
Rámcová smlouva o dodávkách zboží 
uzavřená dle ustanovení § 1724 a násl. a § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

mezi společností 
 

Obchodní název:    Afeli s.r.o. 
Sídlo:    Vídeňská 1010/22a, Štýřice, 639 00 Brno 
IČ:     26902451 
DIČ:    CZ26902451 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44248  dne 13.9.1993 

dále jen „dodavatel nebo prodávající“ 

 

Příjmení a jméno (event. všechna jména) / Obchodní firma  IČO  DIČ / IČ DPH / VAT 

     

Sídlo  Dodací adresa 

 

 

 

Stát   Telefon  E-mail  

     

Zastoupená 
Příjmení, jméno, r.č. nebo datum narození, bydliště  na základě 

   

dále jen „objednatel nebo kupující“ 
1. Předmět smlouvy 
1.1 Předmětem smlouvy je rámcová úprava právních 

vztahů smluvních stran, vznikajících při prodeji 
zboží na základě dílčích objednávek, 
doručovaných dodavateli.  

1.2 Tato smlouva má povahu rámcové smlouvy, která 
upravuje podmínky sjednávání dílčích kupních 
smluv. Podle této smlouvy bude prodávající 
opakovaně prodávat kupujícímu zboží, které 
kupující objedná způsobem dále sjednaným a 
kupující bude za toto zboží platit kupní cenu. 
Nebude-li mezi stranami v dílčích kupních 
smlouvách sjednáno jinak, řídí se práva a 
povinnosti z těchto dílčích smluv vyplývající touto 
rámcovou smlouvou.  

2.  Objednávky 
2.1 Objednatel bude své objednávky předkládat 

dodavateli osobně, písemně nebo elektronickou 
cestou (mailem nebo přes B2B). Objednávkou se 
rozumí rovněž tzv. formulář „preorder“, 
vyhotovený v systému dodavatele a potvrzený 
objednatelem. Osobou, oprávněnou činit za 
objednatele objednávku je kterýkoliv 
zaměstnanec nebo zmocněný obchodní zástupce.  

2.2 Objednávka musí obsahovat následující údaje: 
a. termín dodávky, 
b. dodací adresa, 
c. jednotkovou cenu u každého 

objednaného smluvního produktu, 
d. měnu, 
e. objednáváné množství zboží 
f. čísla vzorů zboží 

3.  Vznik dílčí kupní smlouvy  
3.1 Dílčí kupní smlouva vznikne potvrzením 

objednávky.  
3.2 Potvrdí-li dodavatel jen část objednávky, má se za 

to, že dílčí kupní smlouva vznikla jen v tomto 

rozsahu. Potvrzení objednávky s nepodstatnou 
změnou není považováno za protinávrh a nebrání 
vzniku dílčí kupní smlouvy.  

3.3 Doručení písemností elektronickou cestou potvrdí 
druhá smluvní strana krátkou zprávou, nebude-li 
potvrzení zasláno do 3 dnů, má se za to, že zpráva 
byla doručena.  

3.4 Objednatel není oprávněn zrušit individuální 
objednávku (dílčí kupní smlouvu), pokud mu bylo 
doručeno její potvrzení.  

4.  Dodací podmínky  
4.1 Místem plnění pro všechny nároky z této smlouvy 

je sídlo prodávajícího. V případě odeslání zboží na 
místo kupujícím určené je zboží odesláno 
s přibaleným dodacím listem a nárok na zaplacení 
kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží 
prvnímu dopravci. Zboží je doručováno 
kupujícímu na adresu, uvedenou v záhlaví této 
smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.  

4.2 Objednatel se výslovně vzdává práva na náhradu 
škody či nemajetkové újmy, vzniklé opoždením či 
nesplněním dodávky. Pokud z tohoto důvodu 
odstoupí od smlouvy, musí být odstoupení 
písemně zasláno bez zbytečného odkladu od 
okamžiku, kdy důvody odstoupení nastaly.  

4.3 V případě rozporu v počtu kusů na dodacím listě 
je objednatel povinen tyto skutečnosti na 
dodacím listu vyznačit, jinak se má za to, že počty 
kusů zboží souhlasí.  

4.4 Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku 
se pro závazky podle této smlouvy nepoužije.  

5.  Práva z vadného plnění  
5.1 V případě, že dochází k převzetí zboží v sídle či 

provozovně dodavatele, je objednatel povinen 
zkontrolovat množství, jakost a provedení, stejně 
jako vlastnosti v místě plnění, a uplatit zjevné 
vady ihned na místě, v ostatních případech tak 
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učiní po převzetí zboží od přepravce v den 
doručení zboží, jinak tento nárok zaniká. 

5.2 Právo z vadného plnění musí být kupujícím 
uplatněno bez zbytečného odkladu. V případě 
doručení zboží dopravce v den doručení zboží, 
jinak tento nárok zaniká. V případě poškození 
behěm přepravy je nutno nárok uplatnit u 
přepravce, o čemž kupující prodávajícího 
informuje.  

