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FORTE STEEL, s.r.o., Masná l324lt, PSČ 702 00, Ostrava _ Moravská ostrava

všeosecruÉ pnooelní pootvtírury
společNosTl FoRTE STEEL, s.r.o.

l. Kupní smlouva
1. 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.

2. P ijetí návrh , které obsahuje dodatky, v hrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím prlvodního návrhu a
považuje se za nov návrh kupujícího.

3. 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 určení osoby, která právní rjkon učinila.

!. Uzav ením kupní smlouvy pozb,uaji platnostid ívější ujednání s v jimkou objednávky kupujícího.5. V P ÍPadě Pochybností se pro vliklad právních rikonťr použije p íslušného ustánovení Mezinárodních pravidel
pro vyiklad dodacích položek (lncoterms 2000),

ll. Kupní cena1. Kupní cena je podstatnou náležitostí kupní smlouvy,
?, Ke změně kupní ceny mriže dojít pouze písemn m dodatkem potvrzen m oběma smluvními stranami.3, V P ÍPadě, Žezboží má b t dopraveno prodávajícím na místo určené oáběratelem, 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 zboží s p ihlédnutím ke zpritsobu a p edmětu dopravy.4, V P ÍPadě, Že kupující se 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 íslušné jednotlivé kupní smlouvě nebo bude stanovena na základě platného ceníku
prodávajícího.

5. Podkladem pro placení je faktura. Faktura musí obsahovat:. Označení faktury a její číslo. Název a sídlo kupujícího a prodávajícího, obchodní název a adresu. P edmět koupě a den jejího plnění. Den vystavenífaktury a lhťrta její splatnosti. Označení peněžního tjstavu, číslo rjčtu, na kten má b t placeno. Cena za jednotku množství. celkovou fakturovanou částku
6, Faktura je splatná v termínu splatnosti na ní uvedené, p ičemž termínem splatnosti se rozumí den pňpsání

fakturované částky na rjčet prodávajícího.
7, Je-li kuPující s 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 kupující povinen zaplatii smluvňí pokutu
ve vliši 0,1% z dlužné částky za každy den prodlení a to od prvého dne piodlení.8 KuPující je Povinen za píevzaté dodané zboží v souladu s kupní smlouvou zaplatit kupní cenu.9. UPlatní-|i kuPující nárok na slevu z kupní ceny, mťrže kupujício slevu snížit kupní cenl pacenou
Prodávajícímu pouze se souhlasem prodávajícího, a to v rozsahu uznané odpóvědnosti.
BYlaJi kuPní cena jiŽ zaplacena, je povinen na u. zvu kupujícího prodávající áo v še slevy tuto neprodleně
vrátit.

lll. Termín dodání zboží
Pokud se na straně prodávajícího vyskytnou píekážky, které vedou k nesplnění termínu dodání, je povinen
PoŽádat kuPujícího o prodloužení lhrity ke splnění dodávky o pot ebnou dobu. V p ípadě, že kufujicí
nemr]Že p istoupit na prodloužení lhťrty k dodání zboží, musí neprodleně, nelpozdeli'oo ,t dne oáe dne
oznámenÍ, tuto skutečnost písemně sdělit prodávajícímu a je oprávněn odstóupit oá smlouvy.
Částečné dodávkyjsou p ípustné.
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Pokud kupujícím nebyl splněn zjiné d ívější uzav ené kupní smlouvy závazek ádně nebo vČas (nap . hrada

r"p"i cá"vl, ie prooávajíci oprávněn ooeirit plnění a odstoupit od smlouvy z dťrvodu, Že závazek druhé

.iáv iii"á, Š.touuy nóuyl jptnen ádně nebo včas, Své odstoupenímusí s uvedením dr]vodu oznámit

t<upulicímu, a to písěmnou torrou. Písemná forma je zachována, je-li rikon proveden telegrafickY nebo

eÉftionicr< mi piost edky, jež umožňují zachyceníobsahu konu a osoby, která kon učinila,

lV. Místo dodání zboží
Dodávky je splněna p edáním zboží kupujícímu v místě určeném ve smlouvě.

Není-li ve smiouve ujeoňáno místo doo'áni považuje se za toto místo sídlo provozovnY Prodávajícího, která

objednávku p evzala a potvrdila.
v Óripaoe vlástního odvozu kupujícím splní prodávající povinnosl dodat zboží tím, že umožní kuPujícímu

nakládat zboži v mistc ntrteóo ze sxláoO provozwaného prodávajícím nebo na jiném p elem dohodnutém

místě. prodávající je pouinán v tomto p ípad'ě kupujícího vyzvat k odvozu p ipraveného zboŽÍ, a to nejméně 1

o"ň-pr"o"r. xupujici;e povinen do 4'dnťr od obdžení v zvy zajistit odvozzboži, a to v celém rozsahu.

