
Rámcová kupní smlouva 
o podmínkách dodávek zboží, kterou níže uvedeného dne měsíce a roku  uzavřely: 
 

I. Smluvní strany 
 
 
1. ROLUX žaluzie, s.r.o. 

se sídlem Bohuňovice 678, PSČ 783 14 
IČ: 43965113, DIČ: CZ43965113 
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. C, vl.č. 2554 
Bankovní spojení: (viz faktura) 

      Zastoupena: Ing. Lubomírem Chrudinou - jednatelem společnosti 
(dále jen „prodávající“)  

 
a 

 
2. Společnost ( s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.) 

se sídlem:   
      IČ: ……………………. DIČ:……………………………...   

bankovní spojení:……………………………………  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v ……, odd….., vl.č… 
zastoupena:p.…………………………………………. 
(dále jen „kupující“) 
 
 

2. Fyzická osoba (jméno a příjmení):…………………………………………. 
Místo podnikání…………………………………………….  
IČ:…………….,  DIČ:……………………………...   
bankovní spojení:……………………………………  
podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného dne …..ŽÚ v ………. Č.j. 
………. 
(dále jen „kupující“) 

 
II. Úvodní ustanovení 
1. Prodávající je podnikatelem, jenž se v rámci svého předmětu podnikání zabývá i 

velkoobchodním prodejem zboží, jehož bližší specifikace je obsažena v ceníku (dále jen 
„zboží“), který tvoří spolu s obchodními podmínkami přílohu č. 1 k této smlouvě. 

2. Kupující je podnikatelem, který má zájem nakupovat od prodávajícího zboží k další 
podnikatelské činnosti.  

3. Kupující i prodávající prohlašují, že vztahy upravené v této smlouvě vznikají mezi nimi 
v rámci jejich podnikatelské činnosti. 

 
III. Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je rámcová úprava podmínek a vzájemných práv a povinností, na 

jejichž základě bude prodávající dodávat kupujícímu zboží. 
 
 
 
 



IV. Objednávky 
1. Zboží bude dodáváno na základě jednotlivých kupních smluv uzavřených v souladu s touto 

rámcovou kupní smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena 
potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím, uplynutím lhůty pro odmítnutí 
objednávky prodávajícím dle odstavce 4 níže, popřípadě dodáním objednaného zboží 
kupujícímu.  

2. Obsahem objednávky bude přesná specifikace druhu zboží, množství, datum a místo 
dodání, druhu balení, technických, kvalitativních podmínek apod. 

3. Objednávky uplatní kupující u prodávajícího nejpozději 5 dnů před předpokládaným 
termínem dodání a to: 
a) e-mailem:  rolux@rolux.cz 

b) prostřednictvím webového rozhraní na adrese  www.rolux.cz.  
4. Prodávající se zavazuje sdělit kupujícímu  do dvou pracovních dnů ode dne doručení 

objednávky, zda návrh kupní smlouvy přijímá či nikoliv, popřípadě jaké navrhuje změny 
v objednávce, jinak se má za to, že s návrhem kupujícího souhlasí.   

 
V. Dodávky a převzetí 
1. Prodávající se zavazuje řádně objednané zboží, jehož objednávka byla prodávajícím 

kupujícímu potvrzena, v požadovaném termínu kupujícímu dodat a převést na něj 
vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje takto dodané zboží převzít a zaplatit za něj 
prodávajícímu kupní cenu.  

2. Dodání zboží je prodávajícím splněno: 
a) při rozvozu zboží prodávajícím odevzdáním zboží kupujícímu na smluveném místě 

dodání dle čl. VI. této smlouvy, 
b) v případě vlastního odvozu zboží kupujícím (včetně odvozu zboží prostřednictvím 

kupujícím zajištěného dopravce) připravením zboží zabaleného k expedici ze skladu 
prodávajícího, 

c) při zaslání zboží poštovní nebo jinou přepravou na dobírku odesláním zboží 
kupujícímu a 

d) při dopravě zboží dopravcem nebo provozcem dopravního prostředku předáním 
zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. 

