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1. Definice pojmů  

1.1. Všeobecné obchodní podmínky nákupu ("VOPN") se vztahují na 

nákup zboží, surovin, materiálů nebo zařízení a služeb ("Zboží") 

společností Flenexa plus s.r.o., se sídlem Přáslavice 335, 783 54 

Přáslavice, Česká republika, IČ: 247 41 621, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 170495 

("Společnost") od dodavatele ("Prodávající"), přičemž tvoří nedílnou 

součást příslušných kupních smluv.  

1.2. Tyto VOPN jsou nadřazeny jakýmkoli jiným podmínkám a zejména 

všeobecným podmínkám Prodávajícího, pokud nebudou Společností 

výslovně přijaty na základě udělené výjimky. 

1.3 V případě jakýchkoli rozporů mezi těmito VOPN a příslušnou kupní 

smlouvou, budou mít ustanovení kupní smlouvy před těmito VOPN 

přednost.  

1.4. Kupní smlouva uzavřená dle těchto podmínek ("Smlouva") 

nevstoupí v platnost při přijetí cenové nabídky Prodávajícího 

("Nabídka") Společností jako kupujícím, ani při předložení nákupní 

objednávky Společnosti ("Objednávka") Prodávajícímu, nýbrž až v 

okamžiku doručení písemného potvrzení (akceptace) Objednávky 

Prodávajícím Společnosti. Akceptace Objednávky ze strany 

Prodávajícího s jakýmkoli dodatkem či odchylkou se nepovažuje za 

přijetí Objednávky, ale za novou nabídku, jež musí být písemně 

potvrzena ze strany Společnosti. To platí i pro dodatky a odchylky, jež 

podstatně nemění podmínky Objednávky. 

2. Aplikace 

2.1. Zboží dodané na základě Smlouvy musí splňovat veškeré 

požadavky na kvalitu definované ve výkresových a technických 

specifikacích, oborových standardech platných pro konkrétní výrobek 

nebo v Nabídce Prodávajícího pro daný výrobek, pokud byla 

Společností bezvýhradně akceptována. Pokud výrobek neodpovídá 

takto definovaným standardům, potom může Prodávající zaslat žádost o 

výjimku manažerovi nákupu Společnosti před vlastním odesláním 

Zboží. Pouze díly, u nichž byla takto vyžádaná výjimka schválena, 

mohou být poté odeslány Společnosti. 

2.2. Podmínky plnění uvedené v Objednávkách musí být zcela 

dodrženy. Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti není 

možné učinit jakékoliv modifikace Nabídky, zvláště cen v ní uvedených, 

ani jiných specifikací, plánu nebo jiných dokumentů, které byly použity 

jako východisko pro Objednávku. Schválení modifikací Prodávajícího 

Společností nezbaví Prodávajícího smluvních povinností v případě 

omylu na straně Společnosti.  

2.3. Prodávající je povinen zaslat Společnosti jako kupujícímu potvrzení 

o přijetí Objednávky ve lhůtě 2 dnů po odeslání Objednávky Společností 

a informovat ji, zda akceptuje konečné termíny pro danou dodávku. V 

případě, že Prodávající dané termíny neakceptuje, je povinen 

informovat Společnost o termínech, které navrhuje, a ta rozhodne, zda 

bude mít zájem na uzavření Smlouvy za těchto podmínek, či nikoliv. 

2.4. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout veškeré Zboží, které 

nebude odesláno nebo dodáno v souladu s příslušnou Smlouvou, nebo 

nebude odpovídat konkrétním specifikacím dle Objednávky nebo těchto 

VOPN. Dále si vyhrazuje právo zrušit Objednávku v případě prohlášení 

konkurzu na majetek Společnosti nebo v případě své dobrovolné 

likvidace. 

2.5. Společnost si vyhrazuje právo zrušit Objednávku či její část, která 

není dodána ve schválené lhůtě, resp. od Smlouvy odstoupit, aniž by tak 

byly dotčeny její nároky na náhradu škody a/nebo nároky na smluvní 

pokutu sjednanou pro případ prodlení či jiného porušení povinností 

Prodávajícího uvedenou na Objednávkách, či ve Smlouvě. 

2.6. Je-li sjednána smluvní pokuta, je Prodávající povinen jí uhradit do 

30 dnů ode dne obdržení výzvy Společnosti k její úhradě. Ujednáním o 

smluvní pokutě není dotčen nárok Společnosti na zákonné majetkové 

sankce, jakož i nárok na náhradu škody, a to co do výše smluvní pokuty, 

tak i do výše škody, jež přesahuje výši smluvní pokuty. V případě, že 

bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo 

Společnosti na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku 

určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoli dalšího omezení. 

Pokud jakýkoli právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení 

smluvní povinnosti, pak nebude takovým. nárokem nijak dotčeno právo 

Společnosti na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje pokutu (penále) 

stanovené zákonem. 

