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Všeobecné obchodní podmínky společnosti BOMITA s.r.o. 

– ve vztahu k dodavatelům – 

(dále jen „VOP“) 

 

 

Článek I. – Výchozí ustanovení 

1.1. VOP společnosti BOMITA s.r.o. se sídlem Kuničky 96, PSČ: 679 02, IČO: 262 86 220, 

DIČ: CZ26286220, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 41976 (dále jen „BOMITA“) upravují právní vztahy vznikající v souvislosti s obchodní 

spoluprácí mezi BOMITOU, jakožto Objednatelem, na straně jedné, a obchodními partnery - 

subdodavateli BOMITY, jakožto Zhotoviteli, na straně druhé (dále jen „Partner“). BOMITA a 

Partner budou dále společně označováni též jako „smluvní strany“. 

1.2. VOP tvoří spolu s vlastním textem potvrzené objednávky – jakožto samostatné dílčí smlouvy 

uzavřené mezi BOMITOU a Partnerem – jeden nedílný smluvní celek závazný pro obě smluvní 

strany a blíže vymezující pravidla jejich vzájemné obchodní spolupráce a práva a povinnosti z této 

plynoucí. V případě nesouladu obsahu dílčí smlouvy (potvrzené objednávky) a VOP, mají 

přednost ustanovení dílčí smlouvy (potvrzené objednávky) s tím však, že všechna ustanovení 

VOP, jež nejsou dílčí smlouvou (potvrzenou objednávkou) měněna či konkretizována, zůstávají 

nedotčena a závazná pro vymezení práv a povinností obou smluvních stran. 

1.3. BOMITA je obchodní společností, jejíž předmět podnikání je vymezen jako:  výroba, instalace, 

opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,  truhlářství, 

podlahářství, a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenského zákona), v platném znění. Na vymezenou 

podnikatelskou činnost je BOMITA vysoce odborně specializována a disponuje též potřebným 

know-how a materiálním i personálním zázemím pro samostatný výkon dané činnosti.  

1.4. Partner potvrzením prvotní objednávky BOMITY závazně prohlašuje, že je podnikatelem - 

specialistou způsobilým samostatně poskytovat služby ve vymezeném předmětu svého podnikání, 

a to na vysoké odborné úrovni, a dále že má v rámci svých podnikatelských aktivit zájem být jako 

specialista za úplatu aktivně činný též ve prospěch BOMITY.  

1.5. Obě smluvní strany navazují vzájemnou spolupráci v postavení podnikatelů. 

 

Článek II. – Obchodní spolupráce smluvních stran a její trvání 

2.1. V rámci obchodní spolupráce smluvních stran se Partner – vždy k samostatné potvrzené 

objednávce BOMITY – zavazuje za úplatu poskytovat BOMITĚ své služby v rozsahu, kvalitě a 

termínu smluvními stranami sjednaném. Konkrétní specifikace rozsahu a druhu služeb (resp. 

jejich hmotných výstupů), jež budou předmětem objednávky BOMITY, bude vždy detailně 

vymezena v příslušné objednávce BOMITY. 

2.2. Partner je v rámci obchodní spolupráce s BOMITOU povinen poskytovat BOMITOU objednané 

služby osobně, přičemž bez předchozího souhlasu BOMITY není při poskytování služeb 

oprávněn využít služeb svého subdodavatele. 

2.3. Místo poskytování služeb Partnerem, resp. místo realizace objednaných prací, je odvislé od 

požadavků BOMITY vymezených v příslušné objednávce. 

2.4. Termín zahájení poskytování služeb Partnerem a krajní termín jejich dokončení (termín předání 

hmotných výstupů činností Partnera) jsou vždy BOMITOU vymezeny v příslušné objednávce. 

Není-li smluvními stranami sjednáno odchylně, je Partner oprávněn k předání výsledků svých 

prací před BOMITOU vymezeným termínem jejich dokončení, tento termín však nesmí být 

Partnerem překročen. 