3. Kupující nebo osoba kupujícím pověřená k převzetí zboží (zaměstnanec, dopravce apod.) 
jsou povinni potvrdit prodávajícímu převzetí zboží na faktuře, dodacím či přepravním listu, 
a to jejich podpisem s uvedením svého jména, příjmení a postavení, v němž jedná, případně 
též uvedením údajů registrační značky užitého dopravního prostředku. Údaje uvedené na 
dodacím listu o převzetí zboží se považují za správné. 

4. V případě, že kupující odmítne od prodávajícího zboží ohledně, kterého byla uzavřena 
kupní smlouva, v dohodnutém termínu převzít, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu  
smluvní pokutu a prodávající je oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Výše 
smluvní pokuty bude činit 80 % z ceny neodebraného zboží. Pro stanovení ceny 
neodebraného zboží je rozhodující cena zboží stanovená v platném ceníku prodávajícího 
včetně DPH. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuta je přiměřená s ohledem na 
důležitost zajišťovaného závazku. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
prodávajícího na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo 
prodávajícího na zaplacení shora uvedené smluvní pokuty či náhrady škody.  

 
VI. Místa dodání  
1. Místem dodání zboží při vlastním odvozu zboží kupujícím je výdejní sklad prodávajícího  

na adrese Bohuňovice 678, PSČ 783 14 
2. Požaduje –li kupující zaslání zboží, je  místem dodání zboží adresa kupujícího uvedená na 

jednotlivé objednávce,  jako adresa pro dodání zboží.   



 
VII. Doprava zboží 
1. Kupujícím požadovaný způsob dopravy je kupující povinen uvést v objednávce zboží. 
2. Nebude-li v jednotlivé objednávce uveden konkrétní způsob dopravy zboží, platí, že byl 

sjednán vlastní odvoz zboží kupujícím.  
3. Odpovědnost za škodu na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání 

zboží dle čl. V. odst. 2. této smlouvy.  
3. Náklady na dopravu zboží nese kupující, nebude- li v jednotlivé kupní smlouvě 

specifikováno jinak.  
 
 
 
VIII. Cena a platební podmínky 
1. Kupní ceny zboží jsou uvedeny a sjednávají se dle ceníku prodávajícího platného v době 

objednání zboží.  
2. Ceny zboží jsou v ceníku uvedeny bez DPH a nákladů na dopravu. Prodávající je oprávněn 

jednostranně změnit ceník. 
3. Kupní cena dodaného zboží bude kupujícím zaplacena na základě daňového dokladu- 

faktury vystavené prodávajícím se splatností 21 dnů od data vystavení faktury. 
4. Ke všem vyúčtovaným kupním cenám bude připočtena DPH ve výši odpovídající aktuální 

sazbě uvedené daně ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
5. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu zboží ve lhůtě splatnosti. Zaplacením kupní ceny 

se dle § 1957 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů rozumí den připsání placené částky na bankovní účet prodávajícího. 

6. Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající je oprávněn požadovat zaplacení zálohy na 
kupní cenu až do výše 100 % dohodnuté kupní ceny a to na základě zálohové faktury 
vystavené prodávajícím.  

7. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny sjednávají strany této smlouvy 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý byť jen započatý den 
prodlení s úhradou dlužné částky. 

8. Uplatnění práva na zaplacení úroku z prodlení ani jeho zaplacení nemá dle dohody 
prodávajícího a kupujícího vliv na ostatní nároky vyplývající z této smlouvy, zejména na 
nárok na náhradu škody.  

