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l. Kupní smlouva

Návrh kupní smlouvy je vyhotoven a zaslán na základě objednávky kupujícího a k uzav ení kupní smlouvy
mezi Forte Steel, s.r.o- (dále jen ,,prodávající") a kupujícím dochází písemn m p ijetím tohoto návrhu beze
změn, tj. jeho písemn m potvzením a vrácením.
P ijetí návrh , které obsahuje dodatky, v hrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím prlvodního návrhu a
považuje se za nov návrh kupujícího.
KuPní smlouva se uzavírá písemně, jakékoliv její změny musí mít písemnou formu. písemná forma je
zachována, je-li právní rjkon učiněn telegraficky nebo elektronick mi prost edky, jež umožňují zachytení
obsahu právního tjkonu a určeníosoby, která právní rjkon učinila.
Uzav ením kupní smlouvy pozb,uaji platnostid ívějšíujednání s v jimkou objednávky kupujícího.
V P ÍPadě Pochybností se pro vliklad právních rikonťr použije p íslušnéhoustánovení Mezinárodních pravidel
pro vyiklad dodacích položek (lncoterms 2000),

ll. Kupní cena
Kupní cena je podstatnou náležitostí kupní smlouvy,
Ke změně kupní ceny mriže dojít pouze písemn m dodatkem potvrzen m oběma smluvními stranami.
V P ÍPadě, Žezbožímá b t dopraveno prodávajícím na místo určenéoáběratelem, má prodávající nárok na
Platu za dopravu zboží.Pokud není qiše riplaty za dopravu dohodnuta v jednotlivé kupní smlouvě, má
Prodávající l nárok na riplatu za p epravu ve r4 ši dle ceníku prodávající hoa není -li ani tak určena, pak ve
v ši obvyklé v době dodání zbožís p ihlédnutím ke zpritsobu a p edmětu dopravy.
V P ÍPadě, Že kupujícíse s prodávajícím dohodnou na tom, že na dodáva ném zboži mají bl t provedeny
PravY (naP . dělenÍ, pálení,...), má prodávající nárok na riplatu za tyto pravu zboží.Táto ripiata bude'
sjednána v p íslušnéjednotlivé kupní smlouvě nebo bude stanovena na základě platného ceníku