2.5. Obchodní spolupráce smluvních stran se zakládá první objednávkou BOMITY potvrzenou ze 

strany Partnera, přičemž obchodní spolupráce je časově vymezena na dobu neurčitou. Kterákoliv 
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ze smluvních stran je oprávněna kdykoliv obchodní spolupráci jednostranně ukončit – písemnou 

výpovědí, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena 

druhé smluvní straně. Ukončení obchodní spolupráce jednostrannou výpovědí nemá bez dalšího 

vliv na trvání a platnost práv a povinností smluvních stran plynoucích z BOMITOU již učiněných 

a Partnerem potvrzených objednávek. Možností ukončení obchodní spolupráce smluvních stran 

jednostrannou výpovědí dle VOP nejsou nijak dotčena práva obou smluvních stran ukončit 

obchodní spolupráci kterýmkoliv jiným ze zákonem předvídaných způsobů. 

 

Článek III. – Uzavírání dílčích smluv (postup zadávání a potvrzování objednávek) 

3.1. Objednávky služeb a z nich plynoucí samostatné dílčí smlouvy smí být BOMITOU u Partnera 

činěny jakoukoliv formou – ústně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu, či písemně. Totéž platí 

pro jejich potvrzení ze strany Partnera. K výzvě kterékoliv ze smluvních stran je však druhá 

smluvní strana bez zbytečného odkladu povinna potvrdit sjednané smluvní podmínky dle 

příslušné objednávky písemně, a to bez zbytečného odkladu od obdržení takovéto výzvy 

dožadující se smluvní strany. 

3.2. K vlastnímu potvrzení (či případně odmítnutí) objednávky je Partner vůči BOMITĚ povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky; 

nepotvrdí-li v této lhůtě Partner objednávku, platí, že tuto odmítl. Potvrzením objednávky 

BOMITY ze strany Partnera dochází vždy k založení samostatného právního vztahu obecně 

upraveného VOP, jehož obsah je dále konkretizován potvrzenou objednávkou. 

3.3. Každá objednávka služeb (resp. jejich hmotných výstupů) obsahuje alespoň vymezení: 

a) základního předmětu plnění (služeb, jež mají být ze strany Partnera ve prospěch BOMITY 

poskytnuty); a 

b) krajního termínu dokončení poskytování služeb Partnera (termín předání hmotných 

výstupů činností Partnera). 

3.4. BOMITA spolu s příslušnou objednávkou zpravidla předá Partneru též další podklady související 

s poskytnutím služeb Partnerem, případně tohoto jiným vhodným způsobem předběžně seznámí 

s charakterem, náročností a rozsahem objednávaných služeb.      

 

Článek IV. – Další podmínky realizace služeb (plnění objednávek) 

4.1. Při obchodní spolupráci (plnění objednávky BOMITY) je Partner povinen zajistit, aby jím 

poskytované služby, resp. hmotné výstupy jeho činností, byly vždy provedeny kvalifikovaně, 

řádně, včas a v souladu s požadavky BOMITY, jakož i v souladu se závaznými pravidly a 

odbornými standardy podnikatelské činnosti Partnera. 

4.2. BOMITA k Partnerově žádosti tomuto v přiměřené lhůtě poskytne doplňující informace, 

konzultace, bližší specifikaci služeb a požadovaných hmotných výstupů, případně jinou 

nezbytnou součinnost, bude-li jich zapotřebí k řádnému poskytnutí služeb (plnění objednávky 

BOMITY). Pokyny BOMITY je Partner vázán. 

4.3. BOMITA je oprávněna k průběžné kontrole kvality a rozsahu Partnerem poskytovaných služeb a 

jejich hmotných výstupů (plnění objednávky) a je též oprávněna sdělit Partnerovi své výhrady, 

vč. závazného způsobu odstranění zjištěných nedostatků, který je Partner povinen akceptovat. 