..lesttize je kupujicí-v projteni s p evzetím zboží, prodávající zboží uschová, p ičemž nákladY_ na uskladnění

." .j"ana*jivá v ši o,ď7" i r<ripni ceny zboží denně po marném uplynutí termínu dodání/p evzetí zboŽÍ.

xupirli"i 1" povineň zajistit p ítomnost oóoby op.rávněné k p erzetí zboží v dohodnuté době v místě PlněnÍ,
g.;b; oprávnena x pr"viái zboži pro rupuliciiro je povinna prokáz,ít prodávajícímu p i p evzetí zboží svoji

totožnosi a uvést poir"one ridaje dó dokladu o doáání/p evzetí zboží a p evzetí zboží na něj PoWrdit sv m
podpisem a razítkem.
Ý piipaoe, že zboží, které má b t od prodávajícího kupujícím odebrá.no. nebude odebráno nejpozději deset

oňri ňo dohodnutém termínu ooáani zboži, má prodávající právo od jednotlivé kupní smlouvy odstouPit.

Řupuii"i zavazujeseue i sve p ípadné pravní nástupce k tomu, že do 15 dnťr prodávajícímu PÍsemně oznámí

;arbťotiv organiiační změny, in'ni"nz nrav9 3 závazky z uzav en ch smluv p ejdou na jin Pravnísubjekt, a

ió .ocli spňvne nové oznáéení tohoto subjektu. Jinak je prodávající oprávněn plnit smluvní závazkY

usk|adněním zboží na náklady kupujícího.

V. Nabyté vlastnické právo
Kupující nabude vlastnického práva ke zboží teprve rip|n m zaplacením kupní ceny. Do dobY tiPlného

zaplacení zťrstává zboži ve vlastnictví prodávajícího.
Kupující bere na vědomí, že nezaplacení kupní ceny za dodané zboži zavdává dťrvod k oPrávněné Žádosti

prodávající o vrácení zboží na náklady kupujícího.

Vl. P echod nebezpečí škody na zboží
Nebezpečí škody na zboží (l4.ztráta, zničení,poškození nebo znehodnocení věcí bez ohledu a to, zjak ch

p íčin Ř nim doš1-o) p echázi na kupujícího v době, kdy p evezme zboží od Prodávajícího nebo jestliŽe tak

neučinilvčas v době, kdy mu prodávající umožnil se zbožím nakládat.

Jestliže je prodávajíci póvineň podle Šmlouvy p edat zboží dopravci v určitém místě pro p ePravu zboŽÍ

kupujícímu, píechází na t<upulíiího nebezpeči št<ody na zboží jeho.p edáním dopravci v tomto místě.

Šň;;;;ňží, ježvzniklá pó p echodu jejího nebezpeěí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost

zaplatit kupní ceňu, ledaže ke škodě na zboži došlo v drjsledku porušení povinnosti prodávajícího.

vll. v hrada vlastnictví
Vlastnické právo ke zboží p echází na kupujíóího okamžikem, když tento bezv hradně plnou kupní cenu za

dodané zboži zaplatil.
V hrada vlastniciví se wtahuje i na v robky, které vznikly jako d sledek zpracování zboŽÍ kuP.ujícím. P i

zpracováni,spojení nebo smíchánízÉoži prodávajícího s jin mimateriály, získává Prodávající
sboluvlastnicŇi na tat<to vznikl ch v robcích v tom poměru, ve kterém je zboží Prodávajícího k ostatním

pbužit m materiálťrm. V těchto p ípadech má kupující postavení uschovatele.
V rámci obchodních rrztah je kupující oprávněn disponovat se zbožím ve vlastnictví prodávajícího. Toto

oprávnění zaniká, dostane-lí se ku[ující s plněním svr_ich povinností do prodlenÍ, stane-li se insolventním,

nbuo uyto-ti proti němu zahájeno izení o vyrovnání nebo byloJi o ízení konkursní zažádáno nebo bYlo toto

zahájeno.
xupulici ;e na žádost prodávajícího povinen poskytnout mu veškeré informace o stavu zboŽÍ v jeho

vlastnictví.
p i každém prodlení s placením (platby z kupní smlouvy) je prodávající (k zajiŠtění sv ch nárok ) oPrávněn

p evzít zooli, xtere ;e v ;eno v lu némvlastnictví kdykoliv zpět do své rischovy v hodnotě sv ch nárok a to

bez odstoupení od smlouvy.

Vlll. Záruění doba, odpovědnost za vady plnění
prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, které stanoví smlouva. NenÍ-li ve

smtouvc ujóanana jakost nebo provedení zbožÍ,je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a ProvedenÍ, jeŽ
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se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se
takové zboži zpravidla užívá,

2. prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na kupujícího,
resp. v záruční době

3. Kupující je povinen ihned při převzetí zboží provést kontrolu množství a kvality dodaného zboží.
4. Týká-li se reklamace dodaného množství nebo zjevných viditelných vad zjistitelných při převzeti zboži,

vyznačí kupující tuto skutečnost ihned při převzetí zboží na dodacím listu k reklamovanému zboží
s vyznačenímjeho skutečného množství a zjištěné vady. V případě, že takto neuěiní, nebude na pozdější
reklamace množství nebo zjevných viditelných vad brán zřetel.
V případě, že zboží bude dodáno v originálním balení, u kterého prohlídkou nebude zjištěno poškození, je
kupující povinen provést prohlídku ihned po rozbalení, nejpozději však do 10 dnů od převzetí zboží.

