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Vzor 01-2016 

Rámcová smlouva  
kterou mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 

1. De Heus a.s. 
    Marefy 144, PSČ 685 01, Bučovice 

    IČ: 253 21 498 

    DIČ: CZ25321498 

    bankovní spojení: HSBC Bank plc, Praha, č.ú. 2024703105/8150 

    zastupuje Ing. Marek Kumprecht, prokurista společnosti 

    jako prodávající 
 

a 

 

2. ZOO Dvůr Králové a.s.   

     Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

    IČ: 27478246  

    DIČ: CZ27478246  

    bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 264350610/0300 

    e-mail: radka.marikova@zoodk.cz  

    zastupuje pan MVDr. Přemysl Rabas, statutární ředitel 

    jako kupující 
 

 

 

 

 

takto: 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

     Prodávající se touto smlouvou zavazuje prodávat kupujícímu na základě dílčích kupních 

smluv krmné směsi (dále jen „zboží“) dle požadavků kupujícího. Dílčí kupní smlouvy budou 

uzavírány formou objednávek a následného faktického plnění dle čl. II. této smlouvy. Práva a 

povinnosti smluvních stran z dílčích kupních smluv se budou řídit ustanoveními této rámcové 

smlouvy. 

 

II. 

Režim uzavírání dílčích kupních smluv 
1. Po dobu platnosti této rámcové smlouvy bude kupující od prodávajícího podle své 

potřeby kupovat zboží. Kupující je oprávněn v tomto období kdykoliv učinit 

prodávajícímu návrh na uzavření dílčí kupní smlouvy formou objednávky zboží. 

2. Objednávka může být učiněna písemně, faxem, elektronickou poštou na email: 

objednavky.krmiva@deheus.cz,  objednavky.bestovice@deheus.cz, nebo telefonicky. 

3. Objednané zboží musí být v objednávce vždy specifikováno co do druhu (zejména 

kódem směsi dle dispozic prodávajícího) a množství. V objednávce je kupující povinen 

specifikovat místo dodání dle čl. III. odst. 3. této smlouvy. 

4. Prodávající není povinen objednávku kupujícímu potvrzovat, postačí, když objednané 

zboží kupujícímu dodá dle této rámcové smlouvy. Emailovou objednávku kupujícího 

prodávající kupujícímu potvrdí formou odpovědi na email s objednávkou.  
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III. 

Dodání zboží 

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve lhůtě a do místa stanoveného 

kupujícím v objednávce. Lhůta pro dodání zboží činí nejvýše: 

a)  3 pracovní dny od doručení objednávky prodávajícímu u volně ložených 

kompletních krmných směsí, doplňkových krmných směsí a bílkovinných 

koncentrátů, 

b)  5 pracovních dnů od doručení objednávky prodávajícímu u minerálních 

doplňkových krmiv, premixů a pytlovaného zboží, pokud se prodávající s kupujícím 

nedohodnou jinak. 

c) v případě medikovaných krmiv se datem doručení objednávky rozumí datum 

doručení receptu pro výrobu medikovaných krmiv prodávajícímu. 

Ve výjimečných případech plného vytížení výrobních a přepravních kapacit 

prodávajícího má prodávající právo plnění dle objednávky odložit, nebo objednávku 

odmítnout. V tomto případě musí prodávající nejpozději v den objednávky informovat 

kupujícího o tom, že objednávku odkládá, a uvést, o kolik dnů je objednávka odložena, 

nebo o tom, že objednávku odmítá. 

2. Pokud bude mít kupující zájem o dodání zboží uvedeného v čl. III odst. 1 písm. b) ve 

lhůtě kratší než 5 pracovních dnů od doručení objednávky prodávajícímu, má 

prodávající právo si účtovat vedle ceny dodaného zboží i expresní příplatek stanovený 

v příslušném ceníku prodávajícího. 

3. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží: 

a. umožněním nakládat se zbožím ve svém sídle, a to buď přímo kupujícímu, nebo 

jeho smluvnímu dopravci. 

b. dodáním zboží do místa určeného kupujícím, a to buď vlastní dopravou 

prodávajícího nebo prostřednictvím smluvního dopravce prodávajícího.  

c. Dodací podmínku pro jednotlivé dílčí kupní smlouvy dle tohoto odstavce zvolí 

kupující tak, že v objednávce uvede požadovanou variantu, a v případě, že 

kupující si sám zajistí smluvního dopravce, sdělí v objednávce prodávajícímu, 

který dopravce bude přepravu provádět. 

d. Dodáním zboží v určeném místě dodání nastávají účinky předvídané občanským 

zákoníkem, pokud jde o vlastnictví ke zboží a přechod nebezpečí. Povinnosti 

prodávajícího stanovené zvláštními předpisy, pokud jde o správnou výrobní a 

distribuční praxi medikovaných krmiv, tím nejsou dotčeny. 

