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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 

Smluvní strany: 

Obchodní jméno firmy: FEBA spol. s r.o. 
IČO / DIČ:   15043703 / CZ15043703   

se sídlem:   Sobotecká 222, 511 01 Turnov, tel. 481 321 367, fax: 481 321 334,  

e-mail:    odbyt@feba.cz,  

 

zastoupená p. Ondřejem Hlavatým 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 469 

(dále jako "prodávající") 

 

a 

 

Obchodní jméno firmy: ……………………………………………………………… 
IČO/ IČ DPH   ……………………… /  ..………………………..  

se sídlem:   ………………………………………………………………….. …. tel:......................……………………………..  

         Mob:………………………………………….: 

e-mail:    ………………………..………………………..  

 (dále jen „kupující“) 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu optické zboží – brýlová pouzdra, obruby, sluneční brýle a doplňkový sortiment, blíže uvedený 

v ceníku, a to na základě objednávek kupujícího a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje dodané zboží řádně 

převzít a zaplatit za něj včas a řádně sjednanou kupní cenu. 

2. Tato smlouva se uzavírá jako rámcová smlouva, která bude naplňována dílčími smlouvami – objednávkami. 
 

II. 

Objednávky 

 

1. Prodávající bude kupujícímu dodávat zboží na základě jeho objednávek obdržených od osob oprávněných k provádění objednávek, které 

budou obsahovat tyto údaje: druh zboží, množství od každého druhu a barvy, přesná adresa pro dodání a spojení s číslem mob. tel., nebo 

emailovou adresou. Za oprávněné osoby  k provádění objednávek jménem kupujícího jsou považováni pověření zaměstnanci 

kupujícího na jednotlivých optikách, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednávky budou předávány e-mailem, telefonicky, faxem, nebo 

prostřednictvím obchodního zástupce.  

2. Zboží je možno objednat i na základě použití služeb firemního e-shopu, který firma provozuje na www.feba.cz , přičemž v tomto případě se 

uskutečnění obchodu řídí pravidly danými pro provozování tohoto e-shopu.  

3. V písemné objednávce se kupující zavazuje uvádět druh zboží, jeho množství a termín dodání pouze tak, jak bylo s prodávajícím předem 

projednáno.  

4. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat v objednávce celkové množství zboží i množství kusů od jednotlivých druhů zboží, jakož i termín 

dodání bude-li odlišný od termínu předběžně projednaného. 

 

III. Kupní cena a placení 

1. Kupní cena jednotlivých dodávek zboží bude sjednávána podle ceníku prodávajícího platného v den, kdy kupující odešle svoji objednávku. 

Ceník prodávaného zboží bude prodávajícím průběžně aktualizován, a na požádání bude zákazníkovi sdělena základní cena bez DPH, s tím, že 

bude uvedeno, zda zboží je zdaněno základní nebo sníženou sazbou daně.  

2. Kupní cena za zboží bude placena na základě faktur vystavených prodávajícím. Ve faktuře budou uvedeny ceny dle platného ceníku v době 

přijetí objednávky zvýšené o DPH ve výši dle platných předpisů v den dodání zboží. Splatnost faktur bude činit 14 dnů ode dne předání zboží 

kupujícímu, nebo veřejnému přepravci, pokud není zboží po dohodě, nebo z jiných důvodů zasíláno na dobírku. Ve výjimečných případech 

může být splatnost dohodnuta odlišně. V případě prodlení kupujícího s platbou u předchozí dodávky, je prodávající oprávněn další dodávky 

provést oproti hotové platbě či dobírce. 

3. Faktury budou placeny převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy byla platba 

připsána na účet prodávajícího. 

