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Rámcová smlouva o dodávkách zboží  
uzavřená v souladu s ustanovením §1746 odst. 2 ve spojení s ustanovením 

§ 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník, v platném znění 

 

PRODÁVAJÍCÍ:  Jiří Petera  
se sídlem: J. Skupy 2258/32, 434 01 Most 1, 

zastoupená: Jiřím Peterou 

IČ: 66685737; DIČ: CZ75706210818 

Číslo účtu.: 127016800/0300, (dále jen „prodávající“) 

a 

KUPUJÍCÍ: Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15 p.o. 

se sídlem: Českobratrská 862/15, 415 01 Teplice 

zastoupená: Mgr. Kateřinou Boudníkovou 

ředitelkou školy 

IČ:61515779; číslo účtu 718240257/0100 (dále jen 

„kupující“) 

 

I.  

Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je rámcová úprava právních vztahů smluvních stran 

vznikajících při prodeji zboží prodávajícího, tj. sortimentu čistících a úklidových 

prostředků dle aktuální nabídky prodávajícího (dále jen „zboží“).  

2. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží za podmínek uvedených v této 

smlouvě a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží. Kupující se zavazuje 

toto zboží převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu.  

 

II. 

Dílčí kupní smlouvy (objednávky) 

1. Tato kupní smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje podmínky sjednávání 

dílčích objednávek kupujícího, které budou mezí účastníky v budoucnu uzavírány na 

jednotlivé dodávky zboží, jakož i další podmínky jako např. dodání zboží, platební 

podmínky, aj.  

2. Kupující objednává zboží z aktuální nabídky sortimentu prodávajícího internetovou 

objednávkou zaslanou prodávajícímu elektronicky.  
3. Na základě objednávky zašle prodávající e-mailem kupujícímu potvrzenou objednávku, 

předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se zavazuje dodat, místo a termín 

dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny.  
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III. 

Všeobecné dodací a reklamační podmínky 
1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v termínu smluveném v potvrzené objednávce. 

Kupující je povinen poskytnout mu k tomuto přiměřenou součinnost, především umožnit 

přístup do místa dodání zboží.  

2. Zboží nebo jeho části se považují za předané a převzaté dnem podpisu dodacího listu 

kupujícím.  

3. Kupující je povinen převzít zboží nebo jeho část, pokud je dodána řádně a včas.  

4. Za kvalitu a množství prodaného zboží ručí prodávající.  

5. Kupující je povinen při přejímce převzít zboží takto: - odsouhlasit druh zboží, množství, 

kvalitu zboží a balení. Podpisem na dodacím listě nebo faktuře potvrdí souhlas s těmito 

údaji. Přejímka se provádí za přítomnosti zástupce kupujícího i prodávajícího, kteří na 

místě vyřeší případné nesrovnalosti a podpisy potvrdí správnost přejímky.  

6. Není-li ze strany kupujícího možné provést přejímku ihned při reálném přijetí zboží, pak 

lze případné nesrovnalosti do 24 hodin od předání zboží nahlásit prodávajícímu a 

telefonicky dohodnout správnost přejímky a vyřešení případných nesrovnalostí, dotazů, 

opravu dodacího listu, apod.  

7. Kupující má právo zboží nepřijmout z těchto důvodů: dodávka zboží je realizována po 

dohodnutém termínu a kupující již zboží nepotřebuje, zboží nevyhovuje představám 

kupujícího, mylná objednávka, náhle zvýšená cena zboží, poškozený obal, platební 

neschopnost kupujícího apod.  

8. Kupující může vrátit nepoškozené zboží bez udání důvodu do 14 -ti dnů od převzetí 

zboží. Takto vrácené zboží je prodávající povinen kupujícímu uhradit formou dobropisu, 

odečtení při dalším odběru nebo v hotovosti. Kupující může i po proběhnutí přejímky 

reklamovat zboží, především jeho kvalitu. Toto zboží vrátí prodávajícímu a ten je 

povinen vystavit dobropis na vrácené zboží s lhůtou splatnosti 30 dní a ve lhůtě splatnosti 

dobropis uhradit na výše uvedený účet kupujícího.  

9. Kupující a prodávající se výslovně dohodli na výhradě vlastnictví tak, že vlastnické 

právo ke zboží, které je předmětem této smlouvy, nabude kupující teprve úplným 

zaplacením dohodnuté kupní ceny. Do té doby je zboží ve výlučném vlastnictví 

prodávající strany.  
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IV.  

Kupní cena, platební podmínky  

1. Kupní cena bude uhrazena kupujícím na základě faktur, které prodávající vystaví a předá 

kupujícímu při předání zboží. Splatnost faktury se stanovuje na 14 dní od jejího předání 

kupujícímu.  

2. Faktura prodávajícího bude obsahovat údaje daňového dokladu ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty a ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., 

Zákon o účetnictví, včetně termínu uskutečnění daňového plnění.  

3. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je kupující oprávněn k 

jejímu vrácení prodávajícímu k doplnění. V takovém případě se upravuje doba splatnosti 

faktury, přičemž nová splatnost bude uvedena v nově vystavené opravné faktuře 

prodávajícího.  

4. Kupní cena či její část je považována za řádně uhrazenou připsáním příslušné částky na 

účet prodávajícího.  

 

V. 

Doba trvání smlouvy  

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami, s účinností 

od 1.1. 2020 a uzavírá se na dobu určitou do 31.12.2020.   

 

VI. 

Závěrečné ustanovení 

2. Výklad této smlouvy a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Účastníci této smlouvy uzavírají 

tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, jako smlouvu nepojmenovanou, přičemž tato smlouva upravuje jejich vztahy, 

které budou mezi smluvními stranami vznikat při uzavírání objednávek podle ustanovení 

§ 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Kupující obdrží dvě a prodávající jedno 

vyhotovení.  

4. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných, 

vzestupně číslovaných dodatků.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz 

výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.  
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7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 .Obě smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v Registru smluv 

zveřejní kupující. 

 

V Teplicích dne 02.12. 2019 V Mostě dne 6.12. 2019  

 

 

_____________________________  _____________________________  

 Kupující       Prodávající  

Konzervatoř, Teplice,      Jiří Petera 

Českobratrská 15,p.o   