 

4. Při dodání zboží : 

a. dle odstavce 3. bodu a) tohoto článku je povinen potvrdit na dodacím listu 

převzetí zboží kupující nebo jeho smluvní dopravce. Potvrzení smluvního 

dopravce kupujícího na dodacím listu se pro účely této smlouvy považuje za 

doklad o dodání zboží kupujícímu. 

b. dle odstavce 3. bodu b) tohoto článku je povinen potvrdit na dodacím listu 

převzetí zboží kupující.  

5. Prodávající není povinen dodat zboží dle smlouvy v případě, že v místě určení zboží 

trvá nebezpečná nákaza, a orgány státní veterinární správy vydaly zákaz vjezdu 

dopravních prostředků do místa určení zboží. Po dobu trvání zákazu není prodávající 

v prodlení s dodáním zboží. 
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IV. 

Jakost zboží 
          Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží – krmné směsi, v jakosti a složení 

odpovídající příslušným ustanovením vyhlášky č. 295/2015 Sb., kterou se provádí zák. č.91/1996 

Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek. 

     Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží – medikovaná krmiva, v jakosti a složení 

odpovídající příslušným ustanovením zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 

souvisejících zákonů, a jeho prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V. 

Etiketa 
1. Prodávající je povinen opatřit zboží – krmné směsi etiketou, obsahující jakostní znaky 

výrobku ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky č. 295/2015, kterou se provádí zák. 

č.91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek. 

2. Etiketa bude dále obsahovat doporučený krmný návod pro jednotlivé kategorie 

hospodářských zvířat, délku použitelnosti zboží a skladovací podmínky. 

3. Prodávající je povinen opatřit zboží – medikovaná krmiva etiketou, obsahující jakostní 

znaky výrobku ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 

změnách některých souvisejících zákonů, a jeho prováděcích předpisů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

VI. 

Kupní cena 

1. Kupující je povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu vč. DPH dle platného Ceníku 

prodávajícího. Příloha č. 1 je aktuální ceník platný v den podpisu této smlouvy.  

2. Prodávající poskytne kupujícímu slevu z kupní ceny ve výši stanovené v Podmínkách 

množstevních a platebních slev, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy jako její nedílná 

součást.   

3. Cena dodaného zboží je mimo platný Ceník a Podmínky množstevních a platebních slev 

určena rovněž náklady na přepravu zboží, stanovenými v Systému slev a přirážek za 

objednané volně ložené zboží, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy jako její nedílná 

součást, a v Ceníku přepravy pytlovaného zboží, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy 

jako její nedílná součást. 

4. Kupující je povinen platit kupní cenu za dodané zboží vždy podle posledního Ceníku, 

Podmínek množstevních a platebních slev, Systému slev a přirážek za objednané volně 

ložené zboží, případně Ceníku přepravy pytlovaného zboží, se kterým jej prodávající 

seznámil. 

5. Prodávající je oprávněn svůj Ceník, Podmínky množstevních a platebních slev, Systém 

slev a přirážek za objednané volně ložené zboží, jakož i Ceník přepravy pytlovaného  

zboží, průběžně aktualizovat. Kupující je povinen platit kupní cenu dle těchto 

aktualizovaných dokumentů prodávajícího poté, co jej prodávající s jejich 

aktualizovaným zněním seznámí. Prodávající seznámí kupujícího s aktualizovaným 

zněním těchto dokumentů tak, že jejich písemné vyhotovení zašle elektronickou poštou 

na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo poštou na 

adresu sídla kupujícího. 

6. Kupující není oprávněn započíst jednostranně oproti nároku prodávajícího na zaplacení 

kupní ceny žádnou svoji případnou pohledávku za prodávajícím. 
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VII. 

Splatnost kupní ceny 

1. Kupní cena za zboží dodané na základě dílčích kupních smluv bude účtována fakturami. 

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury. 
2. Kupní cena je splatná převodem na účet prodávajícího uvedený na fakturách. 

3. Na splatnost kupní ceny nemá vliv skutečnost, že kupující dodané zboží reklamoval. 

 

VIII. 

Přejímka a prohlídka zboží, odpovědnost za vady zboží 
     Povinnosti smluvních stran pokud jde o přejímku a prohlídku zboží, jakož i odpovědnost 

prodávajícího za vady zboží, stanoví Reklamační řád, který tvoří přílohu č. 5. této smlouvy jako 

její nedílná součást. 

