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Kupní rámcová smlouva 
dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

 

Knihovna / Město 

se sídlem: 

zastoupená:  

IČ: 

Městská knihovna Nové Město nad Metují 

Nové Město nad Metují, Komenského 30 

Ladou Všetičkovou, ředitelkou knihovny 

62728776 

 (dále jako Kupující) 

 

Obchodní firma:  

Se sídlem:  

Zastoupená: 

Zapsaná: 

IČO:                                          

DIČ :  

Team Business, s.r.o. 

Marie Cibulkové 1512/16, 140 00 Praha 4 

Martinem Lipertem, jednatelem 

v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182935 

24146641  

CZ24146641 

 (dále jako Prodávající) a 

 

Uzavírají tuto smlouvu 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího, že bude Kupujícímu dodávat zboží na základě 

jednotlivých objednávek Kupujícího a Kupující se zavazuje odebrat od Prodávajícího takto objednané 

zboží a zaplatit za něj kupní cenu. Za objednávky Kupujícího se považují objednávky zadané v 

internetovém rozhraní na adrese https://akvizice.teamlibrary.cz/ (dále též jako Akviziční portál). 

1.2 Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí knihy, CD, DVD a další produkty dle aktuální nabídky 

Prodávajícího.  

  

https://akvizice.teamlibrary.cz/
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II. 

Kupní cena zboží a její splatnost 

 

2.1 Kupující se zavazuje odebrat zboží v celkovém objednaném počtu kusů a zaplatit za zboží cenu 

sjednanou dle bodu 2.2 včetně DPH a to nejpozději do 30dní ode dne převzetí objednaného a řádně do 

daného zboží, pokud Prodávajícím není na příslušném daňovém dokladu-faktuře stanovena lhůta jiná. 

2.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že kupní cenou je cena uvedená v době odeslání objednávky (resp. 

Dokončení objednávky v nákupním košíku) v Akvizičním portálu. Tato cena bude též uvedena na 

daňovém dokladu – faktuře, kterou vystaví Prodávající Kupujícímu.  

2.3 Zaplacením kupní ceny se pro účely této smlouvy rozumí okamžik, kdy celková kupní cena zboží 

(včetně DPH) stanovená dle této smlouvy a uvedená na příslušném daňovém dokladu-faktuře byla 

připsána na bankovní účet Prodávajícího. 

2.5 V případě prodlení úhrady kupní ceny zboží se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu smluvní úrok 

z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen nárok 

Prodávajícího na náhradu újmy. 

 

III. 

Dodací lhůta,  dodací podmínky, povinnosti smluvních stran 

 

3.1 Prodávající se zavazuje, že odevzdá Kupujícímu na základě jeho dílčí objednávky zboží a Kupující se 

zavazuje jej převzít a uhradit kupní cenu. Prodávající není povinen dodat Kupujícímu zboží, pokud 

Kupující řádně neuhradil kupní cenu předchozích dodávek, nebo pokud objednané zboží již nemá v 

potřebném množství k dispozici. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že Prodávající dodá objednané zboží do místa určeného Kupujícím a že je 

oprávněn k této dodávce užít dopravní služby třetích stran. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu 

spolu s celkovou kupní cenou dodávaného zboží smluvní cenu za dopravní a balicí služby ve výši 

uvedené při uzavírání objednávky v Akvizičním portále. Za každou jednotlivou dodávku. 

3.3 Kupující je povinen prověřit plnění při převzetí dodávky, dodané zboží prohlédnout a potvrdit dodané 

zboží (objednávku) v Akvizičním portálu. Kupující je obeznámen s výjmečnou pozicí Prodávajícího 

v logistickém procesu dodání zboží a proto v případě, kdy Kupující potvdí objednávku v Akvizičním 

portálu v jiném rozsahu než skutečném nebo neinformuje neprodleně Prodávajícího o rozdílu 

v dodávce zboží vůči objednávce, je Prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 

Kč za každý jednotlivý případ a Kupující se zavazuje smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od zaslané 

výzvy. 

3.4 Dodáním zboží se rozumí okamžik převzetí zboží Kupujícím. 

3.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny včetně 

DPH. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí od Prodávajícího. 
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IV. 