9. Po dobu prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny dodaného zboží je prodávající 
oprávněn pozastavit další dodávky kupujícím objednaného zboží. 
Pozastavení dodávek z důvodu nezaplacených faktur není porušením smlouvy a 
kupujícímu nevzniká právo na odstoupení od smlouvy, právo požadovat náhradu škody, 
ušlý zisk ani jakékoli sankce.  
 

IX. Odpovědnost za vady 
1. Prodávající nese odpovědnost za vady zboží.  
2. Kupující je povinen dodaného zboží při jeho převzetí zkontrolovat. 
3. Zjevné vady dodaného zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu do 3 dnů od 

převzetí zboží. 
4. Skryté vady dodaného zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 1 roku od dodání zboží. 
5. Za později oznámené vady prodávající neodpovídá. 
6. Vady zboží zjištěné po převzetí zboží, uplatní kupující u prodávajícího písemnou formou. 

V reklamaci je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 



7. V případě, že prodávající oprávněnost reklamované vady uzná, má kupující vůči 
prodávajícímu právo požadovat bezplatné odstranění reklamované vady, nebude-li to 
možné bude postupováno podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

8. Místem reklamace se bere adresa firmy ROLUX žaluzie s.r.o. (Bohuňovice 678,78314 
Bohuňovice) 

 
X. Výhrada vlastnického práva  
1. Prodávající si v souladu s ustanovením § 2132 občanského zákoníku vyhrazuje 

k dodanému zboží vlastnické právo tak, že se kupující stane vlastníkem dodaného zboží 
teprve úplným zaplacením kupní ceny.  

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího již jeho dodáním.  
 
XI. Záruky 
1. Prodávající odpovídá za to, že jím dodávané zboží splňuje veškeré podmínky stanovené 

obecně závaznými právními předpisy pro jeho uvádění na český trh.  
2. Prodávající přebírá záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží. 
3. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodbornou obsluhou, údržbou, montáží 

či jiným neodborným zásahem, jakož i za vady způsobené působením vyšší moci.  
 
 

XII. Doba trvání a ukončení smlouvy 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
2. Obě strany mohou platnost smlouvy ukončit písemnou dohodou ke sjednanému dni. 
3. Obě strany mohou smlouvu vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet 

prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé 
straně doručena. 

4. Prodávající může odstoupit od této smlouvy při prodlení kupujícího se zaplacením kupní 
ceny řádně dodaného zboží, které bude delší než 30 dnů. 

5. Odstoupení od smlouvy nemá žádný vliv na uhrazení veškerých finančních závazků mezi 
prodávajícím a kupujícím, včetně smluvních pokut a úroků z prodlení. 

 
XIII. Salvátorské ustanovení 
1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 
XIV. Rozhodčí doložka  
 
1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a na jejím základě uzavřených kupních smluv a 

v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu 
jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.  

2. Místem jednání rozhodčího soudu bude sudiště Ostrava.  
3. Smluvní strany se zavazují podrobit rozhodčímu nálezu.  
 



XV. Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí 

obchodními podmínkami, které spolu s ceníkem tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a právními 
předpisy České republiky zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Pokud jsou ujednání této smlouvy v rozporu s obchodními podmínkami, mají přednost 
ujednání obsažená v této smlouvě. 

3. Případné změny této smlouvy je možné činit pouze na základě dohody smluvních stran ve 
formě písemných číslovaných dodatků, přičemž smluvní strany vylučují možnost změny 
této smlouvy jinak než písemnou formou.  

4. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, pro každou stranu jedno a obě strany 
souhlasně prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem doslovně četly, ve všem s ní 
souhlasí a zavazují se  ji dodržovat. Zároveň obě strany prohlašují, že smlouvu uzavřely ze 
své pravé a svobodné vůle, ničím ani nikým neovlivněné a že jim nejsou známy žádné 
okolnosti, které by mohly ovlivnit hodnověrnost této smlouvy. 

 

V ........................ dne  ………………. 
 
 
 
 
 
__________________________________  _________________________________ 
prodávající      kupující 
 
 
 


