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FULGUR BATTMAN, spol. s r.o.  
Svitavská 39      CZ - 614 00  BRNO    Česká republika 
IČO: 63486229                                            DIČ:  CZ63486229 
Tel:       + 420 545 197 108                    Fax:  + 420 545 197 120     
e–mail : fub@fub.cz                              http: www.fulgurbattman.cz 

                                                                                
Rámcová smlouva o uzavírání kupních smluv 

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

verze  8 / 2007 / 21  / CZ 
 
I. 
 
Smluvní strany 
 
 
Prodávající : 
 
Obchodní firma:             FULGUR BATTMAN, spol. s r.o. 
Sídlo:                             Svitavská 39 Brno 614 00 
Zastoupena:                  Šumbera Ladislav - jednatel 
IČ:                                 63486229 
DIČ:                               CZ63486229 
Bankovní účet:               675619223/0300 
Telefonní spojení:          +420 545 197 108 
GSM brána:                   602 722799,  606 745322 
E-mail:                           fub@fub.cz 
Int. stránky:                    www.fub.cz 
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21377 
(dále jen „Prodávající“) 
  
a 
 
Kupující : 

Obchodní firma :            
Sídlo :                             
Zastoupena :                  
IČ :                               
DIČ :                               
Bankovní účet : 
Telefonní spojení : 
Fax:   
Mobil : 
E – mail : 
Int. stránky : 
 

 

Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v  
(dále jen „Kupující“) 
(společně také jako „smluvní strany“) 
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II. 
Základní ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly na spolupráci v oblasti koupi a prodeje zboží (dále jen „zboží“ nebo „věc“), a 
to za podmínek upravených touto smlouvou. 

2. Prodávající je obchodní společností, podnikající mimo jiné v oboru: Velkoobchod, Maloobchod, Výroba 
elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízeních pracujících na malém napětí a výroba 
elektrického vybavení. 

3. Kupující má zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, týkající se jím nabízeného zboží a dále 
prohlašuje, že je způsobilý plnit své závazky z titulu této smlouvy a smluv na jejím základě uzavřených 
(dále jen dílčí smlouvy). 

 
III. 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je bližší úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se 

zamýšlenými dodávkami (prodejem) zboží prodávajícím kupujícímu. 
2. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu na základě jeho objednávek zboží dle nabídkového 

sortimentu a to v I. jakostní třídě. 
 

IV. 

Objednávka, vznik dílčích smluv 
1. Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu objednávku na dodání zboží (dále jen „objednávka“). Z 

objednávky musí být zřejmé, že kupující má úmysl kupní smlouvu s prodávajícím uzavřít a zároveň ze 
závazné objednávky musí vyplývat vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán v případě přijetí závazné 
objednávky ze strany prodávajícího. Závazná objednávka musí alespoň obsahovat: identifikaci 
kupujícího (obchodní firma / název / jméno a příjmení, sídlo / místo podnikání / bydliště, IČ / DIČ, 
identifikace osoby oprávněná jednat za kupujícího, bankovní spojení, telefon, email), přesné určení 
druhu a množství objednávané věci, jakost a provedení věci, požadované místo dodání věci, 
požadovaný termín dodání věci. Druh objednávané věci musí odpovídat sortimentu prodávajícího. 
Množství objednávané věci musí odpovídat jednotkám nebo násobkům dané věci, jak je uvedeno v 
nabídce prodávajícího.  

2. Prodávající může podmínit přijetí závazné objednávky odběrem minimálního nebo maximálního 
množství na jednu objednávku. Každá závazná objednávka musí být prodávajícímu doručena písemně 
(faxem, emailem, prostřednictvím internetového formuláře), telefonicky nebo předána prodávajícímu 
osobně, přičemž prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí.  

3. V případě, že prodávajícímu je doručena objednávka, která má všechny náležitosti uvedené v 
předchozích odstavcích a ze které vyplývá vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán, považuje se tato 
závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu ust. § 1731 a § 1732 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

4. Prodávajícím potvrzená objednávka je smluvními stranami považována za platnou kupní smlouvu. Na 
základě takto uzavřené kupní smlouvy odevzdá prodávající kupujícímu objednanou věc a to ve 
sjednaném množství, jakosti, provedení a za sjednanou cenu, přičemž kupující je povinen poskytnout 
součinnost ke splnění závazku prodávajícího a uhradit prodávajícímu kupní cenu. 

5. V případě pochybností platí, že objednávka byla potvrzena a kupní smlouva uzavřena, pokud kupující 
od prodávajícího převzal zboží na základě příslušné závazné objednávky.  

6. V případě, že prodávající nebude schopen objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že 
kupní smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především 
situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno. Prodávající 
je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu 
při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě. 

 
V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Prodávající je za podmínek této smlouvy povinen na základě dílčích smluv, objednávek odevzdat 

kupujícímu jím objednané věci a umožnit mu nabýt vlastnické právo k těmto věcem. 
2. Kupující je povinen objednané věci řádně převzít, což písemně potvrdí na dodacím listu, a včas za něj 
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zaplatit kupní cenu (případně i její zálohu) v dohodnuté výši a měně, a to za podmínek této smlouvy, 
případně i před dodáním zboží, a uhradit sjednané případné další náklady vyplývající z jednotlivých 
dílčích smluv. 

 
VI. 

Doba a místo plnění 
1. Místem plnění je adresa uvedená v objednávce nebo jiné místo dohodnuté smluvními stranami v kupní 

smlouvě. Místem plnění je zpravidla sídlo prodávajícího nebo sídlo kupujícího. Kupující je povinen 
převzít věc v místě plnění. Kupující si může věc převzít osobně v sídle prodávajícího nebo mu věc bude 
odeslána prostřednictvím poskytovatelů přepravních služeb. 

2. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro 
kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. 

3. Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci. 
4. Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu: 

- do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky u zboží, které bude mít prodávající na skladě, 
- dle oboustranně odsouhlaseného termínu u zboží, které nebude u prodávajícího skladem a bude 
nutné objednat u výrobce. 

5. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky objednané věci. V případě, že kupující odmítne převzít řádně 
dodanou věc, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním 
případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení zboží apod.). 

6. Má-li prodávající věc odeslat nebo má-li prodávající provést dopravu a vykládku objednané věci, je 
kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu věci a na její vyložení. Náklady na dopravu 
a na vyložení věci jsou účtovány v závislosti na zvoleném způsobu dodání objednané věci dle ceníku 
prodávajícího. 

7. Ke každé dodávce objednané věci bude prodávajícím vystaven dodací list. Kupující je povinen řádně 
dodanou věc nebo i dílčí dodávku objednané věci převzít a toto převzetí potvrdit razítkem a podpisem 
na dodacím listu.  

8. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn 
pozastavit další dodávky věcí až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve 
přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu 
prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.  

 
VII. 

Kupní cena, platební podmínky 
1. Kupní cena věci dodávané prodávajícím kupujícímu bude dohodnuta smluvními stranami tak, že 

prodávající sdělí navrhovanou výši kupní ceny za jeden kus požadovaného zboží kupujícímu písemně, 
emailem, telefonicky, příp. ústně a pokud kupující bude takto uvedenou kupní cenu akceptovat, uvede 
její výši v písemné objednávce.  

2. Celková kupní cena bude stanovena násobkem dohodnuté kupní ceny za jeden kus a počtu kusů zboží 
povýšená o DPH.  

3. V případě, že cena uvedená v objednávce nebude odpovídat ceně navrhnuté prodávajícím, je 
prodávající oprávněn objednávku odmítnout. Pokud nebude dohodnuto jinak, nejsou v kupní ceně 
zahrnuty náklady na dopravu zboží, kterou je povinen hradit kupující. 

4. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu. Ve faktuře bude uvedena země původu zboží. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 21 dnů od jejího doručení na adresu kupujícího, v pochybnostech se má za 
to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání.  

6. Pokud kupující neobdrží od prodávajícího fakturu s vyúčtováním kupní ceny do 7 dnů od převzetí zboží, 
anebo faktura nebude obsahovat všechny předepsané náležitosti, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu prodávajícímu a vadnou fakturu vrátí. Vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury. 

7. Za den splnění peněžitého závazku v případě bezhotovostního převodu se považuje den připsání částky 
na účet prodávajícího. 

8. Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, přičemž na tuto zálohu 
prodávající na základě řádné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po 
uhrazení proforma faktury je objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována.  
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VIII. 

Doklady nutné k užívání věci 
1. Za doklad nutný k převzetí a užívání zboží ve smyslu §2094 občanského zákoníku se považuje dodací 

list s těmito povinnými náležitostmi :  
- datum dodávky, 
- místo dodávky, 
- název zboží, 
- počet kusů, 
- kupní cena, pokud si kupující nepřeje cenu uvádět, bude pouze na faktuře 

 
IX. 

Nabytí vlastnického práva, odpovědnost za vady věci 
2. Kupující nabývá vlastnické právo k věci převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny. 
3. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. Nebezpečí škody na věci přechází na 

kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.  
4. Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází 

na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, 
předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. 

5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost 
zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Toto se však 
nepoužije, uplatní-li kupující právo žádat dodání náhradní věci nebo od kupní smlouvy odstoupil. 

6. Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci 
a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství. 

7. Pokud prodávající neposkytne jinou záruku, přejímá tuto záruku za jakost zboží  dodané zboží bude po 
dobu 6 měsíců způsobilé k obvyklému účelu a zachová po tuto dobu obvyklé vlastnosti. 

 
X. 

Sankce z kupní smlouvy 
1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. 
Zaplacení smluvní pokuty však nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu 
nebo část kupní ceny s níž je kupující v prodlení.  

2. V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího jak 60 dnů 
nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v 
likvidaci, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči 
kupujícímu, rozumněno i ve lhůtě splatnosti, se stávají splatnými ke dni odstoupení od Smlouvy. 
Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží. 

3. V případě, že prodávající nedodá zboží v jím potvrzeném termínu, je prodávající povinen uhradit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované ceny za každý, byť i započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, 
která mu tím vznikne. 

5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok prodávající na náhradu škody, která mu vznikne porušením 
povinnosti ze strany kupujícího.  

 
 
 

XI. 
Závěrečná ujednání 

1. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují nahradit v době co nejkratší 
neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného nebo neúčinného. 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně, musí být očíslovány a podepsány 
oběma smluvními stranami.  

3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé, 
svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že tak učinily jako osoby 
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k takovému úkonu oprávněné a způsobilé. 
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji ukončit písemně na základě dohody obou smluvních 

stran nebo výpovědí. Výpovědní lhůta je měsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

5. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
7. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně veškeré změny ve svém 

obchodním jméně, sídle, telefonních kontaktech a osobách oprávněných jednat za společnost a ve 
smluvních věcech. 

 
 
  
 
 

V ……………………………… dne.…………                                   V ………………………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
 _____________________________                                   _______________________________ 
  Prodávající                                                                                          Kupující  
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