VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti FRUJO, a.s.

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti FRUJO, a.
s., se sídlem Tvrdonice č.p. 710, 691 53 Tvrdonice, identifikační číslo: 005 57 706, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 110 (dále jen „Prodávající“)
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
vzniklé v souvislosti nebo na základě rámcové kupní smlouvy (dále jen „Rámcová kupní smlouva“)
uzavírané mezi Prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou osobou podnikající na základě
živnostenského nebo jiného oprávnění v souladu se zákonem (dále jen „Kupující“).

1.2.

Pro účely těchto Obchodních podmínek Kupující s Prodávajícím uzavírá Rámcovou kupní smlouvu
resp. dílčí kupní smlouvy na základě Rámcové kupní smlouvy formou objednávky (dále jen
„Objednávka“ nebo „Kupní smlouva“) nebo s Prodávajícím jinak jedná v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.3.

Právní vztahy, které nejsou těmito Obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí Občanským
zákoníkem.

1.4.

Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat v Rámcové kupní smlouvě
nebo Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Rámcové kupní smlouvě či Kupní smlouvě mají přednost
před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.5.

Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Rámcové kupní smlouvy. Rámcová kupní
smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Rámcovou kupní smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce.

1.6.

Znění Obchodních podmínek je oprávněn Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1.

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se bude uzavírat formou Objednávky Kupujícího, na
jejímž základě bude Prodávající dodávat Kupujícímu zboží v dohodnutém druhu, kvalitě a množství
(dále jen „Zboží“), a Kupující bude Zboží odebírat a platit za ně Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

2.2.

Objednávka Kupujícího bude zasílána elektronickou poštou na email Prodávajícího. Objednávka
zaslaná na jinou než sjednanou emailovou adresu Prodávajícího nelze považovat za Objednávku řádně
učiněnou. Kupující sdělí Prodávajícímu seznam osob a jejich emailových adres, které jsou oprávněny
za Kupujícího činit Objednávky, resp. uzavírat Kupní smlouvy. Závaznou písemnou Objednávku
Kupujícího, Prodávající obratem, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejího obdržení potvrdí
elektronickou poštou či faxem.
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2.3.

Ceny Zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, pokud není
uvedeno jinak.

2.4.

Objednávka Kupujícího bude obsahovat zejména tyto podstatné údaje:
a)

číslo Objednávky

b) identifikační údaje o Zboží – druh Zboží, množství, kvalita Zboží dle číselného kódu
c)

požadovaný termín uskutečnění dodávky

d) způsob odběru Zboží
e) podpis odpovědného pracovníka.
2.5.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení Objednávky (akceptací), jež
je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou v souladu s čl. 2.2 těchto Obchodních
podmínek, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Pokud Prodávající ve lhůtě a způsobem
stanoveným v čl. 2.2 těchto Obchodních podmínek nepotvrdí Objednávku, platí, že Kupní smlouva
mezi Prodávajícím a Kupujícím nebyla uzavřena.

3.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1.

Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit
Prodávajícímu následujícími způsoby:
i.

v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Tvrdonice č.p. 710, 691 53 Tvrdonice;

ii.

bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího uvedený na faktuře (dále jen „Účet
Prodávajícího“).

3.2.

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a
dodáním Zboží ve smluvené výši a popř. další poplatky podle Rámcové kupní smlouvy.

3.3.

Kupní cena bude uhrazena Kupujícím Prodávajícímu na základě faktury vystavené Prodávajícím a
doručené Kupujícímu. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní od jejího vystavení. Faktura bude
obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené obecně závaznými daňovými předpisy.

3.4.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí Zboží.

3.5.

Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou připsáním příslušné částky na Účet Prodávajícího nebo
úhradou příslušné částky Prodávajícímu v hotovosti. V případě bezhotovostní platby je Kupující
povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

3.6.

V případě, že je Kupující v prodlení s úhradou faktury za Zboží je Prodávající oprávněn účtovat smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

3.7.

V případě, že bude Kupující v prodlení s úhradou jakékoliv kupní ceny za dodávku Zboží realizovanou
dle Rámcové kupní smlouvy delším než 1 měsíc, je Prodávající oprávněn od Rámcové kupní smlouvy
příp. od dílčí Kupní smlouvy okamžitě odstoupit. Pro tento případ zmocňuje Kupující Prodávajícího
k odvezení dodaného Zboží Prodávajícím z místa jeho uskladnění u Kupujícího za tímto účelem
případně vstoupit do provozovny Kupujícího a Zboží odvést, to vše v množství Zboží dosahujícím
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maximálně výši celkové dlužné částky. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu veškerou
součinnost při odvezení Zboží a je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v
souvislosti s odvezením Zboží.
3.8.

