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Rámcová kupní smlouva 
uzavřená mezi následujícími stranami podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku: 

 
Smluvní strany: 

 

Prodávající (název):  FRUWE s.r.o. 

sídlo:    Třebízského 1285/39, 390 02 Tábor 
zastoupená:    Vladimírem Zdeňkem, jednatelem 

IČO:     24739413 

DIČ:     CZ24739413 
bank. spojení:   1026018/2060 
Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 170304 

(dále jen „prodávající“) 
 
a 

Kupující (název):  ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace 

sídlo:     Lukovská 112, Štípa 763 14 Zlín 

zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem 

IČO: 00090026 

DIČ:    CZ00090026 
bank. spojení:   ČSOB, č. ú.: 279119390/0300 
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091 
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29.6.2001  

(dále jen „kupující“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou kupní smlouvu dle ust. § 2079 a násl. občanského 
zákoníku (dále jen „Smlouva“): 
  
 
I. Předmět smlouvy 
 
Předmětem této Smlouvy je dodání následujícího zboží z vlastnictví Prodávajícího: 

- mražené potraviny - ovoce 
Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu. 
 
 
II. Čas a místo plnění 
 
Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to od účinnosti smlouvy do 31. 12. 2020. Zboží bude předáno v místě 
sídla kupujícího, a to vždy na základě dílčí objednávky ze strany kupujícího. Množství a druh objednávaného zboží 
bude upřesněno v jednotlivých dílčích objednávkách. 
 
III. Kupní cena 
 
Kupní cena předmětu smlouvy je stanovena dle aktuálního ceníku. 
 
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího.  
 
Celková kupní cena plnění sjednaná na základě této rámcové kupní smlouvy nepřesáhne částku 300 000,- Kč bez  
DPH. Kupující se však v žádném případě nezavazuje k vyčerpání uvedené částky. Kupující bude jednotlivé 
dodávky realizovat na základě svých skutečných a aktuálních potřeb. 
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IV. Platební podmínky 
 

Kupní cena předmětu smlouvy ve výši dle bodu III. bude uhrazena formou bankovního převodu na sdělený 
účet Prodávajícího, a to na základě řádného daňového dokladu – faktury. Podkladem pro vystavení faktury bude 
kupujícím písemně podepsaný dodací list. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne vystavení, prodávající doručí 
kupujícímu fakturu do 7 dnů od jejího vystavení. 
 
V. Dodací podmínky 
 

a) Termín dodání - Termín dodání bude stanoven v jednotlivých dílčích objednávkách. 
b) Místo předání – Zboží bude předáno v sídle kupujícího – centrální kuchyně. Přejímka bude potvrzena 

podpisem dodacího listu.  
c) Přechod vlastnictví k věci - Kupující se stává vlastníkem zboží dnem jeho fyzického převzetí. 
 
VI. Odpovědnost za vady, reklamační řízení 
 
Prodávající garantuje, dobrou kvalitu dodaného zboží. Zjevné vady zboží je kupující povinen prodávajícímu 
oznámit ihned při předání zboží. 
 
V případě, že zboží bude vykazovat vady, má Kupující právo odmítnout jeho převzetí. Pokud již zboží převzal a to 
vykazuje vady, které nejsou zjevné, je kupující toto povinen oznámit prodávajícímu včetně uplatněných nároků bez 
zbytečného odkladu. Vadami zboží se rozumí zejména vady v množství či jakosti.  
 
VII. Sankce 
 

Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den 
dodání zboží po termínu dodání dle bodu V. této kupní smlouvy. 
           V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží viz bod IV. - Platební podmínky uhradí 
kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 
 
VIII. Ostatní ujednání 
 

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku v platném znění. Závazky 
založené touto smlouvou lze měnit výlučně na základě dohody smluvních stran ve formě písemných dodatků. 

Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů. 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy 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). 

Nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 je Pokyn pro pracovníky dodavatele působících v ZOO 
Zlín. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a je vyhotovena ve 2 vyhotoveních 
s platností originálu. 

 
 Ve Zlíně dne 17.4.2020 

Za prodávajícího:         Za kupujícího: 
 
 
 
 
…………………………………….……………..   ………………………………………………. 

Vladimír Zdeněk, jednatel      Ing. Roman Horský, ředitel 