prodávajícího.
Podkladem pro placení je faktura. Faktura musí obsahovat:
Označenífaktury a její číslo
Název a sídlo kupujícíhoa prodávajícího, obchodní název a adresu
P edmět koupě a den jejího plnění
Den vystavenífaktury a lhťrta její splatnosti
Označení peněžního tjstavu, číslorjčtu, na kten má b t placeno
Cena za jednotku množství
celkovou fakturovanou částku
Faktura je splatná v termínu splatnosti na ní uvedené, p ičemžtermínem splatnosti se rozumí den pňpsání
fakturované částky na rjčet prodávajícího.
Je-li kuPujícís prodlením s placením faktury sjednává se smluvní pokuta za nezaplacení kupní ceny 0,05%
z kuPní cenY za každ den prodlení. P esáhne-li prodlení 30 dnrj, je kupujícípovinen zaplatii smluvňí pokutu
ve vliši 0,1% z dlužnéčástky za každy den prodlení a to od prvého dne piodlení.
KuPující je Povinen za píevzatédodané zbožív souladu s kupní smlouvou zaplatit kupní cenu.
UPlatní-|i kuPujícínárok na slevu z kupní ceny, mťržekupujício slevu snížitkupní cenl pacenou
Prodávajícímu pouze se souhlasem prodávajícího, a to v rozsahu uznané odpóvědnosti.
BYlaJi kuPní cena jiŽ zaplacena, je povinen na u. zvu kupujícíhoprodávající áo v še slevy tuto neprodleně
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lll. Termín dodání zboží
Pokud se na straně prodávajícího vyskytnou píekážky, které vedou k nesplnění termínu dodání, je povinen
PoŽádat kuPujícího o prodlouženílhrity ke splnění dodávky o pot ebnou dobu. V p ípadě, že kufujicí
nemr]Že p istoupit na prodlouženílhťrty k dodání zboží,musí neprodleně, nelpozdeli'oo ,t dne oáe dne
oznámenÍ, tuto skutečnost písemně sdělit prodávajícímu a je oprávněn odstóupit oá smlouvy.
Částečnédodávkyjsou p ípustné.
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V. Nabyté vlastnické právo
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Vlll. Záruění doba, odpovědnost za vady plnění
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se hodí pro účelstanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účelve smlouvě stanoven, pro účel,k němuž se
takové zboži zpravidla užívá,
prodávající odpovídá za vady, které má zbožív okamžiku, kdy přechází nebezpečíškody na kupujícího,
resp. v záručnídobě
Kupující je povinen ihned při převzetí zbožíprovést kontrolu množstvía kvality dodaného zboží.
Týká-li se reklamace dodaného množstvínebo zjevných viditelných vad zjistitelných při převzeti zboži,
vyznačíkupující tuto skutečnost ihned při převzetí zbožína dodacím listu k reklamovanému zboží
s vyznačenímjeho skutečnéhomnožstvía zjištěné vady. V případě, že takto neuěiní, nebude na pozdější
reklamace množstvínebo zjevných viditelných vad brán zřetel.
V případě, že zbožíbude dodáno v originálním balení, u kterého prohlídkou nebude zjištěno poškození,je
kupujícípovinen provést prohlídku ihned po rozbalení, nejpozději však do 10 dnů od převzetí zboží.
Vady na zbožímusí být uplatněny písemně, a to:
- do 2 dnů ode dne jejich zjištěnínejpozději ve lhůtě 6 měsícůod přerzetí dodávky.
Písemné oznámení o vadách (POV) musí obsahovat:
Druh zboží,celkové množsfuí dodaného zboží,datum obdženízboží,číslozakázky (kupní smlouvy), číslo
dodacího listu, číslofaktury pokud je již vystavena, reklamačnízápis potvzený nestrannými osobami,
případně dalšíúdaje specifikující dodávku, popis reklamované vady a rozsah reklamovaného zboži
(množsfuí), včetně návrhu způsobu vyřízení.
Reklamované zbožímusí být skladováno samostatně až do úplného vyřízení reklamace a jakékoliv
disponování tímto zbožím, které by mohlo ztížitnebo znemožnit prověření reklamovaných nedostatků, je
bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné.
Jeli zbožídodáno s vadami, kupujícíve svém včas zaslaném písemnémoznámenívad bez zbytečného
odkladu po tomto oznámení uplatní volbu mezi nároky, přičemžuplatněný nárok nemůžekupujícíměnit bez
souhlasu prodávajícího. Jedná se o tyto nároky:
a) požadavek na odstranění vad dodáním náhradního zboži za zbožívadné, či dodání chybějícího
zboží,a to v rozsahu uznané odpovědnosti;
b) požadavek na odstranění vad opravou zboží,jestliže vady jsou opravitelné, a to v rozsahu
uznání odpovědnosti;
c) požadavek na poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny;
d) v případě podstatného porušenísmlouvy i odstoupení od smlouvy.
Pokud kupující v písemnémoznámenívady uýslovně neurčiljeden z výše zmíněných nároků, prodávající
sám určí,jakým způsobem odstraní vzniklé vady.
Neposkytne-li kupujícíprodávajícímu neprodleně potřebnou součinnost a reálnou možnost přesvědčit se o
zjištěných vadách zbožía neposkytne-li na požádání neprodleně reklamované zbožínebo vzorky tohoto
zboží,popřípadě porušípovinnost uvedenou v odstavci 7. tohoto článku, zanikají veškeréjeho nároky,
vyplývajícíz obecné odpovědnosti za vady čize záruky.

