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Rámcová kupní smlouva  

č. 51/2019/99 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl. a za použití § 

1725 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„smlouva“), mezi: 

 

I. Smluvní strany 

 

1.1.  Mendelova univerzita v Brně   

        sídlo: 613 00 Brno, Zemědělská 1665/1 

        IČO, DIČ: 62156489, CZ62156489 

        zastoupená: 

        ve věcech smluvních oprávněn 

        jednat: 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka 
 

Doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., ředitel Školního lesního 

podniku Masarykův les Křtiny 

        ve věcech technických oprávněn  

        jednat: 

 

Ing. Pavel Slezák, referent obchodu s dřívím 

  

        adresa pro zasílání korespondence:  Školní lesní podnik Křtiny, 679 05 Křtiny, Křtiny 175 

        bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko 

        číslo účtu: 433631/0100 

        kontakty: tel.: 516 428 821, fax 516 439 339,  

e-mail: obchod@slpkrtiny.cz 

        (dále též „prodávající“) 

 

 

1.2.  xxx  

        sídlo : xxx 

        IČO, DIČ: 

        zastoupená:                        

xxx 

        ve věcech smluvních oprávněn 

        jednat: 

xxx 

        ve věcech technických oprávněn  

        jednat: 

xxx 

        bankovní spojení: xxx 

        číslo účtu: xxx 

        zápis v obchodním rejstříku: xxx 

        kontakty: xxx 

        osoba pověřená přejímkou zboží: 

        (dále též „kupující“) 

 

(společně též jako „smluvní strany“) 

xxx 

 

II. Předmět smlouvy 
 

(1) Předmětem této smlouvy je prodej movitých věcí ve vlastnictví prodávajícího blíže 

specifikovaných v článku II. odst. 2 smlouvy (dále jen „zboží“) s tím, že prodávající se 

zavazuje zboží kupujícímu předat ve sjednaném termínu, množství a kvalitě a převést 
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na něj vlastnická práva a kupující se současně zavazuje zaplatit za toto zboží 

dohodnutou kupní cenu podle článku IV. odst. 4 smlouvy ve lhůtě splatnosti. 

 

(2) Zbožím podle článku II. odst. 2 smlouvy se rozumí: 

 

2.2.1.   Surové dříví 

 

(3) Detailní specifikace zboží dle článku II. odst. 2 smlouvy, předpokládané množství dle 

sortimentů, způsob zjišťování objemu, velikost nadměrků, forma přejímky, kupní cena 

dle sortimentů a parita jsou definovány v Příloze č. 1 této smlouvy. 

 

(4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu považují za smlouvu upravující práva a 

povinnosti obou stran s tím, že dodávky zboží budou realizovány dle výrobních 

možností prodávajícího a obchodních možností kupujícího, přičemž vzájemné vztahy 

se řídí režimem této smlouvy, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. 

 

(5) Při nedodání předpokládaného objemu zboží podle této smlouvy především pro 

neplánované omezení výroby nebo provozu prodávajícího nevzniká kupujícímu nárok 

na žádné náhrady či ušlý zisk. 

 

III. Kupní cena 
 

(1) Kupní cena zboží bez daně z přidané hodnoty (DPH) za jednotlivé sortimenty, množství 

dle sortimentu a celkové množství jsou definovány v Příloze č. 1 této smlouvy. Tyto 

skutečnosti bezprostředně souvisí s obchodními závody smluvních stran a současně jsou 

konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 

nedostupné a tvoří tak obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a je 

v zájmu obou smluvních stran zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení. Obě 

smluvní strany z těchto důvodů považují celý obsah Přílohy č. 1 smlouvy za předmět 

obchodního tajemství. 

 

(2) Na základě dohody stran činí předpokládaný finanční objem dodávek zboží podle této 

smlouvy pro období od 26. listopadu 2019 do 31. prosince 2019 bez DPH 500 000,- 

Kč. 

 

IV. Platební podmínky, sankce 
 

(1) Kupní cenu podle článku III. odst. 1 této smlouvy specifikovanou v Příloze č. 1 smlouvy 

je povinen uhradit kupující prodávajícímu na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy.   

 

(2) Kupní cena je splatná po přejímce zboží kupujícím v místě plnění, a to na základě 

faktury vystavené prodávajícím. 

 

(3) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

(4) Za datum úhrady kupní ceny podle této smlouvy obě smluvní strany považují den 

připsání celé kupní ceny včetně DPH na účet prodávajícího.  
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(5) Při prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a kupující se zavazuje tento úrok 

z prodlení uhradit. 

 

(6) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této 

smlouvy. 

 

(7) Faktura je splatná do xxx dnů od data jejího vystavení. 

 

V. Termín dodání, místo plnění 
 

(1) Zboží bude prodávajícím dodáno a následně kupujícím převzato v dohodnutých 

termínech. 

