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Všeobecné nákupní podmínky BOHEMIA RINGS s.r.o.
I. Identifikace obchodní společnosti BOHEMIA RINGS s.r.o.
Obchodní firma: BOHEMIA RINGS s.r.o.
Sídlo: č.p. 10, 565 43 Zámrsk
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7861
IČO: 49685643
DIČ: CZ49685643
(dále jen „BOHEMIA RINGS“ nebo „objednatel“)
II. Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu
ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“),
a vztahují se na případy, kdy BOHEMIA RINGS vystupuje jako kupující, odběratel či objednatel (dále jen
„objednatel“) při uzavírání kupní smlouvy, smlouvy o dílo, či jiné obdobné smlouvy (dále jen „smlouva“
nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je dodání zboží, zhotovení díla nebo poskytnutí služby (dále
jen „předmět plnění“). Tyto VNP doplňují obsah smlouvy, pokud jsou ke smlouvě připojeny nebo pokud
prodávající/zhotovitel díla/poskytovatel služby (dále jen „dodavatel“) prohlásí či jinak dá nepochybně
najevo, že tyto VNP jsou mu známy. Smluvní strany mohou výslovným písemným ujednáním ve
smlouvě jednotlivá ustanovení VNP změnit či vyloučit.
III. Objednávka
3.1. Uzavřením smlouvy se rozumí také přijetí návrhu na uzavření smlouvy formou písemného
potvrzení objednávky. Smluvní strany vylučují dle § 1740 odst. 3 OZ možnost uzavření smlouvy v
případě, že odpověď na objednávku bude obsahovat jakýkoliv dodatek nebo odchylku. Taková
odpověď je novým návrhem smlouvy, k jejímuž uzavření je třeba následného přijetí objednatelem.
3.2. Objednávka musí být písemná, musí být doručena poštou, faxem nebo e-mailem a musí obsahovat
především:
- Identifikační údaje objednatele
- Označení předmětu plnění
- Smluvní cenu
- Termín a místo plnění
- Způsob přepravy zboží
3.3. Dodavatel je oprávněn objednávku přijmout nebo ji odmítnout a toto její přijetí/odmítnutí je
povinen písemně potvrdit objednateli ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení objednávky. Marným
uplynutím této lhůty se má objednávka za přijatou. Objednatel je oprávněn od takto uzavřené smlouvy
odstoupit, a to až do doby, kdy dodavatel začne dle smlouvy plnit a tuto skutečnost oznámí objednateli.
IV. Cena a platební podmínky
4.1. Cena za předmět plnění (dále jen „smluvní cena“) je uvedena v příslušné smlouvě.
4.2. Smluvní cena je cena konečná a neměnná a lze ji měnit pouze písemnou dohodou. Smluvní cena
nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH).
4.3. Smluvní cenu objednatel uhradí na základě faktur, které dodavatel vystaví a odešle objednateli po
dodání kompletního předmětu plnění.
4.4. Je-li při přejímce předmětu plnění (viz. příslušná smlouva/ objednávka) zjištěno, že předmět plnění
není dodán řádně, má objednatel právo pozdržet platbu faktury přijaté od dodavatele, a to až do doby
řádného dodání. Toto právo má i v případě, kdy má předmět plnění vady.
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4.5. Lhůta splatnosti smluvní ceny je 60 dní od doručení faktury. Objednatel je oprávněn zadržet
smluvní cenu, pokud je dodavatel v době její splatnosti v prodlení s poskytnutím plnění na základě
jakékoliv smlouvy, uzavřené s objednatelem, nebo s plněním svých povinností z odpovědnosti za vady
jakéhokoliv jim poskytnutého plnění, a to po dobu tohoto prodlení.
4.6. Dodavatel je povinen na vystavené faktuře uvést číslo příslušné smlouvy/ objednávky. V případě
neuvedení tohoto čísla nebude objednatelem přijatá faktura zaplacena a bude dodavateli neprodleně,
nejpozději však v poslední den splatnosti faktury, vrácena k přepracování.
