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Plzeňská loupárna s.r.o. 

spisová značka: 
sídlo: 
jedná: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: č. 
účtu: 

Rámcová dohoda - 
O dodávkách ovoce pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou 

organizaci 

č. l/C/21 

či. i. 

Smluvní strany 

Kupující: 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl, Pr., vložka 33 
sídlo: Pod Vinicemi 9, Plzeň 301 00 

jedná: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 
1Č: 00377015 
DIČ: CZ 00377015 
bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň 
č. účtu: 282564313/0300 

(dále jen „kupující“) 

 

a 

 

Prodávající: 

 

 

C 337075/MSPH Městský soud v Praze 
Loretánská 174/3, Hradčany, 118 00 Praha 
Ing. Stanislav Švec 
09495436 
CZ09495436 
 
 
 
 

 (dále jen „prodávající“) 

uzavírají, podle § 2555 násl. Zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tuto rámcovou dohodu (dále i 
„smlouvu“), jejímž účelem je úprava práv a povinností smluvních stran při prodeji a koupi ovoce pro ZOO 
a BZ města Plzně, p.o. 
Dle § 19 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném a účinném znění, se veřejná 
zakázka na předmět a plnění této rámcové dohody, kdy jednotkové ceny dodávek jsou v průběhu účetního 
období proměnlivé a zadavatel pořizuje takové dodávky opakovaně podle svých aktuálních potřeb a dané 
se za veřejnou zakázku nepovažuje. 

ČI. II. 
Předmět smlouvy 

Touto kupní smlouvou se za níže uvedených podmínek prodávající zavazuje dodat určené zboží (ovoce) v 
dohodnuté době kupujícímu na základě objednávky na dohodnuté místo převzetí a převést na kupujícího 
vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou 
kupní cenu. 

ČI. III. 
Kupní ceny zboží, objednání zboží a způsob placení
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1. Kupní ceny jednotlivých druhů zboží se mění jejich navýšením i snížením v souvislosti s vývojem 

ceny ovoce na trhu. 

2. Aktuální a platné kupní ceny jednotlivých druhů zboží v Kč vč. DPH (jednotlivých druhů ovoce) jsou 
stanoveny aktuálním ceníkem prodávajícího vydaným a platným pro kupujícího na příslušný 
kalendářní týden, případně na příslušné období. V něm uvedené ceny jsou platné až do vydání a 
prokazatelného doručení nového ceníku prodávajícího kupujícímu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je povinen oznámit kupujícímu jakoukoliv změnu ceny 
jakéhokoliv druhu zboží zasláním nového platného ceníku ve lhůtě do 1 pracovního dne ode dne jeho 
vydání na kontaktní emailovou adresu kupujícího: ……………..…… a ………………………. 
Změny ceníku musí být vždy odsouhlaseny kupujícím. 

4. Mezi smluvními stranami byla dohodnuta možnost dodávek zboží nižší jakosti se slevou. V případě 
snížené jakosti dodávaného zboží se smluvní strany předem dohodnou na výši slevy. 

5. Kupními cenami se rozumí ceny zboží včetně dopravy a složení zboží v místě sídla kupujícího ve 
skladu kupujícího na adrese Radčická40, Plzeň (hospodářský dvůr Zoo), požadavek na místo složení 
zboží bude vždy upřesněn při jeho objednávání. 

6. Odběr zboží bude fakturován dodavatelem měsíčně. Termín splatnosti je 21 dní od data vystavení 

daňového dokladu — faktury. 

7. Dodavatel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 
zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný 
než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a kupující vyzve 
dodavatele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si kupující vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na 
základě tohoto daňového dokladu. 

8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany kupujícího na základě této 
smlouvy bude o prodávajícím správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty), má kupující právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
prodávajícímu uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám kupující v 
souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

ČI. IV. 
Dodací podmínky 

1.  Objednávky zboží kupující uskutečňuje jednotlivě telefonicky vždy nejméně 48 hodin před 
požadovaným termínem dodání zboží na telefonním čísle prodávajícího. Objednávka je pro 
prodávajícího závazná od doby, kdy ji telefonicky obdrží. 

2.  Smluvní strany se dohodly, že objednávky zboží mohou být uskutečněny i vyplněním ceníku 
prodávajícího o požadované druhy zboží a jeho odesláním na kontaktní emailovou adresu 
prodávajícího: ………………….. a to ve stejné lhůtě, tj. 48 hodin před požadovaným dodáním zboží. 

3.  Místem plnění je sídlo kupujícího nebo místo určené v objednávce a potvrzené prodávajícím. 
Prodávající se zavazuje zajistit dopravu a složení objednaného zboží, a to výhradně v pracovních 
dnech v době od 7.00 hod. do 14.00 hod. 