3. Dodávka Zboží   

3.1. Zboží bude dodáno s již zaplaceným přepravným a balným, nebude-

li smluvně dohodnuto jinak, a to na místo určené v Objednávce nebo 

Smlouvě. Dodávky musí být provázeny dodacím listem vloženou uvnitř 

zásilky, specifikující číslo Objednávky, množství, reference 

Prodávajícího k dodaným výrobkům a případně další Společností 

vyžádané informace. Zboží se považuje za dodané, pokud byly společně 

s dodávkou zboží určeným způsobem dodané certifikáty, protokoly, či 

jiná dokumentace specifikovaná v Objednávce. 

Faktura není vyžadována společně se zásilkou, musí však být 

neprodleně doručena v papírové formě nebo elektronicky na adresu 

Společnosti. 

3.2. Nebezpečí škody na Zboží během přepravy ponese Prodávající. 

Nebude-li pro konkrétní Smlouvu dohodnuto jinak, bude použita parita 

CIP pravidel Incoterms 2010. Zboží musí být zabaleno způsobem, který 

Zboží chrání před možným poškozením během přepravy. 

3.3. Všechny díly musí být označeny číslem dílu uvedeným v 

Objednávce. Je absolutně nezbytné, aby všechny plastové sáčky, krabice 

nebo jiný obalový materiál nesly štítek s číslem dílu dle Objednávky a 

číslo Objednávky Zboží uvnitř obalu. 

3.4. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, konečné převzetí Zboží 

bude vždy probíhat ve skladu určeném Společností. 

3.5. Vadné Zboží nebo Zboží, které nevyhovuje specifikacím, anebo 

které bylo poškozeno během přepravy, lze vrátit Prodávajícímu a od 

Smlouvy ohledně takovéhoto Zboží odstoupit ve lhůtě jednoho měsíce 

od převzetí. V případě skrytých vad, které by nebylo možné odhalit ve 

lhůtě jednoho měsíce od převzetí, je lhůta pro vrácení zboží prodloužena 

na čtyři měsíce pro běžné Objednávky a dvanáct měsíců pro 

Objednávky na sklad. 

4. Fakturace, Platební podmínky   

4.1. Dodávky Zboží budou Společností zúčtovány nejpozději poslední 

den každého měsíce. Faktury související s dodávkami učiněnými po 

tomto datu musí být obsaženy v soupise za následující měsíc.  

4.2. Faktury musí být adresovány a zaslány na finanční oddělení 

Společnosti v den dodání nebo odeslání Zboží a musí uvádět číslo 

Objednávky. Úhrada faktur přijatých po 5. dni kalendářního měsíce 

následujícího po dodávce bude o měsíc odložena.  

4.3. Nebude-li dohodnuto jinak, kupní cena za všechny nákupy 

Společnosti bude splatná do 35 dní od data, v němž byla příslušná 

faktura Společnosti doručena. Platby budou učiněny přímým 

bankovním převodem. Platby předem budou mít nárok na slevu. 

5. Záruka 

5.1. Prodávající poskytuje Společnosti záruku za zboží v souladu se 

Záručním prohlášením Prodávajícího. Všechny další záruky, ať už 

plynoucí ze zákona či jiné, nejsou tímto vyloučeny. 

6. Obecná ustanovení   

6.1. Přijetím Objednávky Prodávající zaručuje, že Společnost ochrání 

před následky jakýchkoliv nároků nebo žalob za porušení povinností, 

přičemž je povinen zajistit, že ve výsledku Společnost neutrpí újmu. 

6.2. Přijetí Objednávky Prodávajícím představuje přijetí bez jakéhokoliv 

omezení či výhrady k ustanovením či podmínkám Smlouvy zavazujícím 

Prodávajícího. Žádná ze stran se tudíž nemůže dovolávat jiného postupu 

nebo precedentu a jako důkaz předkládat modifikované obchodní 

podmínky, tištěné či rukou psané. 

6.3. Nástroje vyrobené Prodávajícím na náklady Společnosti jsou jejím 

vlastnictvím, a musí být vráceny na základě první výzvy. Nástroje ve 

vlastnictví Společnosti, které byly dány Prodávajícímu k dispozici, smí 

být použity pouze na výrobu dílů nebo k montáži, které si Společnost 

objednala. 

6.4. Prodávající ručí za to, že vlastní všechny patenty a licence týkající 

se materiálů, které mají být dodány a že Společnosti jako kupujícímu 

nevzniknou potíže související s nároky třetí strany v souvislosti s 

porušením práv vyplývajících z patentů či licencí. 

6.5. Veškeré technické údaje a informace související s Objednávkami 

zůstávají ve výlučném vlastnictví Společnosti a musí být na její žádost 

vráceny. V žádném případě nesmí být dokumenty kopírovány, 

předávány nebo zveřejňovány, ať už jako celek nebo část, třetím stranám 

nepodílejícím se na dodání Zboží. 

6.6. Rozhodným právem pro smluvní vztahy mezi kupujícím a 

prodávajícím jsou zákony České republiky. Spory, jež nebude možno 

vyřešit smírem, budou spadat do výlučné soudní pravomoci příslušného 

soudu v České republice. 

6.7. Ve vztahu k otázkám neupraveným Smlouvou ani těmito 

všeobecnými podmínkami nebudou mít obchodní zvyklosti přednost 

před ustanoveními zákona, která nemají donucovací povahu. 


