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OBCHODNÍ PODMÍNKY  
 
obchodní společnosti SOUFFLET AGRO a.s., se sídlem Prostějov, Průmyslová 2170/12, PSČ 796 01,  IČ: 
47115459, DIČ: CZ47115459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka  4824 (dále také jen ,,SOUFFLET AGRO“): 
 
čl. I – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ    
 
1. Tyto obchodní podmínky společnosti  SOUFFLET AGRO (dále jen ,,OP') jsou vydávány v souladu s 

ustanovením  §  273  zákona  č.  513/1991  Sb.,  obchodního  zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „obchodní zákoník“).  

2. OP  jsou  nedílnou  součástí  rámcové  kupní  smlouvy  uzavřené mezi společností  SOUFFLET AGRO na 
straně prodávajícího a právnickou nebo fyzickou osobou, která v rámci své podnikatelské činnosti 
nakupuje a dále prodává  osiva a/nebo přípravky na ochranu rostlin (dále společně jen „zboží“), na straně 
kupujícího (dále jen „rámcová kupní smlouva") a určují část jejího  obsahu v otázkách rámcovou kupní 
smlouvou výslovně neupravených.  

3. Práva a povinností smluvních stran vyplývající z rámcové kupní smlouvy se  řídí těmito  OP,  nestanoví-li 
rámcová  kupní  smlouva jinak.  Obsahuje-li rámcová kupní smlouva odchylné ujednání od OP, má znění 
rámcové kupní smlouvy přednost před zněním OP.   

 
Čl. II – UZAVÍRÁNÍ A OBSAH  DODATKU K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ   
 
1. Pro jednotlivé dodávky zboží budou smluvními stranami uzavírány číslované dodatky,  a  to  formou  

potvrzování  objednávek  kupujícího  zasílaných  prodávajícímu. Dodatky je možno uzavřít prostřednictvím 

internetového portálu http://e.soufflet-agro.com/cz/ , e-mailu, faxu, telefonu a také osobně. 

2. Objednávky učiněné písemně, e-mailem nebo faxem budou za kupujícího podepisovány oprávněnými 

osobami; v případě pochybností je kupující povinen na žádost prodávajícího doložit plnou moc oprávněné 

osoby, popř. jiným způsobem  doložit prodávajícímu oprávněnost této osoby činit objednávky za kupujícího.  

Kupující  je  povinen  v  objednávce  uvést specifikaci  druhu  a  množství objednávaného  zboží,  navrhovaný  

termín   dodávky  zboží  do  na místo určení (sklad kupujícího) v souladu s článkem lll. odst. 2 OP, nebo 

navrhovaný termín dodávky zboží do jiného místa plnění, včetně uvedení tohoto místa.  

3. V případě, že prodávající nemá objednávané zboží na skladě, je povinen oznámit tuto skutečnost  kupujícímu 

bez zbytečného odkladu.  

 
ČL. III – MÍSTO PLNĚNÍ A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 
 
1. Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží v místě plnění. Místem plnění smluvní strany sjednávají 

sklad  kupujícícho, jehož bližší specifikace bude  uvedena v tabulce číslovaného/ých dodatku/ů. 
2. Nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak, je zboží dodáno do skladu kupujícího v pracovní dny do 48 

hodin od objednání. Objednávky potvrzené prodávajícím do 13:00 hodin pracovního dne mohou být 
dodány následující pracovní den. Za zboží dodané podle dodatku se považuje též zboží, které dodavatel 
prodávajícího dodá do skladu kupujícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

3. Kupující souhlasí s možností záměny zboží a jeho množství v souvislosti s aktuální zásobou prodávajícího. 
Náhradní plnění si prodávající s kupujícím odsouhlasí telefonicky. 

4. Splněním dodávky zboží se pro účely rámcové kupní smlouvy rozumí předání  a převzetí zboží v místě 
plnění v množství a v druhu uvedeném na dokladu vystaveném prodávajícím (DL-dodací list). Převzetí 
zboží je kupující  povinen prodávajícímu potvrdit prostřednictvím pověřené osoby na dodacím listu a 
současně uvést údaje požadované prodávajícím (zejména  jméno a příjmení pověřené osoby, registrační 
značku vozidla přepravujícího  zboží a číslo občanského průkazu pověřené osoby).  

5. Kupující  nabývá vlastnické právo  ke zboží jeho  převzetím ve skladu kupujícího, popř. v jiném 
dohodnutém místě plnění. Nabytím vlastnického  práva ke zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody 
na zboží (ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení zboží).   

http://e.soufflet-agro.com/cz/
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Čl. IV – KUPNÍ CENA A ZPUSOB PLATBY  
 
1. Kupní cena je stanovena ve výši uvedené v tabulce číslovaného/ých dodatku/ů.V ceně není zahrnuta DPH. 
2. Kupní cena zboží je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného do 14 dní od 

dodání zboží s datem  uskutečnění  zdanitelného  plnění  ke dni převzetí zboží kupujícím ve skladu 
kupujícího, příp. ke dni převzetí zboží  kupujícím v jiném dohodnutém místě plnění.  

3. Prodávající ve faktuře uvede číslo objednávky kupujícího, číslo šarže a datum expirace zboží, příp. výši 
slevy, je-li poskytována. V dokladu o převzetí zboží prodávající uvede číslo šarže a datum expirace zboží.   

4. Kupující je povinen fakturu zaplatit do 31.10. kalendářního roku, v němž došlo k dodání zboží, není-li ve 
smlouvě nebo jejich číslovaných dodatcích uvedeno jinak. Na zboží odebrané po tomto datu je splatnost 
30 dní. 

