
 

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY  

společnosti KOH-I-NOOR FORMEX s.r.o. 
se sídlem Švédské valy 1230/4, 627 00  Brno, IČ: 469 02 732, zapsaná v obchodním          

      rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5897 
 

 
Čl. I 

Základní ustanovení 
 

1. Tyto všeobecné nákupní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy, kde vystupuje na straně 
jedné společnost KOH-I-NOOR FORMEX s.r.o., se sídlem Švédské valy 1230/4, 627 00  Brno, 
IČ: 469 02 732, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
5897, zejména v postavení odběratele, kupujícího či objednatele (dále jen „kupující“) a na druhé 
straně osoba, zejména v postavení dodavatele, prodávajícího či zhotovitele (dále jen „prodávající“). 

2. Jednotlivá ustanovení těchto všeobecných nákupních podmínek společnosti KOH-I-NOOR 
FORMEX s.r.o. platí, pokud není v konkrétní písemné smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím 
stanovena jiná úprava.  

3. Veškeré smlouvy, objednávky a jejich případné změny mají písemnou formu a jejich platnost je 
podmíněna písemným odsouhlasením druhé strany. Za písemnou formu se považují i projevy vůle 
učiněné dálkovým přenosem dat, zejména faxem či e-mailem, pokud umožňují určení obsahu 
úkonu a osobu, která jej učinila.  

4. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím nastává okamžikem uzavření kupní smlouvy, 
případně potvrzením objednávky.    

 
 

Čl. II 
Dodací podmínky 

 
1. Není-li písemně dohodnuto jinak, bude prodávajícím zboží dodáno kupujícímu okamžikem převzetí 

zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou v sídle kupujícího.  
2. Veškeré dodávky zboží musí obsahovat osvědčení o původu zboží, jakož i veškerá další označení, 

osvědčení a dokumenty vztahující se ke zboží, které jsou právními předpisy vyžadovány. Každá 
dodávka zboží musí být opatřena dodacím listem, který musí být kupujícímu předán nejpozději při 
převzetí zboží kupujícím. Kupující je oprávněn dodávku nepřevzít, není-li vybavena dodacím listem.  

3. Prodávající je povinen zabalit a označit zboží sjednaným způsobem. Kupující je oprávněn dodávku 
nepřevzít v případě zjevného poškození dodávky, popřípadě nedodržení sjednaného obalu nebo 
označení.  

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu. 
5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí.   

 
 

Čl. III 
Termíny dodávek 

 
1. Prodávající je povinen dodat zboží v termínu stanoveném ve smlouvě. V případě nedodání zboží 

v požadovaném termínu má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 % 
z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.  

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.  
 
 
 
 
 



 

Čl. IV 
Cena a platební podmínky 

 
1. Kupní cena zboží dle smlouvy je cenou smluvní dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném 

znění. Nad rámec sjednané ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu DPH v zákonné výši.  
2. Cena zboží uvedená v kupní smlouvě  nebo objednávce je vždy pevná. Není-li ve smlouvě stanoveno 

jinak, ceny ve smlouvě zahrnují balení, přepravní náklady a pojištění.  
3. Cenu za dodávky zboží bude prodávající kupujícímu účtovat formou faktury. Faktura bude 

vystavena ve dvou vyhotoveních pro kupujícího. 
Faktura musí obsahovat: 
- označení faktury a číslo 
- název a sídlo kupujícího a prodávajícího, jejich IČ a DIČ 
- číslo objednávky, smlouvy 
- předmět plnění a den dodání zboží včetně čísla dodacího listu 
- označení bankovního spojení prodávajícího 
- udání ceny zboží 
- fakturovanou částku. 

4. Doba splatnosti faktury za dodávku zboží je 60 dní ode dne vystavení faktury, pokud není písemně 
dohodnuto jinak.  

5. Kupující je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit, obsahuje-li: 
- nesprávné cenové údaje 
- nesprávné náležitosti 
- chybí-li ve faktuře některá z požadovaných náležitostí.  

 
 

Čl. V 
Odpovědnost za vady a záruční podmínky 

 
1. Prodávající je povinen dodat zboží v provedení, množství a jakosti určené kupujícím a musí jej 

zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě. 
2. Při porušení těchto povinností ze strany prodávajícího lze dodávku považovat za vadnou a kupující 

je oprávněn uplatnit nároky z vad vyplývající z ustanovení § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku. Volbu mezi požadavky na odstranění vad má kupující. 

3. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží v rozsahu záruční lhůty, která činí, není-li v jednotlivých 
případech písemně stanoveno jinak, 36 měsíců. Poskytnutí záruky za jakost se nedotýká lhůty u 
zákonné odpovědnosti a nevylučuje možnost uplatnit nároky za vady ve lhůtě a za podmínek 
stanovených zákonem v případě, že záruka za jakost je kratší než lhůta u zákonné odpovědnosti. 
Záruční lhůta a lhůta u zákonné odpovědnosti běží samostatně a nezávisle na sobě.  

4. Prodávající je povinen na základě písemné reklamace učiněné kupujícím v záruční době neprodleně 
a bezplatně odstranit vady dodávky. Jedná-li se o vady podstatné, může kupující požadovat výměnu 
vadného zboží formou náhradní dodávky. Veškeré vzniklé náklady hradí prodávající. 

5. V případě opětovného opakování vady či neschopnosti prodávajícího odstranit vady v termínu, je 
kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody.  

6. V naléhavých případech nebo v případě, kdy se prodávající dostane do prodlení s opravou, je 
kupující oprávněn na náklady prodávajícího provést opravu sám nebo nechat tuto opravu provést 
třetí osobou. Záruční povinnost prodávajícího tím zůstává nedotčena.   

 
 

Čl. VI 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. V případě podstatného porušení smlouvy je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.  

Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 
- nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží 
- prodlení prodávajícího s dodávkou zboží v dohodnutém termínu. 



 

Čl. VII. 
Volba práva a řešení sporu 

 
1. Veškeré právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé z obchodních smluv uzavřených mezi 

nimi se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. 

2. V případě, že bude smlouva mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena ve více jazykových verzích, je 

česká verze smlouvy rozhodnou verzí pro řešení případných rozporů mezi jednotlivými verzemi.  

3. Kupující a prodávající se dohodli, že případné spory budou přednostně řešit vzájemnou dohodou. 

Místně příslušným soudem pro řešení veškerých sporů mezi prodávajícím a kupujícím je soud 

příslušný dle sídla kupujícího. 

 

Čl. VIII. 
Ostatní ustanovení 

 
 

1. Pro účely doručování mezi kupujícím a prodávajícím platí adresy uvedené ve smlouvách uzavíraných 
mezi nimi nebo adresy sdělené písemně druhé smluvní straně. Pokud se smluvní straně nepodaří 
druhé smluvní straně doručit korespondenci na známou adresu, považuje se den vrácení nedoručené 
zásilky odesílateli za den doručení, i když se adresát o tomto nedověděl.  

2. Pokud by došlo k rozporu mezi ustanoveními uvedenými v kupní smlouvě a v těchto všeobecných 
nákupních podmínkách, platí ustanovení uvedená v kupní smlouvě.  
 
 
 
 

 
Tyto všeobecné nákupní podmínky jsou účinné od 5.1.2015. 