lX. Rozhodčí doložka
Účastníci se výslovně dohodli, že všechny spory které v budoucnu vzniknou z právních rrztahů založených
touto smlouvou, bude rozhodovat ve smyslu zákona č.21611994 Sb. o rozhodčímřízení,rozhodce Mgr.
Robert Pastorčák, advokát se sídlem Horní náměstí 26126,750 02 Přerov l - Město. Rozhodce je povinen
rozhodovat podle zásad spravedlnosti, Rozhodčí íízeníje jednoinstanční,písemné,neveřejné a bez ústních
jednání, s tím, že v případě, kdy to rozhodce uzná za vhodné, můževe věci nařídit ústníjednání. Rozhodce
má nárok na odměnu ve v,ýši mimosmluvní odměny, stanovené vyhláškou č.17711996 Sb. advokátní tarif.
Tuto odměnu je povinna uhradit strana, která byla ve věci neúspěšná. JeJi úspěch ve věci částečný, jsou
strany povinny rozhodci uhradit odměnu podle úspěchu a neúspěchu ve věci. Na rozdělení odměny při
částečnémúspěchu ve věci se přiměřeně použije § 142 odst,2 o.s.ř. Strany rozhodci vzájemně ručíza
závazek povinnosti úhrady odměny rozhodce. S podáním rozhodčížaloby je povinna žalujicístrana uhradit
poplatek ve výši 3Yo z požadovanéčástky, nejméně však 3000,-Kč. Jde-li o žalobu, jejímžpředmětem není
penězi ocenitelné plnění, je žalujícístrana povinna uhradit poplatek ve výši 5.000,-Kč. Není-li poplatek
uhrazen do 1S-ti dnů od uýzvy učiněnérozhodcem, rozhodce můžeřízení zastavit. Zaplacený arbilrážní
poplatek se nevrací, a to ani v případě, že účastníkvznese námitku nedostatku pravomoci rozhodce, které
bude vyhověno. Strany mají nárok na náhradu nákladů řízení, přičemžpro stanovení jejich uýše se použije
přiměřeně ustanovení § 142 a násl. o.s.ř. Rozhodčípoplatek se považuje za náklad k účelnémuuplatňování
nebo bránění práva.

X. Vyššímoc

Pokud by wnikly jakékoliv okolnosti Vyššímoci, např, vládní omezení, přírodníkalamity, vojenské operace,
přírodní živly, blokáda nebo stávky bránící prodávajícímu (kupujícímu) částečněnebo úplně plnit smluvní
závazky, doba stanovená pro splnění smlouvy bude prodloužena o čas, po který tyto okolnosti trvaly, Za
předpokladu, že události těchto okolnostítrvajídélenež 5 měsíců,prodávající a kupujícíbudou mít právo
odmítnout plnění jejich smluvních závazků bez nároků na náhradu takto vzniklých ztrát, Strana vykonávající
její smluvní závazky okamžitě oznámí druhé smluvní straně začátek a konec těchto okolností bránících
plnění smlouvy. Okolnosti vyplývajícíz osobních nebo ekonomických podmínek smluvní strany a další
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Pře,káZkY, které je smluvní slrana zavázána odstranit nebo překonat (např. neschopnost smluvní strany
získat licenci potřebnou pro vykonání smluvních závazkú), stejně jakb jakékoliv práruzryviňikle
v čase, kde
se opozdila se splněním dodávky, se nebudou považovalzavyššímoó.

1.

2.

3.

Právn í vztahy obou

smluvn,"řli}Íi'ji,i,"Í§jl;ij;iiilffi:ffiffil'llřJ"n,,

KuPujícímŮŽe odstouPit od smlouvy, a to pouze písemným oznámením před termínem
dodání zbožía
zaP|acením smluvní pokuty ve rnýši 2O%o z ceny odmítnuiého zboží,přičemžnároky
n" nániááu srooy
zůstávajínedotčeny.
OdstouPen_Í od smlouvy lze rovnéŽdosáhnout bez jakýchkoliv smluvních pokut po
vzájemné dohodě, která
musí mít písemnou formu.

xll. platnost

TYto VŠeobecnéProdejní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a rámcové
kupní smlouvy.

Jejich Platnost a účinnostje od 1.1,2014. Účinností těchto podmínet poiolivali ptatnosii
áriv" it"tne
Všeobecné prodejní podmínky.

V Novém Jičínědne 1.1.2014

v.r.

Jirí Pták

jednatel
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