5. Kupující je oprávněn provést úhradu kupní ceny hotově nebo bezhotovostní platbou. 
6. Úhrada faktury je splněna při bezhotovostní platbě připsáním příslušné částky na účet prodávajícího nebo 

v případě hotovostní platby vyplacením částky prodávajícímu v hotovosti.  
7. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 

0,025% z dlužné částky za každý den prodlení a ztratí nárok na vyplacení finančního bonusu za odběr 
chemických přípravků v daném kalendářním roce . 

8. Smluvní strany se dohodly, že oproti kupní ceně lze započíst pohledávku (i nesplatnou), kterou má kupující 
vůči prodávajícímu. O provedení započtení bude kupující prodávajícím písemně informován. 

9. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv kupní ceny delším než  třicet dnů nebo v případě 
prodlení s plněním jiných povinností kupujícího má prodávající právo pozastavit dodávky zboží kupujícímu, 
a to i dodávky podle již uzavřených dodatků. Prodávající má rovněž právo od těchto  dodatků odstoupit. 

 
Čl. V – FINANČNÍ BONUS  
 
1. Prodávající provede vyúčtování finančního bonusu sjednaného v rámcové kupní  smlouvě k 31.12. 

kalendářního roku, na který je rámcová kupní smlouva uzavřena (dále jen „příslušný kalendářní rok“), 
nedohodnou-li se strany jinak.  

2. Prodávající provede vypořádání finančního bonusu sjednaného v rámcové kupní smlouvě do 31.12.  
příslušného kalendářního roku, bude-li mít kupující k 30.11. příslušného kalendářního roku uhrazeny 
veškeré své finanční  závazky  vůči  prodávajícímu.  V ostatních  případech  prodávající  provede 
vypořádání finančního bonusu sjednaného v rámcové kupní smlouvě do třiceti dnů  od zaplacení 
veškerých finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se strany jinak.   

3. V rámci vyúčtování a vypořádání finančního bonusu sjednaného v rámcové kupní smlouvě je prodávající 
oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávek na  úhradu  kupní  ceny  z případných  dosud  
neuhrazených  faktur a úroků  z prodlení  za  příslušné  období  oproti  pohledávkám  kupujícího  z titulu 
finančního bonusu, na které mu na základě rámcové kupní smlouvy vzniklo právo, příp. oproti jiným  
pohledávkám  kupujícího vůči prodávajícímu,  které  ke dní  započtení existují. Smluvní strany tímto 
sjednávají, že prodávající je oprávněn  uvedené pohledávky započíst í vůči svým dosud nesplatným 
pohledávkám za  kupujícím.          

 
Čl. VI –  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
 
1. Prodávající  neodpovídá  za  škodu  vzniklou  nesprávným  nakládáním se zbožím nebo jeho nesprávným 

použitím. 
2. Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelná 

událost, která nastala po převzetí zboží kupujícím a ke které došlo bez zavinění prodávajícího.  
3. Prodávající  neodpovídá  za  škodu,  která  případně  vznikne  kupujícímu v důsledku nepotvrzení 

objednávky zboží prodávajícím.  
 
Čl. VII – UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 
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1. Smluvní vztah založený rámcovou kupní smlouvou lze ukončit  
a)  písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,  
b) písemným  odstoupením  v souladu  s  obecně  závaznými  právními předpisy. 

2. Vzájemné  vypořádání  smluvního  vztahu  založeného  rámcovou  kupní smlouvou a ukončeného 
způsobem uvedeným v odst. 1 tohoto článku OP provedou smluvní strany nejpozději do třiceti dnů od 
jeho skončení.  

 
Čl. VIII - ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Veškerá  práva  a  povinností  smluvních  stran  neupravené  dílčí  kupní  smlouvou, rámcovou kupní 

smlouvou nebo OP se řídí obchodním zákoníkem  a ostatními obecně závaznými právními předpisy.         
2. Všechny skutečnosti týkající se rámcové kupní smlouvy, jakož i všechny skutečnosti, o nichž se smluvní 

strany dozví v souvislosti s plněním rámcové kupní smlouvy, se považují za důvěrné a smluvní strany jsou 
povinny zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost. Tato povinnost platí po celou dobu trvání 
smluvního vztahu založeného rámcovou kupní smlouvou a dále po dobu deseti let po jeho ukončení.  

3. Jakékoliv spory vyplývající nebo související s rámcovou kupní smlouvou jsou smluvní strany povinny řešit 
smírnou cestou. V případě soudního řešení sporu smluvních stran je místně příslušným obecný soud 
prodávajícího.  

4. Stane-li se některá ujednání rámcové kupní smlouvy nebo OP neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní 
ujednání rámcové kupní smlouvy nebo OP platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ujednání se 
použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních 
stran. Smluvní strany se v takovém případě zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by 
svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.     

5. Prodávající je oprávněn OP měnit. O změně OP, které jsou součástí rámcové kupní smlouvy, informuje 
prodávající kupujícího písemně nejpozději třicet  dni  před  účinností  změny  OP.  Nedoručí-li   kupující  
prodávajícímu nejpozději do účinnosti změny OP písemné oznámení o tom, že se změnou OP nesouhlasí, 
má se za to, že se změnou souhlasil. Doručí-li kupující prodávajícímu před účinností změny OP písemné 
oznámení, že se změnou nesouhlasí, řídí se práva a povinnosti smluvních stran původním zněním OP.  

6. Tyto OP nabývají účinností dnem 1.1.2013.  
 


