Všeobecné obchodní podmínky (CZ) pro nákup zboží a služeb společností
FOMA BOHEMIA spol. s r.o., IČ 62024078
(VšOP)
platné od 1. 1. 2016
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží (kupní smlouvy) a nákup
služeb (smlouvy o dílo) společností FOMA BOHEMIA spol. s r.o., IČ 62024078 jako
kupujícím resp. objednatelem od jiné fyzické nebo právnické osoby jako prodávajícího, resp.
zhotovitele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího, resp.
objednatele a prodávajícího, resp. zhotovitele). V textu VšOP se užívá pro kupní smlouvu a
smlouvu o dílo též jen pojmu smlouva. Kde je uvedeno „kupující“ podle kupní smlouvy je tím
myšlen též „objednatel“ podle smlouvy o dílo a kde je uveden „prodávající“ podle kupní
smlouvy je tím myšlen též „zhotovitel“ podle smlouvy o dílo.

I. Dodací podmínky:













Prodávající potvrdí návrh kupní smlouvy (ev. objednávky) předložené kupujícím ve
lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení návrhu. Předložený návrh smlouvy musí být
přijat kupujícím beze změn a pak je smlouva uzavřena. Provedení změn prodávajícím
v návrhu nezakládá vznik smlouvy, v takovém případě se jedná o nový návrh
(protinávrh), a to i v případě dodatků nebo odchylek, které podstatně nemění obsah
návrhu smlouvy.
Prodávající se uzavřením smlouvy (potvrzením objednávky) zavazuje prodat a dodat
kupujícímu objednané zboží nebo provést služby v množství, jakosti, provedení, ceně
a ve lhůtách plnění sjednaných ve smlouvě a v souladu s těmito VšOP.
Kupující se uzavřením smlouvy zavazuje převzít od prodávajícího objednané, řádně a
včas dodané zboží nebo služby a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu
(cenu za dílo).
Kupující bude hradit pouze ty položky co do množství, které jsou dohodnuté
v předmětu plnění v kupní smlouvě (objednávce) dle ustanovení § 2093 zákona č.
89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník).
Prodávající se zavazuje předat kupujícímu veškerou dokumentaci ke zboží nebo
službám požadovanou kupujícím, zejména dodací list s uvedením čísla objednávky.
Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje kvalitativní požadavky kupujícího a
požadavky příslušných platných právních předpisů a norem. Spolu se zbožím
prodávající předloží dodací list a všechny další doklady, které jsou požadovány
v kupní smlouvě (objednávce) nebo se ke zboží vztahují z podstaty věci. Totéž
obdobně platí u sjednané smlouvy o dílo.
V případě dílčích dodávek zboží se za splněnou lhůtu k plnění celého předmětu plnění
považuje ten den, který nastal nejpozději, pokud ve smlouvě nebylo dohodnuto jinak.
Totéž obdobně platí u sjednané smlouvy o dílo.

II. Reklamační podmínky:


Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v kvalitě, která je dohodnuta v kupní
smlouvě (objednávkou), resp. ve smlouvě o dílo, nebo schválených referenčním







vzorkem nebo schválenou tiskovou korekturou nebo odkazem na kvalitu předchozí
dodávky nebo požadovanou technickou normou.
Nedodržením smluvních parametrů (sortiment, kvalita, rozměry, lhůta dodání, cena
atd.) vzniká kupujícímu zejména právní nárok na nepřevzetí zboží, případně na
uplatnění nároku uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží a náhradu škody
způsobenou porušením závazku. Při nesplnění lhůty dodání může kupující uplatnit své
právo na smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dohodnuté kupní ceny za každý den
prodlení.
Kupující není povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Kupující je
oprávněn provést prohlídku zboží kdykoliv při jeho zpracování ve výrobním procesu,
a reklamovat zjevné vady zboží (to je vady zjistitelné při prohlídce zboží) ve lhůtě 2
měsíců od provedení prohlídky zboží. Strany tímto vylučují použití ustanovení §§
2103, 2104, 2105, 2011 a 2112 občanského zákoníku. Pro skryté vady platí zákonná
úprava.
V případě reklamace vad zboží, resp. vad díla (uplatnění práv z odpovědnosti za vady)
vystaví kupující reklamační protokol. Prodávající se zavazuje do 3 dnů od obdržení
reklamačního protokolu písemně sdělit stanovisko k reklamaci, jinak platí, že
reklamace je oprávněná. V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje v co
nejkratší době na své náklady zajistit odvoz reklamovaného zboží, vrátit kupujícímu
kupní cenu za reklamované zboží, zaplatit reklamační a manipulační poplatek ve výši
500 Kč a případné další účelně vynaložené náklady spojené s vyřízením reklamace,
pokud vznikly.

