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Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

Všeobecné obchodní podmínky ze dne 1.1.2014 obchodní společnos-
ti Franken Maxit s.r.o., IČO: 26344220, se sídlem Cheb -  Hradiště, 
Karlovarská čp. 147/22, PSČ 350 02, zapsané v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložce 14236   

I. Základní ustanovení
1. 1. Právní vztahy mezi dodavatelskou firmou Franken Maxit s.r.o. 

(dále také jen „prodávající“) a  kupujícím (odběratelem) dle uza-
vřené kupní smlouvy (rámcové i jednotlivé) či jiné obdobné smlouvy 
týkající se koupě zboží či jiného plnění poskytovaného prodávají-
cím (dodavatelem) podle uzavřené kupní či jiné obdobné smlouvy 
(dále také jen „smlouvy“) se řídí těmito Všeobecnými obchodními 
podmínkami (dále také jen „VOP“).

2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy či jiné obdobné smlou-
vy, pokud taková smlouva (tj. i návrh smlouvy či jeho akceptace) 
v tomto smyslu na tyto VOP odkáže. Smluvní strany tímto zároveň 
vyloučily použití obchodních podmínek kupujícího (odběratele) 
pokud není v Rámcové kupní smlouvě dohodnuto jinak. V návrhu 
smlouvy (tj. v nabídce) či v jeho akceptaci musí být tedy přinej-
menším odkaz na VOP s tím, že VOP musí být k takovému návrhu 
smlouvy či k jeho akceptaci připojeny, aby se adresát VOP mohl 
(měl možnost) s jejich obsahem včas seznámit, resp. aby mohl být s 
použitím VOP pro takový smluvní vztah srozuměn.

3. Odchylná ujednání v kupní (tj. v rámcové kupní či v jednotlivé kup-
ní smlouvě) či v jiné obdobné smlouvě mají přednost před zněním 
těchto VOP.

4. Tyto podmínky se považují za všeobecné obchodní podmínky 
zejména podle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., tj. ob-
čanského zákoníku ve znění jeho novel.  Tyto VOP upravují práva a 
povinnosti stran kupní či jiné obdobné smlouvy v případě, že není 
pro předmětné plnění uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím jiná 
písemná smlouva, jež se od VOP částečně či zcela odchyluje.

5. Zboží (či také „smluvní zboží“) znamená pro účely těchto VOP 
předmět koupě anebo předmět služeb blíže specifikovaný v jednot-
livé potvrzené objednávce či v jednotlivém akceptovaném návrhu 
na uzavření kupní či jiné obdobné smlouvy či případně také v 
uzavřené rámcové kupní smlouvě.

6. Pokud se dále hovoří o smlouvě (či také o potvrzené nebo akcepto-
vané objednávce), znamená to pro účely těchto VOP (v závislosti 
na předmětu smlouvy) zejména kupní smlouvu (rámcovou i jednotli-
vou) či nepojmenovanou smlouvu, případně jinou obdobnou smlou-
vu, jež se uzavírá v souladu s předmětem podnikání prodávajícího, 
jak je tento zřejmý ze zápisu v obchodním rejstříku.

7. Tyto VOP se nevztahují na tzv. spotřebitelské smlouvy, které jsou 
upraveny v ust. § 1810 a násl. občanského zákoníku (k pojmu 
spotřebitel také viz ust. § 419 občanského zákoníku).

II. Uzavření smlouvy
1. Uzavření smlouvy se řídí zejména ust. § 1731 a násl. občanského 

zákoníku avšak s tím, že přijetí nabídky prodávajícího na uzavření 
smlouvy ze strany kupujícího s výhradami či připomínkami kupují-
cího nemá účinky akceptace návrhu smlouvy, ale považuje se za 
nový návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího (odchylně 
od dikce ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku). Tento nový 
návrh kupujícího je prodávající oprávněn odmítnout či přijmout. 
V případě, že prodávající takový nový návrh do 15 dnů od jeho 
obdržení přijme, je smlouva uzavřena ke dni, kdy bude kupujícímu 
prodávajícím písemně oznámena akceptace takového jeho nového 
návrhu. 

2. Smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena na základě 
těchto VOP v tom případě, že kupující akceptuje návrh  smlouvy 
(včetně jeho odkazu na použití VOP) předložený (doručený) mu 
prodávajícím nejpozději do 15  dnů ode dne jeho obdržení. Pokud 
kupující doručí prodávajícímu akceptaci návrhu smlouvy až po 
uplynutí výše uvedené lhůty 15  dnů, dojde k uzavření smlouvy jen 
tehdy, pokud prodávající do 10 dnů od přijetí opožděné akcepta-
ce návrhu smlouvy tuto opožděnou akceptaci návrhu smlouvy 
písemně odsouhlasí.

3. K uzavření smlouvy na základě řádné (úplné) objednávky kupu-
jícího dojde tak, že prodávající s odkazem na VOP akceptuje 
takovou objednávku v kupujícím stanovené lhůtě a to buď faxem 
či případně i e-mailem. Nedojde-li ze strany prodávajícího k 
akceptaci řádné (úplné) objednávky kupujícího (a tím i k uzavření 
smlouvy), není prodávající takovou objednávkou kupujícího vázán. 
Objednávka kupujícího musí obsahovat alespoň specifikaci zboží 
co do předmětu plnění, požadovaného množství, ceny zboží a 
lhůty plnění (lhůty dodání smluvního zboží) – určení kvality (jakosti) 
objednávaného smluvního zboží není nutné. Bez těchto náležitostí 

nelze považovat objednávku kupujícího za řádnou (úplnou) ve 
smyslu těchto VOP.

III. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je zejména závazek prodávajícího dodat 

kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo ke zboží a 
závazek kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít a řádně a 
včas za něj uhradit prodávajícímu kupní cenu.  Dojde-li k uzavření 
kupní smlouvy, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží, 
práce a služby (plnění) v množství, jakosti (kvalitě), provedení a 
době podle podmínek ujednaných ve smlouvě, resp. v souladu s 
příslušnou právní úpravou. Vlastnické právo ke zboží přechází na 
kupujícího okamžikem jeho předání kupujícímu či okamžikem jeho 
předání přepravci kupujícího, jež zajišťuje přepravu podle dispozic 
kupujícího ze sídla prodávajícího či ze závodu prodávajícího v 
jiném místě. Tímto okamžikem přechází na kupujícího rovněž i 
nebezpečí škody na zboží.

IV. Místo a způsob plnění
1. Pokud není ve smlouvě ujednáno něco jiného, je místem dodání 

(předání) zboží (tj. místem plnění) Beroun ul. Továrenská , PSČ 266 
02 s tím, že zboží však může být kupujícímu dodáno z kteréhokoliv 
závodu prodávajícího. Závazek prodávajícího z kupní smlouvy se 
považuje za splněný předáním zboží s průvodními doklady (doda-
cí list, vážní list apod.) kupujícímu nebo prvnímu přepravci k pře-
pravě kupujícímu v souladu se  smlouvou. Zboží musí být předáno 
prosté jakýchkoliv závazků, nároků či práv třetích osob. Prodávající 
je povinen předat kupujícímu či jeho přepravci zboží řádně a včas 
a zavazuje se postupovat při plnění smlouvy s náležitou péčí. Pro-
dávající se zavazuje, že zboží bude v době jeho dodání (předání) 
kupujícímu (přepravci) odpovídat příslušným platným a účinným 
technickým, bezpečnostním, ekologickým, hygienickým a dalším 
příslušným obecně závazným právním předpisům. Případné ztráty, 
zničení nebo poškození zboží jsou po uvedeném předání zboží 
výlučně nebezpečím kupujícího, který tak není oprávněn vznášet z 
tohoto důvodu jakékoliv nároky vůči prodávajícímu. Doprava zbo-
ží, pokud nebylo dohodnuto jinak, není součástí ceny zboží. Pokud 
nebylo ujednáno  jinak, způsob balení zboží, druh obalů a způsob 
přepravy určuje prodávající. Není-li jiné dohody, nese veškeré ná-
klady na přepravu zboží kupující. Pokud se prodávající s kupujícím 
dohodnou, pak přepravu zboží z místa plnění (tj. z místa dodání) 
na místo určení podle dispozic kupujícího provede prodávající a to 
vždy na náklady kupujícího. Jinak platí, že přepravu zboží z místa 
dodání zboží si zajišťuje kupující sám či svými přepravci a to na 
vlastní náklady.       