Neuhradí-li Kupující kupní cenu Zboží nebo její část ve lhůtě uvedené v Rámcové kupní smlouvě nebo
sjednané v Kupní smlouvě, je Prodávající oprávněn odmítnout Kupujícímu dodat jakékoliv další Zboží
dle Kupní smlouvy již uzavřené, popř. odstoupit od takové Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda s jejím
plněním již bylo či nebylo započato.

3.9.

V případě, že je Prodávající v prodlení s dodáním Zboží ve lhůtě stanovené na potvrzené Objednávce,
je Kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného Zboží za každý den
prodlení, počínaje desátým dnem prodlení.

3.10. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat vedle smluvní pokuty nejen náhradu škody způsobenou
porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se vztahuje smluvní pokuta, ale domáhat se i
náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
3.11. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé na základě kontraktů uzavřených ohledně Zboží mezi
Kupujícím a třetími osobami. Za škody se považují zejména: ušlý zisk, sankce za pozdní
dodání/nedodání Zboží apod.
3.12. Prodávající není povinen k náhradě škody v případě, že prodlení Prodávajícího je způsobeno
okolnostmi vis maior nebo je prodlení Prodávajícího způsobeno překážkou provozu výroby Zboží
v délce max. 48 hod z důvodu nestojících na straně Prodávajícího. Prodávající se zavazuje o takové
okolnosti informovat Kupujícího bez zbytečného odkladu.

4.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
4.1.

Doprava Zboží Kupujícímu bude uskutečněna:
a)

vlastním odvozem Zboží Kupujícím ze sídla Prodávajícího příp. z jiného místa označeného
Prodávajícím, přičemž náklady spojené s tímto způsobem dopravy Zboží nese Kupující, nebo

b) předáním Zboží prvnímu dopravci k přepravě do místa podnikání Kupujícího uvedeného
v Rámcové kupní smlouvě nebo na jiné místo uvedené Kupujícím v Objednávce, přičemž
samotnou smlouvu o přepravě s dopravcem uzavírá na své náklady Kupující.
4.2.

Místem splnění dodávky je sídlo Prodávajícího, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto
splnění dodávky předáním prvnímu dopravci, který zajišťuje přepravu pro Kupujícího.

4.3.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující
riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.4.

Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce,
je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.

4.5.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené
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s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.6.

Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

4.7.

Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu s každou dodávkou realizovanou na základě Rámcové kupní
smlouvy doklady, které se ke Zboží vztahují, tj. dodací list.

4.8.

O provedené přejímce Zboží pořídí smluvní strany zápis (v dodacím listu), ve kterém zaznamenají
výsledek přejímacího řízení. V případě odmítnutí převzetí Zboží Kupujícím je tento povinen v zápise
uvést důvody, pro které Zboží odmítá převzít.

5.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
5.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 Občanského
zákoníku).

5.2.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že
v době, kdy Kupující Zboží převzal:
5.2.1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly,
5.2.2. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
5.2.3. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3.

Ustanovení uvedená v čl. 5.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu
na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při
převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

5.4.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád Prodávajícího.

6.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1.

Vlastnictví ke Zboží přejde na Kupujícího úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny, do tohoto
okamžiku zůstává Zboží ve vlastnictví Prodávajícího.

6.2.

Smluvní strany sjednávají, že odpovědnost za škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem
převzetí Zboží od Prodávajícího v sídle Prodávajícího nebo na jiném místě označeném Prodávajícím
nebo okamžikem předání Zboží prvnímu dopravci, je-li zajišťována přeprava dopravcem Kupujícího.

6.3.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského
zákoníku.
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7.

DOBA TRVÁNÍ, UKONČENÍ SMLOUVY
7.1.

Rámcová kupní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7.2.

Každá ze smluvních stran je oprávněna Rámcovou kupní smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu.
Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

7.3.

Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od Kupní smlouvy na Zboží, které bylo upraveno podle
přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy na Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož
i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím či od Kupní smlouvy na Zboží v
uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.4.

Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
Kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím nebo službami Prodávajícího na
elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na
elektronickou adresu Kupujícího.

8.2.

Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou Rámcovou kupní smlouvou výslovně upravena, jakož
i právní vztahy ze smluv uzavřených na základě Rámcové kupní smlouvy včetně těchto Obchodních
podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

8.3.

Pokud vztah založený Rámcovou kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.4.

Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních
ustanovení.

8.5.

Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z Rámcové kupní smlouvy nebo
v souvislosti s ní, jakož i všechny spory, které mezi nimi vzniknou z Kupní smlouvy či v souvislosti s ní
uzavřené dle Rámcové kupní smlouvy budou rozhodovány příslušným soudem České republiky.

8.6.

Kontaktní údaje Prodávajícího: FRUJO, a.s., Tvrdonice 710, 691 53 Tvrdonice, Česká republika, tel.:
+420 519 339 408, fax: +420 519 339 495, e-mail: frujo@frujo.cz.

V Tvrdonicích dne 3.12.2018
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