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6/B/21 
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 2844 410 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami 

1. DŘEVO TRUST, a.s. , zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 
      se sídlem Frýdek-Místek, T.G.Masaryka 602, PSČ 738 01 IČ: 25988531 DIČ: CZ 25988531                                                       
zastoupena vedoucí(m) prodejny Plzeň p. Pavel Kučera 
     bankovní spojení:         ………………….. 

    (dále jen jako prodávající) 

 

 
2. Fyzická osoba: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

adresa: Pod Vinicemi 928, 30100 Plzeň IČ: 00377015 

email: 

bankovní spojení:  .................................  

(dále jen jako kupující) 

ČI.1 

Předmět smlouvy 

1. Tato rámcová kupní smlouva je uzavírána s ohledem na činnost prodávajícího směřující k prodeji zboží a vůlí kupujícího 
nakupovat u prodávajícího zboží 

2. Předmětem této smlouvy je stanovení práv a povinnosti a úprava podmínek, za kterých mezi prodávajícím a kupujícím 
budou po uzavření této smlouvy uzavírány kupní smlouvy, jimiž se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věci 
(zboží ze sortimentu prodávajícího), které jsou předmětem koupě, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k 
předmětu koupě a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu (dále jen „dílčí 
kupní smlouvy“), a to za podmínek stanovených v této smlouvě nebo v dílčí kupní smlouvě. 

3. Dodávky zboží se budou realizovat na základě dílčích kupních smluv. 

4. Dílčí kupní smlouvy budou uzavírány na základě objednávek kupujícího či nabídek prodávajícího. Akceptací 
objednávky kupujícího či nabídky prodávajícího vznikne dílčí kupní smlouva. Za akceptací objednávky se považuje 
také faktické jednání prodávajícího - vydání objednaného zboží kupujícímu. 

5. Každá dílčí kupní smlouva se řídí ustanoveními této rámcové kupní smlouvy. 

6. Objednávky i nabídky mohou být činěny písemně (včetně e-maílu) i ústní formou (např. telefonicky). 

7. Nebude-li dohodnuto jinak, řídí se kupní ceny dodávaného zboží základním ceníkem prodávajícího, který je platný ke 
dni uzavření kupní smlouvy.



ČI.2 

1. Platební podmínky: 

1.1 Kupní cenu je kupující povinen platit zásadně v hotovosti v okamžiku splnění dodávky, případně předem na základě 
zálohové faktury 

1.2 Jestliže prodávající přistoupí na způsob bezhotovostních úhrad po splnění, je kupující povinen zaplatit kupní cenu na 
základě faktury prodávajícího, a to nejpozději v den splatnosti této faktury. Doba splatnosti se sjednává na 14 dnů po 
jejím vystavení. V tomto případě může prodávající stanovit jednostranně kupujícímu tzv. kredit, který může být 
prodávajícím jednostranně změněn. Kreditem se pro účely této smlouvy rozumí maximální hodnota obchodního 
úvěru poskytnutého prodávajícím kupujícímu, tj. maximální hodnota neuhrazených pohledávek prodávajícího vůči 
kupujícímu (splatných či nesplatných) za realizované dodávky zboží. Prodávající není povinen realizovat takovou 
dodávku, kterou by byl vůči prodávajícímu překročen kredit, nebo je-li kupující v prodlení s úhradou jakéhokoliv 
splatného závazku vůči prodávajícímu. 

1.3 Faktura bude vystavena zpravidla při předání zboží (nebude-li vystavena faktura, bude při předání zboží vystaven 
dodací list a faktura bude zaslána kupujícímu dodatečně). Jedno vyhotovení faktury (dodacího listu) převezme při 
převzetí zboží kupující (příp. oprávněná osoba). Druhé vyhotovení faktury (dodacího listu) obdrží prodávající, na 
tomto vyhotovení kupující (příp. oprávněná osoba) potvrdí převzetí kupovaného zboží. Faktura (dodací list) slouží u 
kupní smlouvy uzavřené v ústní formě rovněž jako potvrzení o existenci této kupní smlouvy. Podpisem faktury 
kupující či osoba za něj jednající potvrzuje převzetí zboží uvedeného ve faktuře. 

2. Prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle této smlouvy jeho odevzdáním kupujícímu. K tomuto úkonu je 
oprávněn kterýkoli zaměstnanec kupujícího nebo jiná osoba, která je za kupujícího přítomna v místě dodání. 
Odevzdáním zboží kupujícímu se rozumí předání zboží kupujícímu v místě splnění, kterým je zpravidla příslušná 
prodejna prodávajícího, na které bylo zboží objednáno. 

3. Je-li v dílčí kupní smlouvě sjednáno odeslání zboží prodávajícím, je povinnost dodat zboží splněna předáním zboží 
prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího do místa určení dle přepravních dispozic v dílčí kupní smlouvě), a to 
podle obvyklých zvyklostí a na účet kupujícího. Prodávající avizuje odeslání zboží a není jeho povinností zboží 
pojistit. 