Reklamační podmínky 

 

4.1 Případné vady, které při řádné a odborně vedené prohlídce mohl zjistit (tj. zejména vady zjevné, včetně 

vad množství; neplatí pro skryté vady), je povinen reklamovat ihned po převzetí dodávky. Tím není 

nijak dotčena povinnost Kupujícího uhradit řádně dle podmínek této smlouvy zboží Kupujícímu řádně 

dodané a fakturované stejným daňovým dokladem jako zboží reklamované. 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude reklamace oprávněná, vrátí Kupující Prodávajícímu vadné 

zboží na adresu určenou Prodávajícím a Prodávající poskytne Kupujícímu bezvadné plnění. V případě 

neodstranitelné vady a nemožnosti poskytnout bezvadné plnění poskytne Prodávající Kupujícímu 

finanční náhradu ve výši fakturované kupní ceny za vadné plnění. V ostatním se nároky z vad řídí 

ustanovením § 2106 až § 2109 občanského zákoníku. 

4.3 Kupující není oprávněn uplatnit práv z vad zboží dodaného Prodávajícím dle této smlouvy později než 

stanoví článek 4.1. pokud obecně platné právní předpisy nestanovují pro dané zboží delší lhůtu. 

 

V. 

Odstoupení od smlouvy 

 

5.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů nesplnění povinnosti Kupujícím zaplatit 

sjednanou celkovou kupní cenu včetně DPH ve stanovené lhůtě splatnosti. Pokud se Prodávající 

rozhodne využít tohoto svého oprávnění, je povinen informovat písemně Kupujícího a Kupující je 

povinen vrátit převzaté neuhrazené zboží na vlastní náklady na adresu určenou Prodávajícím a to 

nejpozději do 30 kalendářních dnů od data doručení písemného odstoupení. 

5.2 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže mu Prodávající neumožní nakládat se zbožím po 

úplném zaplacení kupní ceny včetně DPH. Pokud se Kupující rozhodne využít tohoto svého oprávnění, 

je povinen o tom informovat písemně Prodávajícího. 

5.3 V případě odstoupení od smlouvy dle bodů 5.1 či 5.2 zůstává smlouva i nadále v platnosti a to až do 

úplného vypořádání povinností a práv obou stran ze smlouvy vyplývajících. Smluvní strany jsou 

povinny splnit ty povinnosti, které vznikly do okamžiku doručení odstoupení druhé straně. 

 

VI. 

Zvláštní a závěrečná ustanovení 

 

6.1    Prodávající je oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti z této smlouvy (postoupení 

smlouvy) na jakoukoliv třetí osobu, přičemž Kupující tímto s takovým postoupením smlouvy na 

jakoukoliv třetí osobu předem a výslovně souhlasí. Postoupení smlouvy je Prodávající povinen 

Kupujícímu oznámit, a to písemně, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k uzavření 

dohody o postoupení smlouvy mezi Prodávajícím a třetí osobou. Doručením tohoto oznámení nabude 

postoupení smlouvy vůči Kupujícímu účinnosti. Smluvní strany zároveň zcela vylučují právo 

Kupujícího odmítnout osvobození Prodávajícího v důsledku postoupení této smlouvy. 

6.2    Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této 

smlouvy smírem v souladu s účelem této smlouvy. Dožádaná smluvní strana je povinna se zúčastnit 

jednání o vyřešení sporu do jednoho týdne od požádání druhou smluvní stranou.  
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6.3    Změny a dodatky jsou platné pouze v případě, že jsou učiněny písemně a podepsány oběma smluvními 

stranami. 

6.4    Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno. 

6.5    Platnosti a účinnosti nabývá tato smlouva podpisem obou smluvních stran. 

6.6    Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svým 

vlastnoručním podpisem. 

6.7    Tuto smlouvu je kterákoliv z obou smluvních stran oprávněna vypovědět s výpovědní dobou dvou 

kalendářních měsíců počínající běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 

druhé smluvní straně. Ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti i po tomto datu až do úplného 

vyrovnání všech smluvních závazků z ní vyplývajících, přičemž smluvní strany jsou povinny splnit 

pouze ty povinnosti, které vznikly do okamžiku doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne  25.8.2020 

 

V ______________________ dne ____________   

 

 

 

 

_______________________________________ 

Martin Lipert 

Prodávající 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Lada Všetičková 

Kupující 

  

 

 