4. Účastníci výslovně sjednávají, že do doby úplného zaplacení kupní ceny za zboží dodané na základě kterékoliv z předcházejících objednávek, 

není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží na základě pozdější objednávky, a to i v případě, že faktura, která nebyla zaplacena, se ještě 

nestala splatnou.  Nedodání zboží v takovémto případě nebude považováno za prodlení a kupující až do doby zaplacení kupní ceny nebude 

oprávněn požadovat na prodávajícím žádné sankce nebo náhradu škody. V případě zákazníků, kteří mají více provozoven očních optik, se 

posuzuje, pro výše uvedený případ „nezaplacená faktura, která není splatná“, každá provozovna samostatně, tzn. na každou provozovnu může 

být vystavena jedna faktura ve splatnosti. Provozovnou je pro případ této smlouvy považováno místo dodání objednaného zboží (dodací 

adresa). Výjimku tvoří případy, kdy budou písemně dohodnuty odlišné podmínky. 

5. Vrácení prodaného zboží je vyloučeno mimo případů uvedených v bodu V. „Nároky z vadného plnění“.  

6. Dodané zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím pouze pro případ, kdy prodávající uplatní 

výhradu vlastnického práva. Vrácení dodaného zboží z titulu výhrady vlastnictví není považováno za odstoupení od rámcové smlouvy. Zřízení 

zástavního práva nebo jakékoli jiné zajištění, které by se týkalo dodaného zboží s výhradou vlastnického práva, je neplatné. 

 

IV. 

Místo plnění a dodání zboží 

 

1.  Místem plnění se sjednává Velkoobchodní sklad firmy FEBA s.r.o. Sobotecká 222, Turnov 511 01, ČR. Předáním zboží uvedeného 

v objednávce  v místě plnění kupujícímu nebo prvnímu dopravci bude závazek prodávajícího splněn.  
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2. Dopravu zboží ke kupujícímu si může kupující zajistit na své náklady. Obvykle, pokud není sjednáno jinak, zajistí dopravu do místa určeného 

kupujícím prodávající, a to na náklady a nebezpečí kupujícího veřejným přepravcem /PPL a pod/. 

3. Fyzické převzetí zboží potvrdí kupující svým podpisem na dokladu předloženém dopravcem. Součásti každé dodávky bude dodací list, nebo 

faktura. 

4. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody vzniklé na zboží. 

 

V. 

Nároky z vadného plnění 

1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době předání a převzetí zboží. 

2. Nároky z vadného plnění je kupující povinen uplatnit písemně ihned po převzetí a kontrole dodaného zboží. Poškození zásilky vzniklá 

v důsledku přepravy uplatňuje kupující ve smyslu „Přepravního řádu“ přepravce. 

3. Kupující je povinen vady reklamovat písemně a v reklamaci popsat vady zboží a přesně označit dodávku, ve které vadné zboží reklamuje. 

Kupující je dále povinen spolu s učiněnou reklamací zaslat prodávajícímu i vadné zboží, ledaže by prodávající výslovně písemně souhlasil 

pouze s předložením fotografií, neb jiných dokladů prokazujících vady zboží.  

4. Prodávající vyřídí reklamaci maximálně do 30 dnů od obdržení. V případě oprávněné reklamace prodávající dle svých možností a vlastního 

uvážení buď vadu bezplatně opraví, nebo dodá kupujícímu nové bezvadné zboží či vystaví opravný daňový doklad (dobropis) proti vrácení 

vadného zboží, nebo poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny vadného zboží. Bližší podmínky a průběh reklamací je popsán v „Reklamačním 

řádu velkoobchodu Feba s.r.o., který je zveřejněn na www.feba.cz  . 

5. Reklamace zboží nemá odkladný účinek ve vztahu ke splatnosti faktury za dodané zboží. 

 

VI. 

Odpovědní zástupci smluvních stran 

 

1. Ve věci této smlouvy budou oprávněni za prodávajícího jednat tyto osoby: 

 

Za prodávajícího:  Ondřej Hlavatý - jednatel FEBA spol. s r.o.  

 

Za kupujícího:  ………………………………………………………………….  

 

2. Změnu pověřeného zástupce jsou účastníci povinni oznámit druhé smluvní straně do 3 dnů ode dne provedení změny. Každý z účastníků 

odpovídá za škodu, která vznikne druhé smluvní straně v důsledku prodlení s oznámením změny pověřeného zástupce. 

 

VII. 