BOMITA je též oprávněna vydat Partnerovi pokyn k okamžitému přerušení poskytování služeb 

(plnění objednávky), jemuž je Partner povinen neprodleně vyhovět. Jestliže by po takovémto 

přerušení poskytování služeb nedošlo k obnovení jejich poskytování, má Partner právo na 

poměrnou část odměny za ty služby (tu část objednávky), jež dosud řádně a včas poskytnul.  

4.4. Jestliže budou Partnerem poskytnuté služby, resp. jejich hmotné výstupy, vykazovat vady, 

odpovídá Partner BOMITĚ za jejich řádné odstranění. Případnou vadu je BOMITA povinna 

způsobem dle odst. 3.1. VOP přiměřeně specifikovat a dále též označit navrhovaný způsob jejího 
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odstranění. Nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak, je Partner povinen odstranit vady 

neprodleně, nejpozději však ve lhůtě tří pracovních dní od okamžiku jejich vytknutí BOMITOU. 

4.5. Ustanovením odst. 4.4. VOP není nijak dotčena odpovědnost Partnera za případnou škodu, jež 

vznikne BOMITĚ, případně třetí osobě (zákazníku BOMITY), v důsledku porušení Partnerovy 

smluvní povinnosti. Není-li tak vzniklá škoda v plném rozsahu nahrazena v souvislosti 

uplatněním odpovědnosti z titulu vadného plnění, za naplnění zákonných předpokladů vzniku 

odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvní povinnosti zůstává Partner povinen k její 

náhradě ve prospěch poškozeného, ať již tímto bude BOMITA či třetí osoba (zákazník BOMITY). 

4.6. Vymezení chráněných skutečností smluvních stran (důvěrné informace a obchodní tajemství), 

povinnost mlčenlivosti a vymezení zákazu konkurence je předmětem samostatné dohody 

smluvních stran. 

 

Článek V. – Odměna Partnera a platební podmínky 

5.1. Za řádné a včasné poskytnutí služeb, resp. jejich hmotných výstupů, v souladu s objednávkou 

BOMITY vzniká Partnerovi vůči BOMITĚ právo na odměnu. 

5.2. Konkrétní výše odměny Partnera je odvislá od předpokládané hodnoty požadovaných služeb, 

resp. jejich hmotných výstupů, objednávaných samostatnou objednávkou BOMITY, přičemž tato 

bude vždy vymezena v příslušné objednávce. Potvrzením objednávky BOMITY vyjadřuje 

Partner s výší odměny svůj závazný souhlas. Sjednaná odměna je stanovena bez DPH, jež tak 

bude k odměně připočtena dle právních předpisů v rozhodné době platných a účinných, za 

předpokladu, že je Partner jejím plátcem. Sjednaná odměna představuje nejvýše přípustnou cenu 

pro poskytnutí služeb, resp. jejich hmotných výstupů - v  kvalitě a rozsahu odpovídajícím 

objednávce BOMITY; odměna dle objednávky je stanovena jako konečná a platná po celou dobu 

poskytování služeb (plnění objednávky) Partnerem a tato zahrnuje veškeré náklady Partnera 

nezbytné k poskytnutí služeb (jejich hmotných výstupů) dle příslušné objednávky. 

5.3. Partnerova odměna dle příslušné objednávky BOMITY je splatná na základě faktury vystavené 

Partnerem po řádném a včasném poskytnutí objednaných služeb (předání jejich hmotných 

výstupů) a po odsouhlasení faktury ze strany BOMITY. Pro vymezení data uskutečnění 

zdanitelného plnění a splatnosti odměny budou rozhodná vždy ujednání smluvních stran dle 

příslušné potvrzené objednávky, obecně však platí, že jako datum uskutečnění zdanitelného 

plnění bude zpravidla uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž došlo k předání 

hmotných výstupů Partnerových služeb (popřípadě den, kdy bylo poskytování služeb ukončeno), 

přičemž doba splatnosti zpravidla činí 30 dnů ode dne doručení faktury BOMITĚ. Partnerem 

vystavované faktury musejí splňovat všechny zákonné náležitosti daňového dokladu. 