4.7. Dodavatel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu) uvést bankovní účet, na který má být
smluvní cena objednatelem uhrazena, přičemž je-li dodavatel plátcem DPH, bude tento bankovní účet
dodavatele bankovním účtem, zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Objednatel je povinen zaplatit smluvní cenu bezhotovostním převodem na takto dodavatelem
označený zveřejněný účet. Nebude-li bankovní účet, uvedený na faktuře, zveřejněným účtem, je
objednatel oprávněn neprodleně, nejpozději však v poslední den splatnosti faktury, vrátit fakturu
dodavateli zpět k opravě – doplnění zveřejněného účtu s tím, že doručením objednateli opravené
faktury, uvádějící zveřejněný účet, běží nová lhůta splatnosti původní délky.
4.8. V případě, že ke smluvní ceně bude účtována k úhradě DPH, a
a/
bankovní účet dodavatele, uvedený na faktuře, nebude v okamžiku uskutečnění platby
zveřejněným účtem, nebo
b/
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím
dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem,
je objednatel oprávněn uhradit smluvní cenu jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH,
příslušnou k této platbě, uhradit za dodavatele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně.
4.9. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat jakékoliv
pohledávky, vzniklé z plnění smlouvy nebo v souvislosti s ní, ani tyto pohledávky zastavit k zajištění
splnění vlastních závazků či závazků třetích osob. V případě porušení tohoto závazku je dodavatel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty takto neoprávněně
postoupené či zastavené pohledávky.
V. Dodací podmínky
5.1. Předmět plnění bude dodavatelem zabalen tak, aby při transportu nedošlo k poškození jakýmkoli
způsobem.
5.2. Pokud dodavatel připraví předmět plnění nebo jeho dohodnutou část k dodání před sjednaným
termínem, může objednatel po dohodě převzít připravený předmět plnění i v nabídnutém zkráceném
termínu.
5.3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně dodaný předmět plnění.
5.4. Nestanoví-li smlouva jinak, je základní dodací podmínkou doložka DDP Zámrsk dle Incoterms 2010.
Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem řádného dodání do místa určení.
5.5. Je-li objednatel dle smlouvy povinen zajistit vstupní materiál pro opracování (viz. předmět plnění)
v termínu daném smlouvou (viz. termín zahájení práce), a je-li s touto povinností v prodlení, prodlužuje
se o stejnou dobu termín dodání předmětu plnění.
5.6. Dodání se uskuteční v pracovních dnech Po-Pá od 6 - 14.30 hod. příp. dle individuální dohody.
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VI. Identifikace dodávky
6.1. Je-li předmětem plnění opracování polotovarů objednatele, je dodavatel za účelem zajištění řádné
identifikace každé dodávky hotových dílů povinen splnit následující:
6.1.1. spolu s dodanými díly dodá veškeré požadované atesty, doklady a dokumenty specifikované v
příslušné smlouvě a v těchto VNP,
6.1.2. vyplní dodací list se všemi předepsanými náležitostmi: datum dodání, označení objednatele a
dodavatele, výrobní číslo (označení), číslo výkresu, číslo smlouvy/objednávky, počet dodaných kusů
označených jednotlivými výrobními čísly, označení a počet obalů,
6.1.3. přenese dosavadní označení každého výrobku po provedené operaci tak, že všechny díly očísluje
nesmazatelným popisovačem na vnějším průměru následujícím způsobem: výrobní číslo// číslo tavby
xxxxx-xxxxxx/xxx. Pokud nebude dodrženo přenášení výrobního čísla nebo čísla tavby nebo bude
zjištěno pochybení při přenášení, bude kus považován za vadný.
6.2. Při nesplnění požadavků uvedených v čl. 6.1 těchto VNP objednatel není povinen dodávku
hotových dílů od dodavatele převzít.
