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Všeobecné obchodní podmínky společnosti BOMITA s.r.o. 

– ve vztahu k odběratelům – 

(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 „Prodávající“) upravují právní vztahy vznikající v souvislosti s obchodní 

spolupráci mezi BOMITOU, jakožto Prodávající, na straně jedné, a obchodními partnery – 

odběrateli BOMITY, jakožto Kupující, na straně druhé (dále jen „Kupující“). Kupující a 

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

 

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

uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím – 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. Prodávající  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 Prodávající vysoce odborně specializována a disponuje též potřebným 

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

 

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

 

1.5. Následující smluvní podmínky prodeje (dále jen „Podmínky“) jsou výlučnými podmínkami 

použitelnými pro jakoukoliv smlouvu o koupi mezi Prodávajícím a Kupujícím. Konkrétní smlouva 

a tyto Podmínky mohou být měněny pouze ve formě písemného dodatku podepsaného oběma 

smluvními stranami a zakládají úplnou dohodu mei smluvními stranami. Veškeré návrhy, 

ujednání, požadavky, doporučení, výroky či dohody učiněné nebo uzavřené před účinností či 

současně s konkrétní smlouvou nejsou zahrnuty do konkrétní smlouvy ani netvoří její součást. 

 

Článek II. – Obchodní podmínky smluvních stran a jejich trvání 

 

2.1. Přijetí nabídky a cena. Cenové nabídky jsou platné po dobu třiceti (30) dnů, pokud není tato 

lhůta písemně prodloužena Prodávajícím. Smlouva je uzavřena vydáním potvrzením objednávky 

od Prodávajícího.Ceny zohledňují dodací podmínku Ex Works, jak je definováno v Incoterms 

2020 a nezahrnují balné, daň z přidané hodnoty, nebo jiné poplatky přičitatelné k prodeji.  

 

2.2. Doprava a doručení a prodlení s doručením. Veškerá doprava je Ex Works pokud není mezi 

smluvními stranami ujednáno jinak. Zboží se považuje za doručené dnem, kdy je zásilka 

připravena k dispozici dopravci („Datum doručení“). Na kupujícího přechází od této chvíle 

jakékoliv riziko ztráty, nebo újmy. Jakýkoliv požadavek na objednání mimo běžné dodací lhůty 

může podléhat poplatku za přednostní vyřízení. Prodávající si vyhrazuje právo k částečnému 

doručení pokud k tomu má závažný důvod. V případě prodlení s doručením způsobeným buď 

z nedbalosti, nebo úmyslně Prodávajícím, je Kupující oprávněn za každý celý týden prodlení 

požadovat náhradu škody ve výši 0,5% kupní ceny. Tato náhrada škody však v žádném případě 
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nepřekročí souhrnnou výši 5% (pěti procent) z kupní ceny zboží, které v důsledku takového 

prodlení s doručením nemůže být obchodně využito. Taková platba nahrazuje jakoukoliv újmu 

utrpěnou Kupujícím v důsledku prodlení a nahrazuje jakékoliv právo, které by mohl kupující 

uplatňovat vůči Prodávajícímu v důsledku nebo v souvislosti s prodlením s doručením.  

   

2.3. Vyšší moc, zrušení a změna. V případě vyšší moci nebo jiných okolností mimo sféru vlivu 

Prodávajícího včetně, avšak nikoliv výlučně zásahů vlády, přírodních katastrof, pandemie, války, 

občanských nebo pracovních nepokojů, požárů, povodní, výbuchů, energetických výpadků, 

stávek nebo nedostupnosti či snížené dostupnosti dodávek v jejich obvyklém zdroji, je plnění 

povinností Prodávajícího prodlouženo o dobu způsobenou trváním takovýchto okolností. Není-li 

písemně ujednáno jinak, nemůže být žádná objednávka přijatá Prodávajícím zrušena, změněna 

nebo pozastavena Kupujícím, vyjma podmínek, kdy Kupující odškodní Prodávajícího v celém 

rozsahu za veškeré ztráty (včetně ušlého zisku), náklady (včetně nákladů za veškerou práci na 

materiál použitý a objednaný před zrušením či změnou), újmy, poplatky a výdaje Prodávajícího 

v důsledku zrušení, změny či pozastavení. Vedle ztrát prokázaných Prodávajícímu může 

Prodávající požadovat po Kupujícím  okamžitě splatný manipulační poplatek minimálně 250 EUR, 

za každé takové zrušení, či pozastavení objednávky.   