2. Při dodávkách zboží dopravními prostředky, které zabezpečuje 
prodávající, musí kupující zajistit místo vykládky zboží tak, aby 
náklad mohl být z vozů vyložen bez překážek a prodlev. V opač-
ném případě je prodávající oprávněn nepředat dovezené zboží a 
vyúčtovat kupujícímu dopravné, prostoje, ušlý zisk atd.

3. Kupující se zavazuje poskytovat prodávajícímu veškerou jím vyžá-
danou součinnost nezbytnou pro řádné a včasné plnění smlouvy.

V. Dodací lhůty
1. Prodávající je oprávněn dodat plnění v termínech, či kdykoliv 

během sjednané dodací lhůty v kupní smlouvě. K prodlení prodáva-
jícího s plněním kupní smlouvy nedojde, nesplní-li kupující některou 
z povinností vyplývající pro něj z kupní smlouvy, či v důsledku 
zásahu vyšší moci.

VI. Ceny zboží a platební podmínky
1. Ceny zboží jsou dány ceníkem prodávajícího, jež platí v okamžiku 

uskutečnění dodávky zboží kupujícímu, není-li dohodnuto jinak. 
Ceny sjednané v kupní smlouvě jsou předřazeny cenám podle 
platného ceníku.        

2. Základní platební podmínky jsou uvedeny přímo v odsouhlasené 
cenové nabídce. Kupující provádí úhradu předem, či na základě 
faktury. Faktura je splatná, pokud nebylo kupní smlouvou ujednáno 
jinak, do 21 dnů ode dne jejího odeslání prodávajícím kupující-
mu s tím, že datum vystavení faktury se shoduje se dnem jejího 
odeslání.

3. Kupní cena se považuje za zaplacenou, obdrží-li prodávající od 
kupujícího platbu v příslušné výši buď v hotovosti v sídle firmy 
prodávajícího, případně ke dni připsání bezhotovostní platby kupní 
ceny na bankovní účet určený pro tyto účely prodávajícím.       

4. Kupující není oprávněn zadržet kupní cenu nebo odečíst či zapo-
číst část kupní ceny z důvodů jakýchkoliv jím uplatňovaných nároků 
či protinároků vůči prodávajícímu.
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5. Není-li kupujícím dodržena lhůta splatnosti, případně, nebylo-li 
kupní smlouvou ujednáno jinak, je kupující povinen zaplatit prodá-
vajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení. Tím není nijak dotčen nárok prodávajícího na úhradu 
úroků z prodlení ve výši v souladu s příslušnou právní úpravou a 
dále nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná do 15 
dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě. 

6. Nedodrží-li kupující sjednané platební podmínky, jedná se o pod-
statné porušení smlouvy a prodávající je současně oprávněn: 

 ■ požadovat bez ohledu na dřívější ujednání platby v hotovosti při 
odběru zboží či platby předem, 

 ■ snížit či zrušit sjednané slevy na ceny zboží, 
 ■ zastavit dodávky zboží, aniž by to pro prodávajícího předsta-

vovalo porušení smlouvy či to pro něj mělo jiné negativní právní 
následky.     

VII. Odpovědnost za vady a záruční doby
1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho 

předání kupujícímu či jeho přepravci. Prodávající vydá na žádost 
kupujícího na zboží písemné prohlášení o shodě podle příslušné 
právní úpravy.  Prodávající odpovídá rovněž za vady vzniklé na 
zboží v průběhu záruční doby, jak je uvedena dále. Pokud prodá-
vající neposkytuje záruku delší, trvá záruka, resp. záruční doba 
na dodané zboží dle technických listů. Záruční doba počíná běžet 
ode dne předání zboží kupujícímu (či přepravci).