 

(2) Místem plnění je odvozní místo nebo expediční sklad, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 

 

(3) Při předání a převzetí zboží sepíší smluvní strany dodací list obsahující především 

označení stran, odkaz na tuto kupní smlouvu, označení zboží, množství dodávaného 

zboží, označení dopravce (včetně SPZ dopravního prostředku a jména řidiče) a jména a 

podpisy osob předávajících a přejímajících. 

 

(4) Přepravu zboží, tj. odvoz zboží podle této smlouvy z místa plnění podle článku V. odst. 

2. smlouvy sjednává a hradí kupující. V případě sjednání přepravy prodávajícím budou 

náklady spojené s touto službou kupujícímu přefakturovány, příp. fakturovány dle 

ceníku služeb prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

(5) Prodávající se s kupujícím dohodli, že dříví realizované na základě této smlouvy bude 

dodáváno jako certifikované dle systému PEFC a FSC. Prodávající prohlašuje, že podíl 

certifikované suroviny pro oba spotřebitelské řetězce činí 100 %. V případě jiného 

podílu certifikované suroviny v dodávce bude o této skutečnosti prodávající kupujícího 

informovat. Veškeré průvodní doklady ke zboží (dodací listy, faktury) budou značeny 

dle platných směrnic obou certifikačních systémů.  

 

VI. Vlastnictví zboží, odpovědnostní vztahy, prohlášení stran 
 

(1) Vlastnictví zboží podle článku II. odst. 2 smlouvy a její Přílohy č. 1 přechází na 

kupujícího okamžikem uhrazení sjednané kupní ceny zboží v plné výši podle článku III. 

a IV. smlouvy. 

 

(2) K přechodu nebezpečí škody na věci z prodávajícího na kupujícího dojde při jeho 

předání, na základě oboustranně podepsaného dodacího listu podepsaného zástupci 

smluvních stran jimi pověřenými osobami, resp. sjednaným dopravcem. 

 

(3) Prodávající odpovídá za vady dodaného zboží podle příslušných ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů. 

 

(4) Prodávající neodpovídá za vady způsobené kupujícím nebo třetí stranou z důvodu 

především: nevhodného způsobu skladování, nesprávné manipulace, nesprávného 

zpracování či použití zboží, apod. 
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(5) Prodávající prohlašuje, že zboží sjednané v této smlouvě a dodané na základě této 

smlouvy nepochází z tzv. kontroverzních zdrojů a je tedy dodáváno v souladu s platnou 

legislativou a to zejména: 

• zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

• zákonem č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

(6)  Prodávající prohlašuje, že zboží sjednané v této smlouvě a dodané na základě této 

smlouvy má původ v České republice. 
 

VII. Důvěrnost informací 
 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy: 

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné 

(dále důvěrné informace), 

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S 

výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem 

důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním 

zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby 

mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé 

strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

 

(3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně 

všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, 

tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických 

vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a 

pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo 

jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by 

předávající straně mohlo způsobit škodu. 

 

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 

textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit 

přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní 

stránce. 

 

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv 

důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy 
 

VIII. Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy 
 

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. od 26. listopadu 2019 do 31. prosince 

2019 

 

(2) Smlouva může být ukončena jedním z následujících způsobů: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků 

a pohledávek, ke dni stanovenému v takové dohodě, 
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b) písemným odstoupením některé ze smluvních stran, pro jehož účely se za podstatné 

porušení smlouvy ve smyslu § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, považuje: 

• vadnost zboží již při jeho dodání,  

• úpadek kupujícího nebo prodávajícího ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. 

insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů, 

• prodlení se zaplacením faktur za dodané zboží ze strany kupujícího o více než 30 

kalendářních dnů.  

 

(3) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna 

od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech 

dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou 

v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto 

oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 
 

IX. Další ujednání 

 
(1) Prodávající prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 

435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, 

která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže 

v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení kupujícího ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., 

má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením 

plnil. 

 

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že Mendelova univerzita v Brně je povinna dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

(3) Smluvní strany berou na vědomí povinnost uveřejnění plného znění této smlouvy a 

metadat v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 

registru smluv“) vyjma Přílohy č. 1 smlouvy, která je předmětem obchodního tajemství. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a metadat prostřednictvím registru 

smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede prodávající. 

 

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 

závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

 
(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

(2) Smlouvu je možné měnit pouze písemnou formou chronologicky číslovanými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami. 

 

(3) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 

každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
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(4) Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění smlouvy v informačním systému registru smluv. 

 

(5) Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně 

seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné 

vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 

smlouvu podepisují. 

 

Příloha č. 1: Předpokládané množství zboží dle sortimentů, technické podmínky zboží, kupní 

cena zboží dle sortimentů a parit. 

 

 
 

     

za prodávajícího:     za kupujícího: 

ve Křtinách dne 26. listopadu 2019   ve Křtinách dne 26. listopadu 2019 

  

 

 

 

 

 

…………………………………..    …………………………………..   

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.                                                          kupující 

ředitel podniku 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