5.4. Partnerova odměna dle příslušných faktur vystavených v souladu s příslušnou objednávkou a 

VOP bude BOMITOU hrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet specifikovaný 

Partnerem, případně hotovostně oproti písemnému Partnerovu potvrzení. Je-li plněno na 

Partnerem specifikovaný bankovní účet, okamžikem splnění se rozumí den, kdy byla příslušná 

částka na daný bankovní účet připsána. 

 

Článek VI. – Utvrzení závazků smluvních stran (smluvní sankce) 

6.1. Plnění závazků smluvních stran vyplývajících ze vzájemné obchodní spolupráce, resp. z 

objednávek a VOP, je utvrzeno následovně: 

a) jestliže dojde ze strany Partnera k překročení sjednaného závazného termínu dokončení 

poskytovaných služeb (termín předání hmotných výstupů činností Partnera) vymezeného 

v potvrzené objednávce BOMITY dle odst. 2.4. VOP, vzniká BOMITĚ vůči Partnerovi právo 

na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané Partnerovy odměny za každý započatý den 

prodlení;  
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b) jestliže Partner ve lhůtě a způsobem dle odst. 4.4. VOP neodstraní BOMITOU vytknuté vady 

poskytnutých služeb (jejich hmotných výstupů), vzniká BOMITĚ vůči Partnerovi právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané Partnerovy odměny za každý započatý den 

prodlení; 

c) jestliže se BOMITA dostane do prodlení s úhradou odměny specifikované v Partnerem 

důvodně a řádně vystavené faktuře dle čl. V. VOP, vzniká Partneru vůči BOMITĚ právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané Partnerovy odměny za každý započatý den 

prodlení až do úplné úhrady dlužné částky. 

6.2. Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 

strany k její úhradě povinné smluvní straně způsobem ve výzvě uvedeným. 

6.3. Oprávněná smluvní strana je pro případ vzniku škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 

se vztahuje smluvní pokuta, oprávněna vedle smluvní pokuty požadovat též náhradu takto vzniklé 

škody. Povinnost k náhradě škody není tedy zaplacením smluvní pokuty nijak dotčena. 

 

Článek VII. – Závěrečná ustanovení 

7.1. Vzájemné právní vztahy smluvních stran vyplývající z jejich obchodní spolupráce a dílčích smluv 

(objednávek BOMITY potvrzených ze strany Partnera) se řídí příslušnými právními předpisy ČR, 

především pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

7.2. Všechny spory, které vzniknou v souvislosti s obchodní spoluprácí smluvních stran - především 

pak z dílčích smluv (objednávek BOMITY potvrzených ze strany Partnera) - a které se nepodaří 

vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecným soudem. 

7.3. Obchodní spolupráce smluvních stran, jakož i další dokumenty a informace s ní související, mají 

důvěrný charakter, a žádná smluvní strana není oprávněna zpřístupnit je bez souhlasu druhé 

smluvní strany žádnému třetímu subjektu. 

7.4. Úplné znění VOP je uveřejněno na webovém portálu www.bomita.cz  v části všeobecné obchodní 

podmínky. 

7.5. BOMITA je oprávněna kdykoli a bez předchozího souhlasu nebo dodatečného schválení Partnera 

jednostranně měnit VOP, přičemž o takové změně BOMITA vyrozumí Partnera nejméně jeden 

měsíc přede dnem nabytí účinnosti nového znění VOP; za vyrozumění o změně VOP se považuje 

též uveřejnění informací o připravované změně na webovém portálu www.bomita.cz. Jestliže 

Partner postupem dle odst. 2.5. VOP neukončí obchodní spolupráci výpovědí, má se za to, že 

s novým zněním VOP souhlasí a tyto jsou pro něj okamžikem jejich stanovené účinnosti závazné. 

7.6. VOP jsou platné a účinné ode dne 15.05.2020. 

 

http://www.bomita.cz/

