhradu smluvní pokuty bez ohledu na to, zda využije svého práva odstoupit od smlouvy.  

 

10. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

10.1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy či její části odstoupit, vedle případů uvedených v zákoně a 
případů sjednaných jinde v těchto obchodních podmínkách, v následujících případech: 

a) prodávající je v prodlení se splněním povinnosti dodat zboží oproti termínu sjednanému 
v kupní smlouvě po dobu delší než 10 dnů; nebo 
b) prodlení prodávajícího s plněním jakékoli jiné povinnosti, pokud ke zjednání nápravy 
nedojde ani do 10 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího prodávajícímu ke zjednání nápravy; 
nebo 
c) vůči prodávajícímu bude zahájeno insolvenční řízení a/nebo insolvenčním soudem bude 
zjištěn úpadek prodávajícího, a/nebo prodávající vstoupí do likvidace. 

10.2. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě, že  
a) kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny nejméně po 
dobu 30 dnů, kupující byl na toto prodlení písemně po uplynutí lhůty 30 dnů upozorněn a k úhradě 
nedošlo ani do 15 dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího k úhradě; nebo 
b) bude pravomocně zjištěn úpadek objednatele a/nebo objednatel vstoupí do likvidace.  

10.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Závazky z kupní smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Pro případ 
odstoupení se smluvní strany dohodly tak, že kupující má právo rozhodnout se, zda si již dodané 
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zboží či jeho část ponechá, nebo zboží, nebo jeho část, vrátí prodávajícímu. Neoznámí-li kupující 
ve lhůtě nejpozději do 20 dnů od odstoupení, že si zboží ponechá, bude zboží vráceno 
prodávajícími s tím, že prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu veškeré náklady, které mu 
vznikly v souvislosti s vrácením zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu 
nebo její odpovídající část kupní ceny v rozsahu vráceného zboží, a to v rozsahu řádného plnění 
a s přihlédnutím k vadám zboží a nákladům nezbytným k jejich odstranění. Prodávajícímu žádná 
náhrada za dobu užívání zboží ze strany kupujícího před odstoupením nenáleží. 

10.4. Ukončení kupní smlouvy odstoupením nemá vliv na práva a nároky smluvních stran vzniklá na 
základě kupní smlouvy/objednávky do doby ukončení kupní smlouvy, jakož i na nároky vyplývající 
z článku 8 těchto obchodních podmínek, pokud se kupující rozhodne ponechat si zboží dle 
předchozího bodu, a ta práva a povinnosti, která mají dle vůle smluvních stran trvat i po odstoupení.  

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, 
a nebude se domáhat obnovení jednání o kupní smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností 
tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr 
znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným 
snížením hodnoty předmětu plnění. 

11.2. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, za 
kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s kupní smlouvou, ani svoje smluvní 
postavení z kupní smlouvy (postoupení smlouvy), na třetí osobu.  

11.3. Smluvní strany se dohodly, že se kupní smlouva/objednávka řídí výhradně českým právním řádem, 
a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou je právo 
České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak s ohledem na statut prodávajícího aplikovala. 

11.4. Smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní pravomoc (příslušnost) českých soudů, když 
jakýkoli soudní spor vedený v souvislosti s kupní smlouvou, bude zahájen a veden u příslušného 
soudu České republiky. 

11.5. Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, pořadově 
číslovány a stanou se nedílnou součástí kupní smlouvy.  

11.6. Veškeré přílohy kupní smlouvy/objednávky tvoří její nedílnou součást. 

 

 


