
Rámcová dohoda

Kupující:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení, 
oprávněná osoba kjednání 
ve věcech technických:

a

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
42196451
CZ42196451

Jiří Smetana, vedoucí oddělení bezpečnosti práce a PO 

Prodávající:
se sídlem:

Maxpharma servis s.r.o.
Kostelecká 879/ 59, 796 00 Praha 9

zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
kontaktní osoba:

Městský soud v Praze, C 135715
Eduardem Šmigurou, jednatelem společnosti
27505618
CZ27505618

Robert Cileček, sales & marketing manager
t

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník"), tuto rámcovou dohodu (dále též „dohoda"):

Preambule

Tato rámcová dohoda se uzavírá na základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele učiněném 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávky repelentních přípravků proti 
klíšťatům a gelů po bodnutí hmyzem (rámcová dohoda)", evidenční číslo veřejné zakázky 099/2018/211, ve 
vztahu k části 2 zadávacího řízení, za účelem plnění předmětu časti 2 shora uvedené veřejné zakázky malého 
rozsahu.

I.
Předmět koupě

1. Předmětem této dohody je závazek prodávajícího dodat kupujícímu dle jeho potřeb na základě kupujícím 
písemných výzev kupujícího k dodání, učiněných v průběhu účinnosti této dohody repelentní spreje 
odpuzující komáry, klíšťata, muchničky a další savý a bodavý hmyz dle specifikace uvedené v Příloze č. 1- 
Ceník a specifikace repelentního přípravku s vyšším podílem účinných látek (část 2) této dohody (dále jen 
„předmět koupě" nebo „repelenty") v celkovém finančním objemu do výše 900.000,-- Kč bez DPH, se 
zárukou za jakost o době trvání 24 měsíců ode dne dodání a minimální dobou použitelnosti 24 měsíců 
ode dne dodání. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění za podmínek touto dohodou 
stanovených a v rozsahu specifikovaném v kupujícím vystavených objednávkách. Kupující se zavazuje 
řádně dodaný předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.
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2. Předpokládané odebrané množství repelentů při obsahu 100 ml je 6.000 kusů po dobu trvání této 
dohody.

3. Kupující není na základě této dohody povinen objednat žádný konkrétní objem, resp. množství, 
předmětu plnění. Předpokládané odebrané množství repelentů uvedené vodst. 2 tohoto článku dohody 
tak nezavazuje kupujícího kjeho odběru v plném rozsahu. Kupující je však oprávněn objednat a 
prodávající je povinen dodat i větší než předpokládané množství repelentů.

II.
Dodací podmínky

1. Tato dohoda se sjednává jako rámcová dohoda, a to na dobu tří let ode dne její účinnosti, nejpozději 
však do vyčerpání finančního objemu dle čl. I. odst. 1 této dohody. Vyčerpáním finančního objemu 
dochází k ukončení této smlouvy. Během doby uvedené ve větě první se prodávající zavazuje dodávat 
předmět plnění na základě jednotlivých písemných výzev kupujícího k poskytnutí plnění (dále jen 
„Výzva") doručených prodávajícímu v průběhu trvání této dohody. Písemná forma Výzvy je zachována i 
v případě, kdy je Výzva učiněna prostřednictvím e-mailu na adresu kontaktní osoby prodávajícího 
uvedené v záhlaví této dohody.

2. E-mail prodávajícího pro doručování Výzev: cilecek.robert@maxpharma.cz

3. V případě změny shora uvedené e-mailové adresy je prodávající povinen oznámit tuto změnu písemně 
bez zbytečného odkladu kupujícímu. Změna tohoto údaje nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.

4. Prodávající je povinen písemně potvrdit doručení každé výzvy, a to nejpozději do dvou pracovních dnů 
po doručení výzvy. Potvrzení je možno učinit elektronicky prostřednictvím e-mailu. Povinnost zhotovitele 
dodat předmět plnění, specifikovaný ve výzvě, do určeného místa plnění, vzniká zhotoviteli okamžikem 
doručení výzvy, a to bez ohledu na skutečnost, zda zhotovitel objednateli doručení výzvy potvrdí či 
nikoliv.

5. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané repelenty nej později do tří týdnů ode dne, kdy mu 
byla doručena objednávka kupujícího.

6. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí; týmž okamžikem 
přechází na kupujícího nebezpečí škody na předmětu koupě, popř. jeho části.

7. Kupující se zavazuje předmět koupě od prodávajícího převzít a zaplatit kupní cenu dle čl. III. této dohody.

8. Místem plnění je sídlo zadavatele Lesy České republiky, s.p. - Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 
500 08 Hradec Králové. Prodávající se zavazuje dodat objednané repelenty kupujícímu v pracovní dny, 
nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami dohodnuto jinak. O zamýšlené době dodání je 
prodávající povinen kupujícího vyrozumět nejméně 24 hodin předem.

9. Cena za dodání předmětu dohody (jeho předání ve stanovém místě plnění) je zahrnuta v kupní ceně dle 
čl. III. této dohody.