III. Cenové a platební podmínky:












Kupní cenou, resp. cenou za dílo, se rozumí cena bez DPH, DDP je sídlo kupujícího
v Hradci Králové. Cena je stanovena dohodou.
Podkladem pro zaplacení ceny je faktura - daňový doklad, který musí splňovat
náležitosti uvedené v § 29 a 29a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,ve
znění pozdějších změn a doplňků, a záznam o předání/převzetí zboží (např. skladová
příjemka kupujícího, potvrzený dodací list kupujícím, apod.).
Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu přede dnem splatnosti bez zaplacení
fakturu, která nemá náležitosti uvedené v odstavci 2 a 3. Kupující nebude v tomto
případě v prodlení se zaplacením kupní ceny. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode
dne vystavení opravené nebo nově vystavené faktury.
Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem řádného dodání zboží, resp. dnem
řádného předání dokončeného předmětu plnění ze smlouvy o dílo, bez vad, resp.
nedodělků. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů od vzniku
práva fakturovat.
Není-li dohodnuto jinak, je splatnost ceny ve faktuře 30 dní ode dne jejího vystavení.
V případě uvedení chybného dne splatnosti ceny ve faktuře není kupující tímto dnem
vázán.
Kupující není v prodlení se zaplacením ceny ve faktuře, pokud nejpozději v poslední
den její splatnosti byla částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
V případě prodlení s úhradou ceny v bezvadné faktuře je prodávající oprávněn účtovat
kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV. Odstoupení od smlouvy:


Kupující má právo odstoupit od smlouvy, kromě důvodů vyšší moci, také v případech
podstatného porušení smlouvy ze strany prodávajícího, což je zejména: - prodlení
prodávajícího s dodáním zboží, resp. díla, delším než 10 dní , - dodání vadného zboží,
resp. díla, pokud vady neodstraní odpovídajícím způsobem ve stanovené lhůtě.

V. Závěrečná ustanovení:








Smluvní strany se zavazují držet v tajnosti jakékoli informace, které mají vztah k
obchodům, které budou uzavírány mezi smluvními stranami. Tyto informace se
považují za důvěrné, pokud nejsou přímo obchodním nebo průmyslovým tajemstvím.
Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy, resp.
smlouvy o dílo, včetně těchto všeobecných obchodních podmínek, se řídí právním
řádem České republiky.
Smluvní strany, pokud se jedná o jejich podnikatelskou činnost a jedná se též o vztahy
mezi smluvními stranami jako podnikateli, se dohodly ve smyslu ust. § 89a obč. soud.
řádu, že k projednání a rozhodnutí sporů ze smluv uzavřených mezi stranami (kupní
smlouva nebo smlouva o dílo) je místně příslušný soud v Hradci Králové a to buď dle
věcné příslušnosti Okresní soud v Hradci Králové, nebo Krajský soud v Hradci
Králové, pokud není dána výlučná příslušnost soudu.
Tyto VšOP mají subsidiární platnost vůči smlouvě (kupní smlouvě nebo smlouvě o
dílo) uzavřené mezi stranami. Ujednání uzavřené smlouvy mají přednost před VšOP.

V Hradci Králové dne 1. ledna 2016
Ing. Ivan Tvrdík,
jednatel společnosti FOMA BOHEMIA spol. s r.o.