VII. Záruční doba – odpovědnost za vady
7.1. Kvalitativní a kvantitativní přejímka bude prováděna u objednatele nebo u konečného zákazníka
v případě, pokud je dodavateli známo, že předmět plnění bude objednatelem dále odesílán bez
provedení přejímky. Takto provedená přejímka se považuje z hlediska uplatnění práva z odpovědnosti
za vady za řádně a včas provedenou objednatelem.
7.2. Budou-li při přejímce zjištěny kvantitativní nebo kvalitativní vady na předmětu plnění, je dodavatel
povinen bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady sjednat nápravu a vady předmětu plnění
odstranit.
7.3. Záruční doba činí 24 měsíců od data dodání předmětu plnění, příp. dle individuální dohody.
7.4. Dodavatel zodpovídá za to, že předmět plnění je zhotovený podle výkresové dokumentace,
technické specifikace či jiné specifikace uvedené ve smlouvě nebo předané dodavateli.
7.5. Dodavatel přejímá záruku za kvalitu obrobení, a jedná-li se o dodavatele vstupního materiálu či
zboží, přejímá také záruku za kvalitu materiálu.
7.6. Dodavatel přejímá záruku za kvalitu materiálu tak, jak byla dodavatelem garantována
ultrazvukovou zkouškou odpovídající třídy, pokud tato byla na předmětu plnění požadována, a
objednatel si vyhrazuje nárok na náhradu škody, která objednateli vznikne v případě, že na hotovém
výkovku / obrobku z dodaného předmětu plnění bude zjištěna defektoskopická vada, která měla být
dodavatelem prostřednictvím provedené ultrazvukové zkoušky odpovídající třídy identifikována.
7.7. Objednatel je povinen vady předmětu plnění písemně reklamovat u dodavatele bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich zjištění. V reklamaci objednatel dodavateli sdělí, kde se
vadné zboží nachází a kde je možno si jej prohlédnout, reklamace může být doprovázena
fotodokumentací zachycující povahu vad.
7.8. Dodavatel je povinen u jakékoliv uplatněné vady nejpozději do 15 dnů po dni obdržení reklamace
písemně potvrdit objednateli datum uplatnění reklamace a oznámit mu, zda reklamaci uznává a jak ji
navrhuje řešit, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, jakou lhůtu navrhuje k
odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
7.9. Volba práva z vadného plnění náleží objednateli – tuto volbu je objednatel povinen dodavateli
písemně oznámit nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž obdržel nebo měl obdržet stanovisko
dodavatele k reklamaci ve smyslu čl. 7.8. těchto VNP. V rámci oznámení volby práva z vadného plnění
je objednatel oprávněn dodavateli stanovit závazný termín pro vypořádání zvoleného reklamačního
nároku přiměřený povaze vady a zvolenému způsobu jejího řešení. Je-li předmětem reklamace vada
vstupního materiálu (ingoty, kontislitky), je dodavatel povinen odstranit vadu dodáním nového zboží
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za zboží vadné ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne obdržení reklamace, není-li objednatelem požadováno
něco jiného.
7.10. Dodavatel je povinen zahájit odstraňování vady předmětu plnění bezprostředně poté, co obdržel
oznámení objednatele o takovéto volbě práva z vadného plnění. Vady předmětu plnění je dodavatel
povinen odstraňovat průběžně a soustavně bez neodůvodněných průtahů, přičemž je povinen konat
tak, aby tyto vady mohly být odstraněny v objektivně co nejkratší době. Přitom je dodavatel povinen
dbát oprávněných zájmů objednatele a případně též konečných zákazníků, jímž bylo vadné zboží
dodáno.
7.11. Objednatel je oprávněn odstranit vady předmětu plnění samostatně na účet dodavatele, aniž by
tato skutečnost měla vliv na záruku za jakost, v případě, nezahájí-li dodavatel odstraňování
reklamované vady včas nebo neodstraňuje-li nebo neodstraní-li dodavatel reklamovanou vadu řádně
a včas. Objednatel je oprávněn odstranit vady předmětu plnění samostatně na účet dodavatele rovněž
v případě, dohodne-li se na tom jako na způsobu řešení reklamace s dodavatelem.