10. Předání a převzetí předmětu plnění bude potvrzeno podpisy prodávajícího a kupujícího na dodacím listu.

III.
Kupní cena

1. Kupní cena za předmět koupě je uvedena jako kupní cena za 1 ks repelentu bez DPH uvedená v Příloze č. 
1 této dohody - Ceník a specifikace repelentního přípravku s vyšším podílem účinných látek (část 2). 
K této ceně bude vždy připočítána DPH dle příslušných právních předpisů.

2. Kupující zaplatí prodávajícímu cenu pouze za skutečně odebrané repelenty.

3. Kupní cena bude vždy určena součinem množství skutečně dodaných repelentů a dohodnuté kupní ceny 
za 1 ks repelentu uvedené v Příloze této dohody.
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4. Kupní cena je konečná a nejvýše přípustná. Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího nutné k 
řádnému splnění všech závazků prodávajícího dle této dohody, včetně veškerých nutných nákladů s tím 

V spojených (balné, náklady na dopravu, pojistné za pojištění předmětu koupě během dopravy apod.).
W Prodávající není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti s plněním této dohody.

IV.
Platební podmínky

1. Kupní cenu za předmět koupě řádně dodaný kupujícímu na základě Výzvy uhradí kupující prodávajícímu 
na podkladě daňového dokladu (faktury), řádně vystaveného prodávajícím. Prodávající fakturu vystaví 
po řádném předání a převzetí předmětu koupě, za který cena náleží, kupujícímu ve stanoveném místě 
plnění, stvrzeném podpisem předávacího protokolu (resp. dodacího listu) oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Splatnost faktury byla ujednána na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
kupujícímu.

2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu 
(zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Přílohou 
faktury bude kopie předávacího protokolu (resp. dodacího listu), stvrzujícího předání a převzetí 
předmětu koupě, za který je účtováno. V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným 
požadavkům, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž by se 
tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů kupujícímu.

3. Veškeré cenové údaje musí být uvedeny v korunách českých a veškeré platby budou prováděny v české 
měně. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu předávacího protokolu (resp. 
dodacího listu) oběma smluvními stranami.

4. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti 
odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

5. Kupující nebude poskytovat zálohy na kupní cenu.

6. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně 
informovat kupujícího.

7. Bude-li prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 
106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na 
účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Prodávající obdrží pouze cenu předmětu koupě 
bez DPH.

V.
Uplatnění práv z vad - reklamace v záruční době

1. Prodávající odpovídá za vady gelů podle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. Nároky kupujícího 
z odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí ust. § 2106 a násl. tamtéž.

2. Prodávající poskytuje na gely záruku za jakost gelů ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku 
v době trvání 24 měsíců ode dne dodání.

3. Oznamovat vady a uplatňovat práva z odpovědnosti za ně (reklamace) bude kupující u prodávajícího 
písemně. Písemná forma je zachována rovněž při použití faxového přenosu nebo elektronické pošty (e- 
mailu).

4. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci a odstranit vady bezodkladně po uplatnění reklamace, 
nejpozději však do 14 dnů od oznámení vad a uplatnění práva z odpovědnosti za vady kupujícím, pokud 
se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
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5. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy byly vady prodávajícímu oznámeny a kdy 
kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace (v čem je spatřována vada), 
počet vadných kusů a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a 
způsobu vyřízení reklamace.

6. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškeré náklady, jež kupující účelně vynaložil v souvislosti s 
uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne prodávající na 
základě kupujícím řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného prodávajícímu, se 
splatností 21 dnů ode dne jeho doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
prodávající oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět kupujícímu, aniž se tak dostane do prodlení s 
platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či 
opraveného dokladu prodávajícímu.

VI.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s řádným dodáním předmětu koupě kupujícímu do stanoveného místa 
plnění se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH 
předmětu plnění, jehož se prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení, minimálně však vždy 500,- 
Kč/započatý den prodlení.

2. V případě prodlení prodávajícího s vyřízením reklamace a odstraněním vad ve lhůtě dle čl. V. odst. 4 této 
smlouvy, se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.

3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody. Vedle zaplacení 
smluvní pokuty dle tohoto článku je prodávající povinen rovněž nahradit kupujícímu škodu, která mu 
vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní 
povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené kupujícím. Splatnost této faktury je 21 dní 
od jejího doručení prodávajícímu. Kupující je oprávněn svou pohledávku za prodávajícím z titulu 
povinnosti prodávajícího zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce prodávajícího za kupujícím z 
titulu povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu, popř. její část.

6. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní strany dohodly na 
úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

VII.
Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. Tuto smlouvu je možné písemně vypovědět i bez uvedení důvodů s výpovědní dobou 3 měsíců. 
Výpovědní doba počíná běžet následující den po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2. Kupující i prodávající jsou oprávněni od této smlouvy jednostranně odstoupit, a to z důvodů uvedených 
v občanském zákoníku nebo v této smlouvě.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy dále v případě, pokud je prodávající opakovaně v 
prodlení s dodáním předmětu koupě kupujícímu.

4. Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy dále v případě, pokud je kupující opakovaně v 
prodlení s úhradou kupní ceny prodávajícímu déle než 30 dní.
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V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a 
pohledávky vyplývající z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků odstoupení.