2. Prodávající se zavazuje, že po celou záruční dobu bude mít zboží 
vlastnosti sjednané ve smlouvě a vlastnosti požadované příslušnými 
právními předpisy anebo vlastnosti obvyklé s ohledem na účel 
užívání zboží.

3. Dodávka zboží musí být kupujícím v okamžiku splnění dodávky 
(převzetí zboží) prohlédnuta a případné vady zboží (plnění) musí 
být vytknuty písemně prodávajícímu bez zbytečného odkladu po 
převzetí zboží či po jeho doručení na místo určení – u zjevných 
vad přitom nejpozději do 7 dnů od jeho převzetí či od jeho do-
ručení na místo určení. Do vyřízení reklamace je kupující povinen 
dodané zboží uchovat a skladovat odděleně od jiného zboží.

4. Oznámení o vytknutých vadách musí být kupujícím učiněno písem-
ně a musí být doručeno prodávajícímu. Je-li vytknutí vad zboží 
shledáno prodávajícím jako oprávněné a nebylo-li v konkrétním 
případě smluvními stranami sjednáno jinak, má prodávající právo 
volby, zda vady zboží v přiměřené lhůtě odstraní,  či provede čás-
tečnou dodávku, anebo poskytne kupujícímu na zboží odpovídající 
přiměřenou slevu. Kupujícímu však přísluší právo z odpovědnosti 
za vady jen v tom případě, pokud zboží nebylo již dále zpracová-
no či zabudováno.

VIII. Vyšší moc
1. Brání-li jedné ze smluvních stran v plnění závazků zásah vyšší 

moci, není tato strana v prodlení, avšak jen v rozsahu a jen po 
dobu v jakém je nemožnost plnění zcela nepochybně zásahem 
vyšší moci zapříčiněna.

2.  Vyšší mocí se přitom rozumí takové překážky či události, jež nasta-
ly po vzniku závazku a to nezávisle na vůli příslušné smluvní strany 
a jež mají mimořádnou povahu, jsou nepřekonatelné, nepředvída-
telné, neodvratitelné a objektivně brání splnění závazků či závazku 
podle smlouvy (jedná se např. o občanské nepokoje, o požár, 
o válečný stav, o epidemie, o karanténní opatření, o záplavy, o 
zemětřesení, o sesuv půdy, o výbuch, o teroristický čin nebo o tero-
ristický útok a tak podobně). Plnění závazku se však nepovažuje ze 
nemožné, pokud jej lze provést za ztížených podmínek či s většími 
náklady nebo případně až po sjednaném termínu plnění. 

3.  Pokud případ vyšší moci nastane, je dotčená smluvní strana 
povinna neprodleně (bez zbytečného odkladu) informovat druhou 
smluvní stranu o povaze, o počátku a o konci události (případu) 
vyšší moci.

4.  Odpovědnost povinné smluvní strany není nijak vyloučena a termín 
plnění se neprodlužuje, jestliže zásah vyšší moci nastal až v době, 
kdy již byla povinná smluvní strana v prodlení s plněním jejího 
závazku dle smlouvy, nebo případně jestli povinná smluvní strana 
nesplnila svoji povinnost neprodleně (bez zbytečného odkladu) in-
formovat druhou stranu podle předchozího odstavce tohoto článku 
VOP.

5. Při vzniku vyšší moci má prodávající i kupující právo dodací lhůtu 
přiměřeně prodloužit, přičemž v žádném případě smluvní strany 
nemohou v důsledku toho proti sobě vznášet jakékoliv nároky z 
neplnění smlouvy a z prodlení, což se též týká i případných nároků 
na náhradu škody. Tím nejsou dotčeny další případné nároky v 

souvislosti se vznikem vyšší moci, které oběma smluvním stranám v 
takovém případě dává příslušná právní úprava.  

