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Smlouva o obchodní spolupráci 
 

uzavřená mezi: 
 
Ferona, a.s. 
Havlíčkova čp. 1043/11, 111 82 Praha 1 
IČ: 26440181, 
zapsaná v obchodním rejstříku MěS v Praze pod sp. zn.: B.7143 
kontaktní adresa pobočky: 
Ferona, a.s. 
Pobočka Hradec Králové 
Vážní 847 
501 12 Hradec Králové 
zastoupena:    xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel pobočky 
kontaktní osoba:  xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí regionálního prodeje 
tel:  xxxxxxxxxxxxxxx 
fax: xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dále jen „Ferona“, 

a 
 

Firma: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, PSČ 500 03  
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 04 Jablonec nad Nisou 
IČ: 708 90 005 
Zapsaná v OR: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, 
Osoba oprávněná k podpisu:     xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu 
Kontaktní osoba:       xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 
tel. xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
Odběratelské číslo: 317 929 
dále jen „kupující“. 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Tato smlouva upravuje způsob uzavírání kupních smluv na dodávku hutního materiálu, jiných produktů 
a služeb (dále jen „zboží“), jakož i obecný obsah závazků obou smluvních stran z těchto smluv 
vyplývajících. Strany výslovně prohlašují, že smlouva má povahu rámcové smlouvy. 

2. Kupní smlouvy budou uzavírány ohledně zboží prodávaného Feronou, které je specifikováno zejména 
v katalogu Ferony, a to za ceny určené Feronou nebo mezi stranami sjednanými, při respektování 
platných rabatových podmínek pro konkrétního zákazníka, případně za ceny uvedené v mimořádných 
nabídkách. Katalog dostupný na webových stránkách Ferony. 

3. Pokud nejsou některé otázky řešeny odchylně v jednotlivých kupních smlouvách, řídí se práva a 
povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou a obchodními podmínkami Ferony platnými v době 
podpisu této smlouvy, které byly kupujícímu předány společně s touto smlouvou a jejichž obdržení 
kupující svým podpisem pod touto smlouvou potvrzuje. Ustanovení této smlouvy mají přednost před 
ustanoveními obchodních podmínek Ferony.  

4. Ferona si ponechává právo, v souladu s § 1752, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v pozdější době Obchodní podmínky spol. Ferona přiměřeně upravit. Zároveň se zavazuje, že tuto 
změnu kupujícímu včas oznámí, a to formou elektronické zprávy zaslané na kontaktní e-mail kupujícího, 
nebude-li ho, potom listovním dopisem na adresu sídla kupujícího. Kupující má právo změny 
odmítnout. Odmítnutí se považuje za výpověď této smlouvy a řídí se ustanoveními článku VII., odst. 
3. této smlouvy. Odmítnutí musí mít stejnou formu jako oznámení o změnách a musí být Feroně 
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odesláno ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení. V opačném případě se má za to, že kupující se 
změnami souhlasí. 

  
 
 
 

Článek II. 
Uzavírání smluv 

 
1. Jednotlivé kupní smlouvy budou zpravidla uzavírány na základě objednávky kupujícího učiněné 

v písemné nebo ústní formě. V objednávce kupující uvede své odběratelské číslo. 
2. Dokladem o obsahu uzavřené kupní smlouvy může být i jen doklad o dodání zboží potvrzený osobou 

oprávněnou pro kupujícího zboží převzít. 
3. Kupující je povinen při objednávání zboží uvést, kdo je oprávněn pro něho u Ferony nakupovat, 

tj. převzít dodávané zboží, případně tak i uzavřít kupní smlouvu. Pokud tak neučiní při objednání, nebo 
nejsou-li tyto osoby specifikovány v příloze této smlouvy, musí zajistit, aby nakupující osoba nebo osoba 
i jen přebírající zboží, byla vybavena plnou mocí. V případě, že neučiní ani tak, platí, že ten, kdo předloží 
Feroně objednávku kupujícího, je kupujícím zmocněn k nákupu zboží u Ferony, a že ten, kdo je ochoten 
zboží od Ferony převzít a převzetí potvrdit, je tak pro kupujícího oprávněn učinit. 

4. Kupující bere na vědomí, že v případě, že výše uvedená osoba neprokáže při převzetí dostatečně 
průkazným způsobem svou totožnost a příslušnost ke kupujícímu, má Ferona právo odmítnout předat 
zboží. 

 
 

 

Článek III. 
Platební podmínky 

 
Neobdrží-li kupující daňový doklad je povinen o tom prodávajícího neprodleně uvědomit. V opačném 
případě nemůže později namítat, že fakturu neobdržel. 

 
 

Článek IV. 
Změny a doplnění smlouvy 

 
Ustanovení této smlouvy je možno změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem uzavřeným na 
základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Ustanovení jednotlivých kupních smluv je možno 
měnit ústně i oboustranně potvrzeným faxovým dodatkem. 

 
 

Článek V. 
Oznamování změn 

 
Obě smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o skutečnostech, které mají vliv na plnění 
povinností z této smlouvy a z jednotlivých kupních smluv, zejména o změnách obchodního jména, 
sídla, právní formy a bankovního spojení a tyto skutečnosti prokázat příslušnými doklady. 

 
 

Článek VI. 
Trvání smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.5.2018 do 30.4.2020. 
2. Ukončit účinnost této smlouvy je možné na základě vzájemné dohody obou smluvních stran uzavřené 

v písemné formě, a to ke dni stanovenému v dohodě, není-li ho, pak ke dni uzavření dohody. 
3. Tuto smlouvu je rovněž možno vypovědět. V takovém případě končí účinnost smlouvy uplynutím 

výpovědní lhůty, která činí tři měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď může podat kterákoliv ze smluvních stran. 
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Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě této smlouvy, jakož i na základě v budoucnu 

uzavřených kupních smluv, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
2. K řešení sporů vyplývajících z této smlouvy, jakož i z kupních smluv uzavřených v budoucnu, které 

nebudou urovnány dohodou obou smluvních stran, je místně příslušný soud podle sídla Ferony, která 
je uvedena v záhlaví této smlouvy. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Touto smlouvou se ruší veškerá dosavadní smluvní ujednání stran nebo jejich předchůdců mající 

charakter rámcové smlouvy a upravující stejný předmět vzájemného vztahu stran. 
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 

vyhotovení. 
 
 
V Hradci Králové  dne:  25.04. 2018                                       V  dne: 
 
 
Za Feronu: Za kupujícího: 
 

xxxxxxxxxxxxxxx – ředitel pobočky                                                     xxxxxxxxxxxxxxx 

v.z.  xxxxxxxxxxxxxxx                                                               ředitel závodu Jablonec nad Nisou 

 