 

2.4. Výhrada vlastnického práva. Prodávající si vyhrazuje veškerá práva a nároky k veškerému 

dodanému zboží až do účinného obdržení úplné úhrady sjednané částky. Během celého trvání 

výhrady vlastnického práva Kupující na své náklady udržuje zboží, zajišťuje veškeré nezbytné 

pojištění za účelem jeho ochrany proti krádeži, celkové ztrátě, požáru, vodě, vandalismu a dalším 

rizikům ve prospěch Prodávajícího a zajistí veškerá další opatření za účelem zajištění, že právo 

Prodávajícího nebude jakkoliv dotčeno.  

 

2.5. Bezpečnost produktu a bezpečné užívání. Zboží vyrobené, nebo dodávané Prodávajícím je 

možné bezpečně používat, avšak Prodávající nezaručuje jeho bezpečnost za všech okolností. 

Kupující je odpovědný za používaní zboží bezpečným způsobem a v souladu s pokyny k užívání. 

V případě produktu, který je vyroben na základě výkresové dokumentace nebo požadavku 

Kupujícího je Kupující plně odpovědný za právní nezávadnost a také za následné používání 

produktu nebo jeho další prodej. V případě, že Kupující tomuto nedostojí, nahradí Prodávajícímu 

jakoukoliv ztrátu, náklady, výdaje, náklady vynaložené na soudní řízení či podání žaloby 

vycházející z takového pochybení. 

 

Článek III. – Technické informace, duševní vlastnictví a záruka 

 

3.1. Výrobní prostředky, technologie  technické informace. Veškeré výrobní prostředky, 

technologie výroby a technické informace vztahující se k objednávce zůstávají vlastnictvím 

Prodávajícího. Za dodané vzorky, nástroje a materiál dodané Kupjícím  odpovídá Kupující a 

nejsou kryty pojištěním Prodávajícího.  

 

3.2. Záruka. Prodávající zaručuje, že jeho zboží je v souladu s dohodnutými specifikacemi a nemá 

vady materiálu. V případě, že by takové zboží, na které byla poskytnuta záruka přestalo splňovat 

jakost v záruční lhůtě, je povinností Kupujícího na to okamžitě upozornit Prodávajícího v písemné 

formě. Prodávající dle svého uvážení a bez jakýchkoliv poplatků pro Kupujícího opraví zboží, 

vymění zboží, nebo nabídne celkovou náhradu části kupní ceny odpovídající nevyhovujícímu 

zboží. Tato opatření jsou výlučnými opatřeními pro případ nároků z vad. 

 

3.3. Co není kryto zárukou. Žádný zástupce Prodávajícího nemá oprávnění se vzdát práv, změnit 

nebo upravit tyto podmínky bez předchozího písemného souhlasu oprávněného zástupce 

Prodávajícího. Prodávající neposkytuje záruku na žádné vady, škody či nedostatky zboží 

způsobené: běžným opotřebením, neposkytnutím vhodného prostředí pro instalaci, užíváním za 

účelem jiným, než pro jaký bylo zboží navrženo, nebo jiným nevhodným, nepřiměřeným či 

nadměrným užíváním, úpravou či demntáží, užíváním mimo specifikované technické údaje a bez 
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ohledu na pokyny k užívání vydanými Prodávajícím, nebo poškozením během přepravy nebo při 

haváriích. Pro adekvátní plnění je vyžadováno, aby Kupující věnoval náležitou péči řádné 

instalaci, fungování a údržbě veškerého zařízení. 

 

3.4. Zproštění záruky. Výše uvedené záruky nahrazují veškeré ostatní záruky, stanovené zákony, 

výslovně nebo mlčky, včetně avšak nikoliv výlučně inplicitně prodejní záruky a záruky vhodnosti 

pro konkrétní účel. Prodávající není za žádných okolností odpovědný za porušení nebo smluvní 

ujednání, nebo podle jiné právní nebo ekvitní teorie práva za jakékoliv případné zvláštní, nepřímé 

či následné újmy. 

 

3.5. Alokace rizika. Tato záruka rozděluje riziko vzniku vady zboží mezi Prodávajícího a Kupujícího. 

Tuto alokaci uznávají obě smluvní strany a je promítnuta do ceny zboží. Kupující prohlašuje, že 

četl tuto smlouvu, rozumí jí a je vázán jejími podmínkami.  

