
Rámcová  smlouva
o dodávkách zboží s platbou bankovním převodem

1. Smluvní strany

STUALARM IMPORT, s.r.o.
se sídlem Na Křivce 30/1082, Praha 10 - Vršovice
IČO: 48153150, DIČ: CZ48153150,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115272 
zastoupená panem Mgr. Michalem Studihradem, jednatelem společnosti
č. účtu: 19206201/0100
dále jen „dodavatel“

a 

se sídlem: 
zastoupená: 
IČ : 
DIČ: 
č. účtu: 

dále jen „odběratel“ 

2. Účel a předmět smlouvy
2.1 S ohledem na plánovanou dlouhodobou spolupráci a udržení obchodních vztahů založených na vzájemné důvěře 

se smluvní strany dohodly na spolupráci v oblasti koupi a prodeje zboží a na úpravě svých vzájemných práv 
a povinností, a to za podmínek upravených touto Rámcovou smlouvou a Obchodními podmínkami pro 
velkoobchodní odběratele (k dispozici on-line verze na www.stualarm.cz).

2.2 Dodavatel se zavazuje dodávat obchodní zboží odběrateli dle Obchodních podmínek, a to řádně a včas.
2.3 Odběratel objednává zboží za podmínek níže uvedených a uvedených v Obchodních podmínkách. 

Zavazuje se objednané zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

3. Cena zboží a podmínky jejího zaplacení
3.1 Cena zboží se řídí platným ceníkem. Aktuální ceny jsou k dispozici po přihlášení na webu www.stualarm.cz. Kupní 

cena za zboží a expediční náklady budou placeny na základě faktur splatných        dnů   
od data vystavení faktury. Fakturu dodavatel vždy přikládá jako součást dodávky zboží a je doručena odběrateli 
současně se zbožím. Faktura je tedy zároveň dodacím listem.

3.2 Za den zaplacení se považuje den, kdy je odběratelem placená částka připsána na účet dodavatele.
3.3 Pro případ, že se odběratel dostane do prodlení s úhradou faktury, smluvní strany si sjednaly smluvní pokutu 

ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. Smluvní pokuta je 
splatná ve lhůtě 20-ti dnů ode dne doručení penalizační faktury.  Zaplacením smluvní pokuty ze strany odběratele 
není jakýmkoliv způsobem dotčen nárok na náhradu škody ze strany dodavatele. 

3.4 Smluvní strany se dále dohodly, že nezaplatí-li odběratel fakturu do 10 dnů po lhůtě splatnosti nebo 
opakovaně zpozdí platby o 2 -10 dnů po splatnosti, považuje se to za podstatné porušení smluvních 
povinností.

3.5 Odběratel není oprávněn zadržovat kupní cenu nebo její část za účelem započtení vzájemných pohledávek.

4. Dodání zboží a dodací podmínky
4.1 Osobní převzetí zboží odběratel potvrdí na faktuře podpisem, případně připojením otisku razítka, uvede čitelně 

i svoje jméno.
4.2 Převzetí zboží zaslaného spediční firmou odběratel potvrdí dopravci.
4.3 Veškeré odebrané zboží se musí ihned zkontrolovat. V případě nesouladu dodaného zboží s položkami na faktuře,

je odběratel povinen bezodkladně písemně (poštou, faxem, e -mailem) informovat dodavatele a to nejpozději 
do 7 dnů od odeslání zboží, u osobního odběru okamžitě při převzetí.

5. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží
5.1 Vlastnictví ke zboží odběratel nabývá až úplným zaplacením kupní ceny.
5.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí zboží.
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6. Vrácení zboží
6.1 Smluvní strany se dohodly, že odběratel je oprávněn vrátit část zboží dodavateli oproti vrácení zaplacené kupní 

ceny za těchto podmínek:

a) zboží nesmí být poškozeno ani použito, vráceno musí být v nezměněné kvalitě a v původním obalu, včetně 
příslušenství, návodů popř. nevyplněných záručních listů,
b) nárok na vrácení zboží bude uplatněn do 30 dnů ode dne vystaven í faktury na zboží. U zboží odebraného 
na fakturu s platebním převodem, musí být faktura uhrazena ve splatnosti a její číslo uvedeno u vráceného zboží,
c) ke každému vrácenému zboží musí odběratel vyplnit RMA formulář dle Obchodních podmínek,
d) měsíčně lze vrátit pouze 3-10 položek (kusů) zboží s ohledem na obrat odběratele. Přesný postup vrácení zboží 
je popsán v Obchodních podmínkách, viz. aktuální verze na www.stualarm.cz.

7. Ujednání závěrečná
7.1 Právní vztahy touto smlouvou založené, ale jí neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 

ČR v platném znění a platnými Obchodními podmínkami pro velkoobchodní odběratele (k dispozici on-line verze 
na www.stualarm.cz).

7.2 Pokud by se v budoucnu stala kterákoli část smlouvy neplatnou, nemá tato skutečnost vliv na ostatní části 
smlouvy a odpadnuvší ustanovení je nutno nahradit takovým platným právním institutem, který není v rozporu 
s právními předpisy a přitom odpovídá vůli smluvních stran projevené při uzavírání této smlouvy.

7.3 Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této 
smlouvy nebo se jinak dotýkají druhé smluvní strany.

7.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a je uzavřena na dobu neurčitou.
7.5 Tato smlouva zaniká dohodou nebo odstoupením od smlouvy některé ze smluvních stran, zejména pokud dojde 

k podstatnému porušení smluvních povinností. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno písemně a má 
okamžitou platnost.

7.6 Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které o sobě a o této smlouvě navzájem 
získali v průběhu uzavírání a plnění této smlouvy a které nejsou veřejné přístupné, a to i po skončení této smlouvy, 
ledaže by k tomu druhá smluvní strana dala písemný souhlas.  Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za 
důvěrné nebudou považovat informace, které:
a) jsou nebo se stanou, nikoli porušením jakékoli právní povinnosti, veřejně známé,
b) přijímací strana obdržela zákonným způsobem od třetí strany, nebo musí podle zákona přijímací strana sdělit.

7.7 Závazky vyplývající z této smlouvy jsou závazné i pro případné právní nástupce smluvních stran.
7.8 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 

budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

7.9 Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
Veškeré změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být opatřeny podpisy oprávněných 
zástupců smluvních stran.

7.10 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Uplatnění jakýchkoliv 
obchodních podmínek odběratele je vyloučeno. Toto ustanovení platí zároveň pro objednávku, případně jinou 
smlouvu.

7.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

V Praze dne .......................      V ......................... dne ......................

……………………………………………. ………………………………………                                                                                                 
dodavatel                                   odběratel
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