
 
 

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA  
 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
dále uvedeného dne, měsíce a roku, mezi smluvními stranami: 

 
 

jméno/název:  
bydliště/sídlo: DAHLHAUSEN CZ spol. s r. o. 
se sídlem: Knínická 1577, 664 34 Kuřim 
IČ: 63493179, DIČ: CZ63493179 
osoba jednající za právnickou osobu: ing. Radim Bedan, jednatel 
zápis do obchodního rejstříku (u právnických osob): Společnost je zapsána v Obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22116, zápis k 31.1.1996 
(dále jako „prodávající“) 
 
a   
 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 
IČ: 276 60 915, DIČ: CZ27660915 
jednající MUDr. Petrem Sládkem, ředitelem a místopředsedou představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4420 
bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 249980999/0300 
(dále jako „kupující“) 

 
 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním a disponují všemi 
oprávněními potřebnými k naplnění předmětu a účelu této rámcové kupní smlouvy 
(dále jen „smlouva“). 

 
 

II. 
Účel a předmět smlouvy 

 
1. Účelem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při zajišťování 

dodávek pracovní obuvi (dále jen „zboží“) prodávajícím pro kupujícího. 
2. Smluvní strany se dohodly, že prodávající zajistí pro kupujícího průběžné dodávky zboží 

konkrétně specifikovaného v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  



3. Prodávající se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy bude schopen dodávat zboží 
uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy. 

IV. 
Kupní cena  

1. Prodávající bude zboží fakturovat kupujícímu dle kupní ceny. 
2. Kupní cenou se rozumí cena bez DPH jako nabídková cena z poptávkového řízení. Tato 

kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením a dodáním zboží (např. 
přirážky distributorů, celní poplatky, dopravné, balné, apod.).  

3. Veškerá celní a daňová zatížení spojená s dovozem zboží do České republiky nese 
prodávající. 

4. Kupní ceny zboží, dle kterých se bude fakturovat, lze měnit pouze po vzájemné dohodě 
smluvních stran. 

 
 

V. 
Platební podmínky 

 
1. Prodávající vystaví kupujícímu v den dodání zboží za každou jednotlivou dodávku zboží 

daňový doklad (dále jen „faktura“). Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury 
budou obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny příslušným obecně závazným 
právním předpisem. 

2. Splatnost faktur je 60 dní ode dne jejich doručení kupujícímu. Tato splatnost bude 
uvedena i na vystavených fakturách. 

 
 

VI. 
Dodací podmínky 

 
1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží na základě jednotlivých objednávek 

kupujícího, které mohou být v písemné, faxové, telefonické nebo elektronické formě, 
nejpozději do 3 dní od objednání. Každá objednávka musí vždy obsahovat identifikaci 
kupujícího, označení druhu a množství zboží, datum a místo dodání. 

2. Dodávky budou probíhat dle potřeby kupujícího. Nedílnou součástí každé dodávky 
bude doklad o předání a převzetí zboží (dodací list) spolu s fakturou, která bude 
obsahovat přesně definované zboží včetně dalších náležitostí stanovených platnými 
právními předpisy. 

3. Přejímka zboží se provádí za osobní účasti kupujícího nebo jím zmocněného zástupce 
dle dodacího listu. Převzetí dodávky potvrdí kupující na tomto dokladu svým podpisem, 
razítkem s uvedením data převzetí. Při převzetí zboží je kupující povinen prověřit 
množství zboží, neporušenost obalů a balení, úplnost dodávky - zjevné vady. Scházející 
zboží musí být vyznačeno na dodacím listě. 

4. Současně s dodáním zboží předá prodávající kupujícímu i veškeré dokumenty vztahující 
se ke zboží. 

5. Zboží bude baleno, uloženo a řádně zajištěno a opatřeno pro účel přepravy podle 
příslušných platných právních předpisů a obvyklých zvyklostí. 

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.  



7. Prodávající se zavazuje, že jím dodané zboží bude odpovídat příslušným technickým, 
oborovým nebo jiným českým a unijním normám a požadavkům stanoveným obecně 
závaznými právními předpisy, a že před každou dodávkou zboží provede kontrolu tak, 
aby zajistil soulad kvality zboží s požadavky na něj kladenými. 

 
 

VII. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost zboží 

 
1. Odpovědnost za vady zboží a záruka za jeho jakost řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží se záruční dobou 

trvající do uplynutí expirační lhůty zboží (doba použitelnosti uvedená na zboží), která v 
okamžiku dodání nebude kratší než 6 měsíců.  

3. Záruční doba počíná běžet ode dne, v němž kupující zboží převzal. 
4. Nároky kupujícího z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost zboží se nedotýkají 

práva kupujícího na náhradu škody. 
 
 

VIII. 
Doba trvání smlouvy 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dne 1. 8. 2017. 
2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
3. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou 

výpovědí jedné ze stran, přičemž výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet prvním 
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní 
straně. 

4. Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy, je-li kupující opakovaně v prodlení 
s placením kupní ceny delším než 60 dnů, je-li zjištěn úpadek kupujícího ve smyslu 
insolvenčního zákona a pokud kupující ztratí způsobilost naplnit předmět a účel této 
smlouvy. 

5. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, nedodá-li prodávající opakovaně zboží 
řádně a včas, je-li zjištěn úpadek prodávajícího ve smyslu insolvenčního zákona a pokud 
prodávající ztratí způsobilost naplnit předmět a účel této smlouvy. 

6. Zákonné důvody pro odstoupení od smlouvy nejsou výše uvedenými ustanoveními 
tohoto článku dotčeny. 

   
 

IX. 
Ostatní ujednání 

 
1. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, jež o 

sobě smluvní strany navzájem získaly při uzavření této smlouvy a v rámci jejich 
smluvního vztahu, které jsou jako důvěrné označeny nebo jejichž sdělení třetí osobě by 
mohlo ohrozit či poškodit kteroukoli smluvní stranu. 



2. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu trvání smluvního vztahu i po jeho ukončení. 
3. Smluvní strany se zavazují, že získá-li jedna smluvní strana od druhé smluvní strany 

osobní údaje, bude je zpracovávat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 
4. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, 
souhlasí obě smluvní strany s tímto uveřejněním a sjednávají, že správci registru smluv 
zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv kupující. 

 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane 

pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky 
vyplývající ze smlouvy. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností, 
ust. § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. 

2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplnit pouze písemnými vzestupně očíslovanými 
dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom stejnopisu. 

4. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový seznam zboží. 
5. V záležitostech blíže touto smlouvu neupravených se použijí příslušná ustanovení 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, především pak ust. § 2079 a násl. 
upravující o kupní smlouvu. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřená po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 
 
V Kuřimi dne ................... V Uherském Hradišti dne ................... 
 
 
 
 
……......………………..........……..…….. …………….....................……………………….. 
DAHLHAUSEN CZ Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
Ing. Radim Bedan MUDr. Petr Sládek 
jednatel ředitel a místopředseda představenstva 
prodávající kupující   
 