 

3.6. Obecné omezení odpovědnosti. Prodávající bude odpovědný pouze za újmu kterou způsobil  

záměrným vědomím pochybením nebo hrubou nedbalostí a také v případech, kdy platné právní 

předpisy o odpovědnosti za zboží stanoví, že v případě fyzické újmy či skody na zboží použitého 

pro soukromé účely je odpovědnost objektivní. Dále bude prodávající odpovědný za takové 

záruky, budou-li poskytnuty, které budou písemně garantovány Kupujícímu. V případě nevědomé 

nedbalosti bude Prodávající odpovědný pouze za porušení zásadních smluvních povinností jím, 

jeho právními zástuci či pověřenými zástupci, a to za předpokladu, že takové porušení ohrozí 

účel dané smlouvy. V takovém případě budou škody omezeny v závislosti na povaze věci samé 

a s ohledem na výši takovýchto škodních událostí, které mohl Prodávající rozumě předpokládat 

v době uzavření této smlouvy. Náhrada čistě finanční újmy, jako je ztráta produkce nebo ztráta 

na zisku, bude omezena obecnými principy dobré víry, na příklad v případě disproporčního 

rozdílu mezi výší odměny a rozsahem újmy. Jakákoliv náhrada za výsledné škody bude 

vyloučena a Prodávající nebude odpovědný za pochybení nebo porušení povinnosti z důvodů 

mimo přiměřenou kontrolu Prodávajícího. Toto ustanovení je aplikovatelné přiměřeně při souběhu 

nároků a občanskoprávního deliktu. Odpovědnost za prodlení se výlučně řídí ustanovením článku 

2.2 a 2.3 těchto smluvních podmínek.  

 

Článek IV. – Úhrada za zboží, soulad s právem a řešení sporů 

 

4.1. Úhrada za zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou faktury splatné ve lhůtě třicet (30) kalendářních 

dnů ode dne vystavení faktury bez jakýchkoliv srážek. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat úrok 

z prodlení ve výši 5% měsíčně. Náklady na vymáhání (včetně přiměřených poplatků za právní 

pomoc) ponese Kupující. Prodávající si vyhrazuje právo okamžitě odstoupit od Smlouvy, jestliže 

Kupující poruší jakoukoliv platbu zálohy sjednanou v této smlouvě. 

 

4.2. Soulad s právem. Kupující souhlasí, že bude postupovat v souladu s právem Evropské unie a 

právem země podle sídla Prodávajícího, avšak nebude-li ve střetu s právem EU nebo USA. 

Kupující odškodní Prodávajícího v případě jakéhokoliv nároku, procesu, žaloby, pokuty, ztráty, 

nákladu a újmy vzešlé z jakéhokoliv nedodržení předpisů při kontrole vývozu Kupujícím.  

 

4.3. Doba zahájemí sporu. Jakýkoliv spor o porušení jákékoliv z Podmínek musí být zahájen do 

dvanácti (12) měsíců ode dne tvrzeného porušení. 

 

4.4. Použitené právo a řešení sporů. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí výlučně  

právem sídla Prodávajícího s výloučením ustanovení kolizních norem jeho mezinárodního práva 

soukromého a s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). 

Jakýkoliv spor vzniklý v souvislosti s nebo vyplývající ze smluvního vztahu bude veden a řešen 

soudy podle sídla Prodávajícího. Prodávající je oprávněn zahájit právní proces též v sídle 

Kupujícího nebo v jiném právně přípustné jurisdikci. 
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Článek V. – Závěrečná ustanovení 

 

5.1.     Ostatní ustanovení. Pouze Prodávající je oprávněn postoupit a převést část či všechna svá 

práva a závazky ve smyslu těchto Podmínek jakýmkoliv svým spřízněným osobám. V případě, 

že jednotlivá ujednání těchto Podmínek nebo Smlouvy jsou nebo se stanou neplatnými či 

nevykonatelnými v celém rozsahu či své části, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení 

nebo zbývajících částí takových ustanovení. Neplatná či nevykonatelná ustanovení budou 

nahrazena usrtanoveními, jejichž právní a obchodní účinky jsou co možná nejbližší takovým 

důsledkům, které by nastaly, kdyby bývala byla a závazky ve smyslu těchto Podmínek 

jakýmkoliv svým spřízněným osobám. V případě, že jednotlivá ujednání těchto Podmínek nebo 

Smlouvy jsou nebo se stanou neplatnými či nevykonatelnými v celém rozsahu či své části, nemá 

to vliv na platnost zbývajících ustanovení nebo zbývajících částí takových ustanovení. Neplatná 

či nevykonatelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními, jejichž právní a obchodní účinky 

jsou co možná nejbližší takovým důsledkům, které by nastaly, kdyby bývala byla neplatná a 

nevykonatelná ustanovení platná a použitelná. 

 

5.1.       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. Úplné znění VOP je uveřejněno na webovém portálu 

www.bomita.cz  v části všeobecné obchodní podmínky. 

 

5.2.       Prodávající je oprávněn kdykoli a bez předchozího souhlasu nebo dodatečného schválení 

Kupujícího jednostranně měnit VOP, přičemž o takové změně Prodávající vyrozumí Kupujícího 

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. Kterákoliv 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 již učiněných a 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. 

Jestliže Kupující 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. 

VOP jsou platné a účinné ode dne 10.06.2020. 

 

 
 

 

 

http://www.bomita.cz/