IX. Řešení sporů
1. Neobsahuje-li kupní smlouva tzv. rozhodčí doložku, tj. písemným 

ujednáním sjednanou soudní příslušnost Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře ČR  Agrární komoře ČR pro řešení sporů 
vyplývajících z kupní smlouvy podle Řádu tohoto Rozhodčího 
soudu, je dána pro projednání a rozhodnutí sporů z kupní smlouvy 
příslušnost obecných soudů v souladu se zákonem , tj. zejména 
občanským soudním řádem v platném znění.    

X. Ukončení smlouvy
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy z dů-

vodů uvedených ve smlouvě nebo z důvodů, které jsou obsaženy v 
příslušné právní úpravě. Není-li dohodnuto jinak, je smluvní strana, 
které svědčí právo odstoupit od smlouvy povinna před odstoupením 
z důvodu nepodstatného porušení smlouvy určit druhé smluvní stra-
ně přiměřenou lhůtu k odstranění pochybení (nedostatků), která jsou 
uváděna  jako důvod pro možné odstoupení od smlouvy. Nebude-li 
ve stanovené přiměřené lhůtě důvod pro odstoupení odstraněn, je 
příslušná strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

2.  Není-li ujednáno smluvními stranami jinak, je každá smluvní strana 
oprávněna smlouvu s opakovaným plněním (zejména rámcovou 
smlouvu kupní) vypovědět i bez udání výpovědního důvodu s tří-
měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3.  Odstoupení od smlouvy nebo výpověď smlouvy musí být doručeny 
druhé smluvní straně poštou v písemné formě a musí být podepsány 
oprávněným zástupcem  příslušné smluvní strany. V důsledku od-
stoupení se smlouva ruší k okamžiku doručení písemného odstoupe-
ní druhé smluvní straně.

4.  Ukončení smlouvy se nedotýká nároku každé ze smluvních stran na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy druhou smluvní stranou 
- žádná ze smluvních stran se přitom rovněž nezbavuje povinnosti 
splnit a vypořádat své závazky vzniklé nedodržením povinností, 
včetně povinnosti splnění všech závazků vzniklých v době trvání 
smlouvy.

XI. Povinnost mlčenlivosti
1.  Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech 

týkajících se druhé smluvní strany a o předmětu plnění smlouvy, 
o nichž se dozví v souvislosti s plněním smlouvy, a které nejsou 
veřejně známé nebo dostupné.  Tato povinnost (závazek) se vzta-
huje i na další skutečnosti, které budou druhou stranou výslovně 
označeny za důvěrné (dále také jen „důvěrné informace“).

2.  Každá ze smluvních stran je povinna zajistit, aby nedošlo k úniku 
důvěrných informací a zavazuje se chránit tajnost důvěrných 
informacích, a to minimálně stejným způsobem, jakým chrání 
své obchodní tajemství (viz zejména ust. § 504 a ust. § 2985 
občanského zákoníku). Každá ze smluvních stran se zavazuje, že 
důvěrné informace nepoužije pro žádné jiné účely než pro účely 
realizace smlouvy.  

3.  Strany se zavazují zachovávat závazek mlčenlivosti podle tohoto 
článku VOP po celou dobu trvání smlouvy a také i po jejím ukon-
čení, a to až do doby než se důvěrné informace stanou veřejně 
známé a dostupné bez porušení tohoto článku VOP.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se řídí právním řádem Českém republiky a to především 

zákonem č. 89/2012 Sb., tj. občanským zákoníkem  ve znění jeho 
novel, s vyloučením kolizních norem. 

2. Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto VOP právně neúčinnými 
či neplatnými, zůstávají tím ostatní ustanovení VOP nedotčena. 
V rozsahu, v němž se VOP stanou neúčinné či neplatné, se pak 
uplatní příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, 
zejména však zákona č. 89/2012 Sb. O právních vztazích neu-
pravených a nepředvídaných smlouvou, ani těmito VOP a jež mo-
hou v souvislosti s plněním smlouvy nastat, platí, že se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména však zákonem č. 89/2012 
Sb., avšak vždy pouze právem České republiky. Platnost a účinnost 
těchto VOP trvá do doby, než budou přijaty nové VOP, s jejichž 
obsahem vysloví obě smluvní strany souhlas písemnou formou.

Franken Maxit s.r.o.
prodávající   
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