5.3 Právo z vadného plnění musí být uplatněno 
písemně, mailem, musí obsahovat popis vady, 
dokumentaci (např. fotografie), důvody uplatnění 
práva, číslo druhu zboží, číslo faktury, datum 
dodávky.  

5.4 V ostatním se práva a povinnosti stran řídí 
ustanovením zákona. 

6.  Platební podmínky / smluvní sankce 
6.1 Veškeré ceny se rozumí bez DPH. Ceny na 

objednávkách jsou uváděny v měně EUR a budou 
na daňovém dokladu pro odběratele v ČR 
přepočteny kurzem EUR/CZK ke dni vystavení.  

6.2 Pokud si strany písemně nesjednají jinak, je 
standardní platební podmínkou úhrada kupní 
ceny v hotovosti (na dobírku nebo při 
převzetí/předání zboží). Dodavatel je oprávněn 
kdykoliv požadovat dodržení standardních 
platebních podmínek. V případě prodlení 
s jakoukoliv platbou objednatele není dodavatel 
povinen splnit dosud nerealizované objednávky, 
které potvrdil, a to ani pokud mají být hrazeny při 
převzetí zboží.  

6.3 Objednateli je účtováno přepravné a balné za 
každou zásilku, a to i za opakované doručování. 
Pokud hodnota zásilky přesáhne dodavatelem 
stanovenou částku, není přepravné a balné 
účtováno.  

6.4 Při odběru zboží II. jakosti budou stanoveny 
speciální podmínky.  

6.5 Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží z každé 
dílčí kupní smlouvy objednateli daňovým 
dokladem, který zašle spolu s dodávkou nebo 
samostatně v elektronické podobě. Daňový 
dokladbude obsahovat náležitosti podle zákona.  

6.6 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti 
jakékoliv kupní ceny za zboží, dodané podle dílčí 
kupní smlouvy, je dodavatel oprávněn žádat 
zákonný úrok z prodlení a smluvní pokutu. 

6.7 Smluvní pokuta činí za každý započatý den 
zpoždění s úhradou částku ve výši 1 % ze 
sjednané ceny. Nárok na náhradu škody tím není 
dotčen.  

7.  Salvátorská doložka 
7.1 Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo 

neúčinné či neplatné nebo se takovým stalo, pak 
tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.  

8.  Písemná forma 
8.1 K této smlouvě nebyly učiněny žádné vedlejší 

dohody. 
9. Důvěrnost  
9.1 Strany jsou povinny dodržovat mlčenlivost o 

všech informacích, které jedna Strana obdržela či 
získala přímo či nepřímo od druhé Strany v 
souvislosti s uzavřením této Smlouvy nebo které 
jsou obsaženy v této Smlouvě nebo budou 
sděleny některé ze Stran na základě plnění práv a 
povinností z této Smlouvy ve formě ústní nebo 
písemné (dále jen „Důvěrné informace"). 
Takovéto Důvěrné informace jsou považovány za 

důvěrné údaje ve smyslu ust. § 1730 odst. 2 
Občanského zákoníku. 

9.2 Strany se dohodly, že ustanovení tohoto čl. 9 
trvají i po skončení či zániku této Smlouvy nebo 
její části, či po zkonzumování závazků z této 
Smlouvy, a to nejméně po dobu 5 let.   

10. Doba trvání smlouvy a výpovědní lhůty 
10.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a 

může být vypovězena s jednoměsíční lhůtou od 
doručení výpovědi.  

10.2 Tato smlouva se vztahuje na všechny dodávky 
předmětů smlouvy, které byly objednány po 
nabytí platnosti dohody a jejichž objednávky byly 
potvrzeny před ukončením této dohody. 

11. Soudní příslušnost a aplikovatelné právo 
11.1 Příslušným soudem je Městský soud v Brně. 
11.2 Zásadně je aplikováno české právo. 
12.  Přechod vlastnictví 
12.1 Vlastnictví ke zboží přechází na objednatele v 

okamžiku zaplacení kupní ceny. Dodavatel je 
oprávněn kontrolovat stav zboží v prostorách 
uskladnění po celou dobu, kdy je jeho vlastníkem. 

13.  Závěrečná ustanovení 
13.1 Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího 

podpisu smluvními stranami.  
13.2 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny 

okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
občanského zákoníku a vzdávají se práva namítat 
neúměrné zkrácení ve smyslu § 1793 občanského 
zákoníku s tím, že prodávající i kupující prohlašují, 
že jsou si vědomi skutečné ceny plnění dle této 
smlouvy. 

13.3 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, 
z nichž po jednom náleží každé straně.  

13.4 Tato smlouva může být doplňována či měněna 
pouze písemnými dodatky.  

13.5 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně 
prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich 
pravé a svobodné vůle a prohlašují, že jsou plně 
svéprávní, na důkaz čehož níže připojují své 
vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
V ______________ dne _____________ 
 

 
_____________________ 
za Objednatele  

 
Jméno a příjmení: ______________  

 
Funkce :   ______________ 

 
 
 
 
________________ 

za Dodavatele 
 
Jméno a příjmení: ______________  

 
Funkce :  ______________ 

 