GDPR 

 

1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů  

 Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete zejména:  

a) v souvislosti s obchodní spoluprací, obchodními případy, obchodními či jinými smlouvami nebo projekty mezi naší společností a Vámi 

nebo fyzickou či právnickou osobou, u níž jste zaměstnáni, kterou zastupujete nebo s níž spolupracujete;  

  b) v souvislosti s návštěvou našich webových stránek: http://www.feba.cz/  

 

 Jedná se tak nejčastěji (nikoliv výhradně) o údaje, které nám sdělíte nebo které musíme zpracovávat ze zákona nebo z důvodu, že tím 

 sledujeme svůj oprávněný zájem, např.:  

  a) jméno a příjmení / obchodní název firmy  

  b) telefonní číslo;  

  c) e-mailovou adresu;  

  d) adresu trvalého bydliště/fakturační adresu firmy 

  e) kontaktní nebo doručovací adresu;  

  g) identifikační číslo (IČ), popř. daňové identifikační číslo (IČ DPH) u dodavatelů a obchodních partnerů;  

 

2. Souhlas se zpracováním os. údajů  

 Níže Vás tedy prosíme o udělení souhlasu/nesouhlasu se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely: 

  a) Z důvodu snadného uzavírání opakovaných objednávek, kdy již nebudete muset znovu sdělovat  

  veškeré výše uvedené údaje, či z důvodu hladkého vyřizování jiných požadavků či reklamací Vás  

  žádáme o souhlas s uchováním výše uvedených údajů po dobu 10 let      ANO / NE* 

 

  b) Souhlasím s využitím e-mailové adresy k zasílání nabídek zboží pro který je tato smlouva uzavírána  

  (brýlová pouzdra, brýle a optické doplňky) :         ANO/NE* 

* nehodící škrtněte 

 

3. Vaše práva  

 1. Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.  

 2. Máte právo od nás jakožto od správce údajů ve smyslu právních předpisů požadovat přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu.  

3. Máte další práva jako je právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo podat námitku proti přímému marketingu, právo na 

přenositelnost osobních údajů.  

 4. Máte právo nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů.  

 5. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

 Svá práva máte možnost uplatnit na e-mailové adrese : manager@feba.cz nebo na naší kontaktní adrese uvedené v záhlaví smlouvy.  

 

 

VIII. 

Sankce 

1. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za 

každý den prodlení a dále všechny výlohy, které vzniknou prodávajícímu ve spojení s vymáháním dlužných částek. 

http://www.feba.cz/
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2. Při prodlení se zaplacením kupní ceny po dobu delší než 30 dnů má prodávající právo od této smlouvy odstoupit. Případným odstoupením od 

smlouvy nezaniká povinnost kupujícího splnit závazek zaplatit za zboží dodané dle dříve uzavřených smluv. 

3. Smluvní pokuta bude splatná do 10 dnů ode dne jejího vyúčtování. Zaplacené smluvní pokuty nebudou započítávány na náhradu škody. 

 

IX. 

Doba trvání 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní 

straně. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.   

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Jakékoli změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou číslovaných dodatků. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno oběma stranami podepsané vyhotovení. 

4. Veškeré písemnosti si budou smluvní strany zasílat na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na adresu naposledy písemně sdělenou druhému 

účastníkovi. Preferováno bude využití elektronické korespondence. Nebude-li účastník na uvedené adrese zastižen, považuje se písemnost za 

doručenou dnem, kdy byla tato uložena na místě příslušné úřadovny veřejného dopravce poštovních zásilek, i kdyby se o tom účastník 

nedozvěděl.      

5. Účastníci ujednali, že k řešení případných sporů vzniklých v průběhu smluvního vztahu je obecný soud místně příslušný sídlu dodavatele. 

6. Ostatní vzájemná práva a povinnosti, které nejsou touto obchodní smlouvou výslovně upravena se řídí ustanoveními nového Občanského 

zákoníku České republiky. 

 

 

 

 

  V Turnově dne ……………….     V ………………………………………. dne …………………. 

 

 

 

        

Za prodávající         Za kupující 

 

Ondřej Hlavatý - jednatel FEBA s.r.o.       .                                             

  

            Jméno a příjmení                        Jméno a příjmení         

 

 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis        Razítko a podpis 