7.12. Projeví-li se vady předmětu plnění jako neodstranitelné, resp. jako odstranitelné pouze
s vynaložením nepřiměřeně vysokých nákladů nebo v nepřiměřeně dlouhé době, a uplatní-li objednatel
právo na dodání nového zboží za zboží vadné, je dodavatel povinen na vlastní náklady nové zboží
obstarat, a to i v případě, bylo-li vadným plněním znehodnoceno zboží ve vlastnictví objednatele.
VIII. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
8.1. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení s dodáním předmětu plnění
smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny bez DPH.
8.2. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení se splněním svého závazku,
odpovídajícího objednatelem zvolenému právu z vadného plnění, smluvní pokutu ve výši 0,1% ze
smluvní ceny reklamovaného zboží bez DPH.
8.3. V případě prodlení s dodáním předmětu plnění delším než 14 kalendářních dnů má objednatel
právo od smlouvy odstoupit. Objednatel může odstoupit od smlouvy také v případě, že v průběhu
plnění smlouvy zjistí, že předmět plnění nebude proveden řádně v potvrzeném termínu nebo že
dodavatel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověřil plněním smlouvy třetí osobu.
8.4. Poškozená smluvní strana je oprávněna se domáhat náhrady majetkové i nemajetkové újmy, a to
nezávisle a vedle smluvní pokuty, sjednané v rámci smlouvy nebo uvedené v těchto VNP, kterou bylo
postiženo porušení téže smluvní povinnosti, v jehož důsledku újma vznikla. Mezi újmu, vzniklou
objednateli, patří rovněž veškeré sankce, vyúčtované objednateli konečným zákazníkem v důsledku
pozdního čí vadného plnění dodavatele, včetně případných nákladů na vytřídění vadného zboží u
konečného zákazníka a jeho zpětného odběru, jakož i důsledků jeho případného stažení z oběhu.
8.5 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky na smluvní pokuty nebo na náhradu
škod oproti pohledávce dodavatele na smluvní cenu, jsou-li k takovémuto započtení splněny veškeré
právním předpisem stanovené předpoklady.
IX. Ostatní ustanovení
9.1. Objednatelem může být prováděna namátková kontrola průběhu plnění smlouvy dodavatelem.
9.2. Objednatel má kdykoli v období od zahájení až do doby úplného ukončení plnění předmětu
smlouvy přístup do provozu dodavatele za účelem kontroly procesu výroby a kontroly kvality výroby, a
to ve standardní pracovní době a za doprovodu vedoucího pracovníka pracoviště.
9.3. Pověřit plněním předmětu smlouvy třetí osobu je dodavatel oprávněn pouze po předchozím
písemném souhlasu objednatele. Pověří-li dodavatel prováděním díla jinou osobu, je povinen se
přesvědčit, zda je třetí osoba schopná s ohledem na účel smlouvy předmět plnění s náležitou
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odborností a řádně splnit. Dodavatel je povinen zajistit objednateli možnost kontroly provádění díla u
třetí osoby.
9.4. Při plnění předmětu smlouvy třetí osobou má tutéž odpovědnost, jako kdyby předmět smlouvy
plnil sám.
9.5. Veškerá rizika újmy na zdraví a poškození majetku v souvislosti s manipulací a pracemi na předmětu
plnění u dodavatele, popř. u jím pověřené osoby, nese dodavatel.
9.6. Objednatel může odstoupit od smlouvy, bude-li na dodavatele jakožto dlužníka zahájeno
insolvenční řízení nebo nařízena exekuce prodejem jeho podniku, jakož i v případě zjištění hrozícího
úpadku dodavatele nebo jiné obdobné okolnosti, která by mohla ohrozit kvalitu nebo termín splnění
předmětu smlouvy.
9.7. Vstupní materiál dodaný objednatelem dodavateli k opracování zůstává vlastnictvím objednatele,
přičemž nebezpečí škody a veškerá rizika spojená s manipulací nese dodavatel od okamžiku jeho
převzetí od objednatele až do jeho vydání objednateli v opracovaném stavu.