4. Dodržení doby plnění je závislé od řádné a včasné součinnosti kupujícího. V této době je kupující povinen dodávku 
zboží řádně převzít. Pokud se kupující ve stanovený den k odevzdání nedostaví (nebo jej nepřevezme v jiném místě 
než je prodejna prodávajícího) z důvodů, které nejsou na straně prodávajícího, je tímto dnem splněno, na kupujícího 
přechází nebezpečí škody na zboží. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího delšího 15 
dnů je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny nepřevzatého zboží za každý den 
prodlení a současně je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnictví). 

6. Zboží bude zabaleno (opatřeno pro přepravu) způsobem obvyklým v obchodním styku pro přepravu sjednaného 
zboží. 

7. Prodávající odpovídá za vady zboží podle občanského zákoníku. Prodávající neodpovídá za vady (a případně tím    
vzniklé újmy), způsobené nevyhovujícím uskladněním zboží po jeho předání kupujícímu, nedodržením technologických 
postupů při dalším zpracovávání a montáži zboží (pokynů k použití) či jinou neodbornou manipulací. 

8. Vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu na prodejně prodávajícího, v níž bylo zboží 
koupeno, a to postupem dle občanského zákoníku, včetně uplatnění nároků z vad. 

9. U vad existujících pří předání zboží platí, že zjevné vady je kupující povinen reklamovat neprodleně po jejich 
zjištění, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, skryté vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného 
odkladu po té, co je při dostatečné péči mohl zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od odevzdání zboží. Nebudou-li 
vady reklamovány v uvedených lhůtách, ztrácí kupující práva z odpovědnosti za vady. Reklamované zboží kupující 
uloží odděleně (pokud je to možné) a umožní k němu prodávajícímu přístup za účelem posouzení oprávněnosti 
reklamace. 

10. Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu. Za tyto vady se považují i 
vady v dokladech nutných pro užívání věci. 

11. Bude-li sjednána zálohová platba ceny (nebo její části) a tato záloha nebude včas uhrazena, prodlužuje se dodací 
lhůta o dobu prodlení zálohové platby. 

12. Nezaplatí-li kupující kupní cenu ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn mu vyúčtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 
% z dlužné částky za každý den prodlení; v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny po dobu delší 
než 60 dnů je prodávající oprávněn mu vyúčtovat úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den 
prodlení počínaje 61. Dnem. Za každý den prodlení prodávajícího se splněním povinností dodat zboží se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny nedodaného zboží s tím, že výše smluvní pokuty je limitována cenou 
nedodaného zboží. Prodávající hradí újmu kupujícímu vzniklou porušením jeho povinností jen do výše ceny 
vadného zboží, v jehož důsledku újma vznikla. 

13 Sjednává se ve smyslu § 630 odst. 1 občanského zákoníku promlčecí lhůta v délce 5 let. 

14. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění 
platném v době uzavření smlouvy. 

15. Pokud bude rozpor mezi ustanoveními uzavřené kupní smlouvy a těmito pravidly, má přednost uzavřená kupní 
smlouva.  



 

 

 

 

 

 

 

ČI.3 

Ostatní ustanovení 

1. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran. 

2. Statutární orgán kupujícího podepisující tuto smlouvu (ručitel) prohlašuje, že uspokojí prodávajícímu dluhy kupujícího 
vzniklé z kupních smluv uzavřených podle této smlouvy (vč. bezdůvodného obohacení), jestliže je kupující nesplní, 
přičemž uznání dluhu kupujícím je účinné i vůči němu 
(souhlas ručitele s uznáním dluhu kupujícího se nevyžaduje). Prodávající toto prohlášení přijímá. Toto ustanovení 
platí, je-li kupujícím právnická osoba. 

3. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a k zařazení 
elektronického kontaktu kupujícího do databáze prodávajícího za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se 
nabídky zboží prostřednictvím elektronických prostředků a to na dobu neurčitou. Elektronický kontakt nebude 
poskytnut třetí straně. 

4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2021. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvy písemně 
vypovědět. Výpověď je účinná jejím doručením druhé smluvní straně. Nároky z kupních smluv uzavřených před 
doručením výpovědí (případně bezdůvodného obohacení) se uspokojí v režimu této smlouvy. 

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech stejné platnosti a závaznosti. 

6. Kupující prohlašuje a podpisem této rámcové smlouvy potvrzuje, že se necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní 
stranu ve srovnání s prodávajícím, že měl možnost se seznámit s textem a obsahem této smlouvy, obsahu rozumí a 
chce jím být vázán a že smluvní ujednání v této smlouvě obsažená s prodávajícím dostatečně projednal. 

7. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 

8. Ke dni uzavření této smlouvy přestávají být účinné veškeré rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi účastníky 
(právní vztahy vzniklé před uzavřením této smlouvy se budou dále řídit pravidly obsaženými v rámcové kupní 
smlouvě, která byla účinná v době vzniku právního vztahu). 

 
 
 
 
 

 

V Plzni dne : 05.01.2021   V Plzni dne  29.1.2021 
 
 

                                                Prodávající                                                                          Kupující 
                                                                                                                                      Ing. Jiří Trávníček 
 
Ověření podpisu: 
Zaměstnanec DT potvrzuje, že na straně kupujícího RKS podepsal (a) pan(í)……………… 
 
          Podpis zaměstnance DT 

 
                        