 

IX. 

Prodlení kupujícího 
1. Prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se považuje za podstatné porušení této 

rámcové smlouvy, jakož i dílčích kupních smluv, při jejichž plnění se kupující ocitl v 

prodlení. 

2. Pokud se kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny za dodané zboží, je 

povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 

den prodlení. 

3. Prodávající je v případě prodlení kupujícího oprávněn přerušit dodávky dalšího zboží 

kupujícímu, případně odstoupit od této rámcové smlouvy, a to dle svého uvážení. 

4. V případě přerušení dodávek bude prodávající o tomto kupujícího informovat, a to 

písemně, faxem, elektronickou poštou, nebo telefonicky. Po zaplacení dlužné ceny za 

dodané zboží bude prodávající kupujícího na jeho žádost informovat, zda souhlasí 

s obnovením dodávek, a za jakých podmínek.  

5. Prodávající je oprávněn pozastavit plnění svých povinností z této smlouvy i tehdy, 

stane-li se po uzavření této smlouvy zřejmým, že kupující nebude schopen zaplatit kupní 

cenu za dodané zboží, nebo její část. Pokud prodávající zboží již kupujícímu odeslal, 

než vyšly najevo skutečnosti uvedené v předchozí větě, je prodávající oprávněn předání 

zboží kupujícímu zabránit. O zastavení plnění dle tohoto odstavce je prodávající 

povinen kupujícího v přiměřené lhůtě informovat, a to písemně, faxem, e-mailem, nebo 

telefonicky. 

6. V případě odstoupení od smlouvy zašle prodávající kupujícímu písemné oznámení o 

odstoupení od smlouvy na adresu sídla kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 

X. 

Doba trvání smlouvy a výpověď 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017.  

2. Každá smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu i bez uvedení důvodu vypovědět, a to 

písemným oznámením o výpovědi zaslaným na adresu sídla druhé strany.  

3. Výpovědní doba činí 7 dní a začíná běžet dnem doručení oznámení o výpovědi druhé 

straně.  

 

XI. 

Řešení sporů 

1. Všechny spory vznikající z této rámcové smlouvy a v souvislosti s ní, jakož i všechny spory 

vznikající z dílčích kupních smluv uzavíraných na základě této rámcové smlouvy a 

v souvislosti s nimi, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při 
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Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho 

řádu třemi rozhodci. Místem konání rozhodčího řízení bude Brno. Tato rozhodčí doložka 

včetně otázek její platnosti a následků její neplatnosti se řídí českým právem. 

2. Tato rámcová smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní vyplývající, jakož i otázky platnosti 

této smlouvy a následků její neplatnosti, se řídí českým právem, s vyloučením Úmluvy OSN 

o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Dílčí smlouvy uzavírané na základě této rámcové 

smlouvy, a veškerá práva a povinnosti z nich vyplývající, jakož i otázky platnosti těchto 

dílčích kupních smluv a následků jejich neplatnosti, se budou řídit českým právem, 

s vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 

3. Před zahájením rozhodčího řízení se smluvní strany budou snažit své spory řešit 

především smírnou cestou, prostřednictvím vzájemného jednání a aktivní komunikace. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Dále 

prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, vážné a svobodné vůle.  

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

průběžně číslovaných dodatků k této smlouvě. Tato smlouva může být rušena pouze 

písemně. 

3. Smluvní strany budou předcházet případným rozporům ohledně jejich práv a povinností 

z této smlouvy, a každý spor se pokusí řešit smírnou cestou. 

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem a dalšími 

platnými právními předpisy. 

5. Uzavřením této Rámcové smlouvy se ruší veškeré smlouvy uzavřené mezi smluvními 

stranami před uzavřením této Rámcové smlouvy, které mají alespoň z části shodný 

předmět plnění. Práva a povinnosti z těchto zrušených smluv, pokud vznikly za jejich 

platnosti a mají být uplatněny či plněny po jejich zrušení, se nadále řídí ustanoveními 

těchto zrušených smluv. 

6. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po 

jednom. 

 

 V  Bučovicích dne 13. 12. 2016 

 

Prodávající:      Kupující: 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

……………………………     …………….………………… 

De Heus a.s.       ZOO Dvůr Králové, a.s. 

Ing. Marek Kumprecht     MVDr. Přemysl Rabas 

Prokurista       Statutární ředitel 
                                                                                                                                                                                      
Přílohy: 1. Ceník prodávajícího 

2. Podmínky množstevních a platebních slev 

3. Systém slev a přirážek za objednané volně ložené zboží 

4. Systém doplatků za dopravu pytlovaného zboží 

5. Reklamační řád 

 