5. Vady na zboží musí být uplatněny písemně, a to:
- do 2 dnů ode dne jejich zjištění nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od přerzetí dodávky.

6. Písemné oznámení o vadách (POV) musí obsahovat:
Druh zboží, celkové množsfuí dodaného zboží, datum obdžení zboží, číslo zakázky (kupní smlouvy), číslo
dodacího listu, číslo faktury pokud je již vystavena, reklamační zápis potvzený nestrannými osobami,
případně další údaje specifikující dodávku, popis reklamované vady a rozsah reklamovaného zboži
(množsfuí), včetně návrhu způsobu vyřízení.

7, Reklamované zboží musí být skladováno samostatně až do úplného vyřízení reklamace a jakékoliv
disponování tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných nedostatků, je
bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné.

8. Jeli zboží dodáno s vadami, kupující ve svém včas zaslaném písemném oznámenívad bez zbytečného
odkladu po tomto oznámení uplatní volbu mezi nároky, přičemž uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez
souhlasu prodávajícího. Jedná se o tyto nároky:

a) požadavek na odstranění vad dodáním náhradního zboži za zboží vadné, 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 porušení smlouvy i odstoupení od smlouvy.

Pokud kupující v písemném oznámenívady uýslovně neurčiljeden z výše zmíněných nároků, prodávající
sám určí, jakým způsobem odstraní vzniklé vady.

9, Neposkytne-li kupující prodávajícímu neprodleně potřebnou součinnost a reálnou možnost přesvědčit se o
zjištěných vadách zboží a neposkytne-li na požádání neprodleně reklamované zboží nebo vzorky tohoto
zboží, popřípadě poruší povinnost uvedenou v odstavci 7. tohoto článku, zanikají veškeré jeho nároky,
vyplývající z 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 íízení je jednoinstanční, písemné, neveřejné a bez ústních
jednání, s tím, že v případě, kdy to rozhodce uzná za vhodné, může ve věci nařídit ústní jednání. 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
částečném úspěchu ve věci se přiměřeně použije § 142 odst,2 o.s.ř. Strany rozhodci vzájemně ručí za
závazek povinnosti úhrady odměny rozhodce. S podáním rozhodčí žaloby je povinna žalujicí strana uhradit
poplatek ve výši 3Yo z požadované částky, nejméně však 3000,-Kč. Jde-li o žalobu, jejímž předmětem není
penězi ocenitelné plnění, je žalující strana povinna uhradit poplatek ve výši 5.000,-Kč. Není-li poplatek
uhrazen do 1S-ti dnů od uýzvy učiněné rozhodcem, rozhodce může řízení zastavit. Zaplacený arbilrážní
poplatek se nevrací, a to ani v případě, že účastník vznese námitku nedostatku pravomoci rozhodce, které
bude vyhověno. Strany mají nárok na náhradu nákladů řízení, přičemž pro stanovení jejich uýše se použije
přiměřeně ustanovení § 142 a násl. o.s.ř. Rozhodčí poplatek se považuje za náklad k účelnému uplatňování
nebo bránění práva.

X. Vyšší moc
Pokud by wnikly jakékoliv okolnosti Vyšší moci, např, vládní omezení, přírodní kalamity, vojenské operace,
přírodní živly, blokáda nebo stávky bránící prodávajícímu (kupujícímu) částečně nebo úplně plnit smluvní
závazky, doba stanovená pro splnění smlouvy bude prodloužena o čas, po který tyto okolnosti trvaly, Za
předpokladu, že události těchto okolnostítrvajídéle než 5 měsíců, prodávající a kupující budou 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 vyplývající z 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 stranyzískat licenci potřebnou pro vykonání smluvních závazkú), stejně jakb jakékoliv práruzryviňikle v čase, kdese opozdila se splněním dodávky, se nebudou považovalzavyšší moó.

Právn í vztahy obou smluvn,"řli}Íi'ji,i,"Í§jl;ij;iiilffi:ffiffil'llřJ"n,,
KuPující mŮŽe odstouPit od smlouvy, a to pouze písemným oznámením před termínem dodání zboží azaP|acením smluvní pokuty ve rnýši 2O%o z ceny odmítnuiého zboží, přičemž nároky n" nániááu srooyzůstávají nedotčeny.
OdstouPen_Í od smlouvy lze rovnéŽdosáhnout bez jakýchkoliv smluvních pokut po vzájemné dohodě, kterámusí mít písemnou formu.

xll. platnost
TYto VŠeobecné Prodejní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a rámcové kupní smlouvy.
Jejich Platnost a účinnost je od 1.1,2014. Účinností těchto podmínet poiolivali ptatnosii áriv" it"tneVšeobecné prodejní podmínky.

V Novém Jičíně dne 1.1.2014

v.r. Jirí Pták
jednatel
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