9.8. Veškeré dokumenty, datové materiály a informace, předané dodavatelem/objednatelem
v souvislosti s plněním smlouvy druhé smluvní straně, jakož i samotný obsah smlouvy, je přijímající
smluvní strana oprávněna zpřístupnit třetím osobám jen s předchozím písemným souhlasem
poskytující smluvní strany. Veškeré tyto skutečnosti mají charakter obchodního tajemství poskytující
smluvní strany s tím, že je její vůlí toto obchodní tajemství chránit a uchovávat v tajnosti. Výše uvedené
neplatí, bude-li se jednat o zpřístupnění ke splnění zákonem nebo na základě zákona uložené
povinnosti či o zpřístupnění k řádnému uplatnění práva.
9.9. V případě, že je dílo zhotovováno v sídle objednatele (např. provádění stavebních prací), je
dodavatel povinen dílo po celou dobu jeho provádění pojistit formou pojištění montážních a stavebních
rizik, a to do výše trojnásobku smluvní ceny, minimálně však do částky 3 mil. Kč, pokud nebude ve
smlouvě o dílo uvedeno jinak. Současně se po celou dobu realizace díla dodavatel zavazuje být
minimálně v tomto rozsahu pojištěn z důvodu odpovědnosti za škodu, způsobené třetí osobě jeho
činností. Kopii pojistné smlouvy předloží dodavatel objednateli nejpozději při zahájení prací.
X. Preferenční původ
10.1. Dodavatel je povinen k veškerému zboží, které dodá objednateli, dodat prohlášení o statusu
výrobků s uvedením jeho preferenčního původu, a to v souladu s Nařízením Rady (ES) č.1207/2001,
v platném znění. Na žádost objednatele je dodavatel povinen doložit správnost svého prohlášení tzv.
osvědčením údajů INF 4, vydaným celním orgánem členského státu, ve kterém je dodavatel usazen.
XI. Závěrečná ustanovení
11.1. Smlouva nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
11.2. Smlouva obsahuje ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev vůle
smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani vůle projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy.
11.3. Pokud bude jedna smluvní strana dlužit druhé smluvní straně z vícero právních důvodů, pak bude
jakékoliv plnění, pokud smluvní strana, která plní, neurčí výslovně jinak, vždy započteno nejprve na
nejdříve splatnou pohledávku a na její příslušenství.
11.4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy či těchto VNP lze jen písemnou formou.
11.5. Právní vztahy vyplývající ze smlouvy se řídí českým právem, především pak zákonem číslo 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Je-li dodavatel usazen ve státě, který je signatářem
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Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, řídí se právní vztahy mezi dodavatelem a
objednatelem, týkající se koupě a prodeje zboží, ustanoveními této Úmluvy.
11.6. Dodavatel přejímá na sebe nebezpečí změny veškerých okolností, nastalých po uzavření smlouvy
a ovlivňujících náklady na obstarání a poskytnutí plnění předmětu smlouvy objednateli, včetně nákladů
na plnění povinností vyplývajících z odpovědnosti dodavatele za vady. Z důvodu změny těchto
okolností tudíž dodavateli nepřísluší domáhat se práv, uvedených v ust. § 1765 odst. 1 OZ.
11.7. Pokud spory, vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou,
budou tyto spory řešeny obecnými soudy České republiky s tím, že si smluvní strany sjednávají místní
příslušnost okresního soudu v Ústí nad Orlicí a ve věcech, v nichž rozhodují krajské soudy, pak
příslušnost Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice.
11.8. V případě sporu mají smluvní strany za doručenou písemnost, odeslanou na adresu druhé smluvní
strany uvedenou ve smlouvě doporučenou poštovní zásilkou, a to pátým dnem od jejího odeslání
prostřednictvím držitele poštovní licence.
11.9. Tyto VNP jsou platné v období od 1.6.2019.
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