4.  Odběr zboží bude doložen dodacím listem, případně daňovým dokladem prodávajícího, na kterém 
bude uveden druh a množství dodaného zboží, IČ, název společnosti (jméno a příjmení u fyzických 
osob) obou smluvních stran, podpis osoby pověřené kupujícím a datum.

mailto:…………………
mailto:vyskovska@plzen.eu
mailto:louparna@email.cz
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5.  Povinnost prodávajícího „dodat“ je splněna převzetím smluveného zboží kupujícím na dohodnutém 
místě. Převzetí zboží potvrdí kupující podpisem na dodacím listě. Okamžikem převzetí zboží přechází 
na kupujícího odpovědnost za zboží (tzn. správné naložení s produkty, správná manipulace a 
skladování podle podmínek uvedených na obalu výrobku). 

ČI. V. 
Reklamace 

1. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat. Pokud dodané zboží trpí zjevnými vadami, je 
kupující povinen uplatnit nároky z vad zboží při převzetí, tj. ihned po zjištění vady. Za zjevné vady se 
považuje zejména dodáni jiného zboží, než bylo objednáno, dodání jiného množství zboží než bylo 
objednáno, nekvalitně zabalené či zjevně poškozené zboží. Nároky ze skrytých vad je kupující 
povinen uplatnit u prodávajícího písemně, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží. Za skryté vady 
se považuje zejména snížená kvalita dodaného zboží, či nižší hmotnost jednotlivého zboží, pokud 
zboží nebude možno zvážit při jeho přejímce. 

2. Reklamované zboží uloží kupující odděleně až do doby úplného vyřízení reklamace, nedohodne-li se s 
prodávajícím jinak. Reklamované zboží je kupující povinen vrátit v co nejkratším možném termínu 
prodávajícímu. 

3. Reklamace bude řešena dodáním nového zboží v reklamovaném objemu, nebo ne vy fakturováním za 
vadné zboží. 

4. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny kupujícím v důsledku nesprávného skladování 
a manipulací se zbožím. 

ČI. VI. 
Povinnosti kupujícího 

1. Povinnosti kupujícího: 

zkontrolovat kvalitu a množství dodaného zboží dle dodacího listu, 

❖ potvrdit dodací list, 
❖ bez prodlení převzít dodané zboží, 

zaplatit v termínu uvedeném na faktuře dohodnutou kupní cenu, 
❖ vrátit vratné obaly (případné rozdíly vratných obalů budou fakturovány se zbožím), 

ČI. VII. 
Doba trvání a zánik rámcové dohody 

1. Tato smlouva se uzavírána dobu neurčitou - s účinností od 1.1.2021. 

2. Smlouva zaniká dohodou smluvních stran nebo uplynutím 6 měsíců bez objednávky. Každá ze 
smluvních stran je oprávněna, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu, tuto smlouvu 
jednostranně ukončit písemnou výpovědí, která musí být druhé straně doručena. Výpovědní lhůta činí 
dva kalendářní měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné 
výpovědi druhé straně. Kupní smlouva zaniká i v případě, že kupující nesplní svou povinnost zaplatit 
ani po výzvě prodávajícího. 

ČI. VITI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tuto rámcovou dohodu lze doplňovat a pozměňovat výhradně jen 
písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Každý dodatek
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V Plzni dne: 1.1.2021 

        Kupující:  
 
Ing. Jiří Trávníček       

Prodávající: 
 
Ing. Stanislav Švec 
 
jednatel společnosti 

bude vzestupně očíslován a po podpisu smluvními stranami se stává nedílnou součástí této rámcové 
dohody. 

2. Tato rámcová dohoda se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Rámcová dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech v rozsahu čtyř stran jednostranně tištěných a 
oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

4. Prodávající uděluje tímto kupujícímu plný a neomezený souhlas k tomu, aby kupující, jím pověřená 
osoba nebo orgány statutárního města Plzně uchovávaly, evidovaly a používaly osobní údaje 
prodávajícího, a to především za evidenčními, informačními a obdobnými účely. Současně šije 
prodávající vědom, že tyto osobní údaje mohou být součástí usnesení orgánů města Plzně či orgánů 
jeho městských obvodů, které jsou podle zákona o obcích veřejně přístupná, a s tímto výslovně 
souhlasí. Prodávající se zavazuje, že prokazatelným způsobem sdělí všechny změny těchto osobních 
údajů. 

5. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato rámcová dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto rámcovou 
dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická 
zahrada města Plzně, příspěvková organizace. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění této rámcové dohody v registru smluv podléhá ochraně 
osobních údajů a obchodnímu tajemství prodávajícího, a proto nebudou příslušné údaje a údaje, které 
prodávající považuje za své obchodní tajemství a na které kupujícího výslovně a prokazatelně 
upozornil před podpisem této rámcové dohody zveřejněny. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto rámcovou dohodu smlouvu přečetly, souhlasí s jejím 
obsahem, že byla uzavřena po předchozím vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně ,nikoli v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

smluvní strany podepisují. 

V Plzni dne: 1.1.2021 

 

 

 

ředitel ZOO a BZ města Plzně 

 příspěvkové organizace

 

 

 

 