K zániku smlouvy z důvodu odstoupení dochází dnem doručení písemného vyhotovení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.

Odstoupením od této smlouvy či odstoupením od jednotlivé (dílčí) smlouvy nezaniká nárok kupujícího 
na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení prodávajícímu již vznikla povinnost.

Vlil.
Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, 

případná reakce na taková jednání

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran 
včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Kupující za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR"), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, 
Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se kupující 
vymezuje proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavuje postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a 
efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto 
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to 
v plném jejich znění.

IX.
Ostatní ujednání

Smluvní strany jsou povinny dodržovat při plnění této smlouvy veškeré platné a účinné obecně závazné 
právní předpisy, technické normy, technologie, výrobní předpisy (receptury) a jiné závazné pokyny a 
předpisy.

Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu tří let ode dne její účinnosti, nej později však 
do vyčerpání finančního objemu dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Vyčerpáním finančního objemu dochází 
k ukončení této smlouvy.

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem.

X.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou povinny dodržovat při uskutečňování této dohody veškeré platné a účinné obecně 
závazné právní předpisy a technické normy vztahující se k realizaci předmětu této dohody a řádnému 
naplnění jejích podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celé této dohody vč. příloh v jejím plném znění.
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3. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dohodě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována 
podle zvláštních právních předpisů. Upozornění je třeba druhé smluvní straně doručit nejpozději v den 
podpisu dohody.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).

6. Prodávající bere na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy uveřejní 
na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení 
povinen, tedy včetně dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Jakákoliv změna dohody musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a 
podepisovat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi zmocněnými. Změny dohody se sjednávají 
zásadně jako dodatek k dohodě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny dohody. 
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku k dohodě, je druhá 
smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu dodatku.

8. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany 
převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo postoupit na třetí 
osobu jakékoli pohledávky nebo dluhy vzniklé na základě této Smlouvy včetně práv, povinností, 
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení této Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, 
povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po ukončení trvání této Smlouvy. Jakékoliv právní jednání 
učiněné kteroukoli ze smluvních stran v rozporu s tímto omezením bude považováno za příčící se dobrým 
mravům.

9. Ukončení této dohody nemá vliv na do té doby nesplněné Výzvy doručené prodávajícímu za trvání této 
dohody, ledaže by se v případě předčasného ukončení důvod ukončení týkal rovněž těchto Výzev. Práva 
a povinnosti smluvních stran se ve vztahu k těmto Výzvám budou i nadále řídit ujednáními smluvních 
stran uvedenými v dohodě, a to bez ohledu na její předčasné ukončení.

10. V případě zániku této dohody odstoupením nejsou smluvní strany povinny si vrátit plnění, které si 
vzájemně poskytly na základě již řádně splněných Výzev. V případě odstoupení od jednotlivé Výzvy je 
smluvní strana, která již obdržela plnění od druhé smluvní strany, avšak sama plnění, ke kterému se 
Výzvou zavázala, druhé smluvní straně ještě neposkytla, povinna toto plnění druhé smluvní straně vrátit 
bez zbytečného odkladu. Vrací-li plnění smluvní strana, která oprávněně odstoupila od dohody, má tato 
smluvní strana nárok na náhradu nákladů s tím spojených.

11. Ukončením dohody nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních 
pokut a zaplacení úroků z prodlení, jakož i ostatní práva a povinnosti založené dohodou, které mají podle 
zákona nebo dohody trvat i po jejím zrušení.

12. Tato dohoda a právní vztahy z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13. Tato dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá se mluvních stran obdrží po dvou.

14. Na důkaz toho, že tato dohoda byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, připojují 
k ní smluvní strany své podpisy.

15. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1- Ceník a specifikace gelů po bodnutí hmyzem (část 3).
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........................................................... ......................................

Ing. Josef Vojáček 
generální ředitel 
Lesy České republiky, s.p.

V Praze dne 29.1. 2019

Eduard Šmigura
jednatel
Maxpharma servis s.r.o.



Příloha smlouvy č. 1 - Ceník a specifikace repeientního přípravku s vyšším podílem účinných látek (část 2)

Název, obsah a cena nabízeného produktu

Podíl účinných látek Požadavky zadavatele na přípravek

Předpokládané 
množství v ks po dobu 

trvání smlouvy 
(při obsahu 100 ml)

Nabídková cena
v Kč bez DPH 

(za obsah 100 mi)

Celkem nabídková cena
v Kč bez DPH

Obchodní název nabízeného 
produktu s uvedením podílu 

účinných látek

Obsah nádoby nabízeného 
produktu (množství)

MJ

Výsledná cena za 1 ks 
nabízeného produktu 

v Kč bez DPH

\ B C D E F G H 1 J

6 min. 40%

Sprej odpuzující komáry, klíšťata, muchničky a další savý a létavý 
hmyz
Aplikace na kůži i oděv
(obsah minimálně 80 ml, maximálně 250 ml)

6 000 139,22 835 320,00 Kč REPELENT PREDATOR MAXX 80 ml 111,38 Kč

Celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládané odebrané množství během trvání rámcové dohody 835 320,00 Kč




