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Rámcová smlouva na dodávky zboží uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále také jen „smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
Č. j.: VS-270798/ČJ-2019-802900-SML 

 
 
Kupující: Česká republika, Vězeňská služba České republiky 
se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 
 Věznice Karviná 
 Fryštátská 178, 733 01 Karviná Fryštát    
IČ: 002 12 423 
zastoupena: plk. Mgr. Květoslavem Jordánem, ředitelem věznice 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále také jen „kupující“) 
 
 
Prodávající:     Zdeněk Szkorupa - ELMAT 
se sídlem/místem podnikání:    Mickiewiczova 423/157, 733 01 Karviná Hranice 
IČ:      69985758 
zastoupen:     Zdeňkem Szkorupou 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
C, vložka 70920, zapsaný v živnostenském rejstříku 

bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále také jen „prodávající“) 
 
(spolu dále také jen „smluvní strany“ nebo „strany“) 
 
 

Preambule 
 

Výše uvedení členové statutárních orgánů anebo zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, 
společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiných osob. 

 
 

čl. I. 
 

Předmět a účel smlouvy 
 

1. Účelem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran, které se budou vztahovat na jednotlivé 
dodávky zboží, které je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy (dále také jen ,,dodávky“), a to včetně 
obecných podmínek jejich obchodního styku, po dobu účinnosti této smlouvy.  
 
2. Tato smlouva je uzavírána s ohledem na záměr prodávajícího směřující k prodeji elektroinstalačního 
materiálu pro Věznici Karviná, specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy (dále také jen „zboží“) a vůli 
kupujícího nakupovat předmětné zboží, přičemž realizace dílčích plnění podle této smlouvy bude realizována 
prostřednictvím jednotlivých objednávek kupujícího a jejich potvrzením prodávajícím a následným dodáním 
zboží podle této smlouvy. 
 
3. Předmětem jednotlivých dodávek zboží je povinnost prodávajícího dodat kupujícímu zboží a povinnost 
kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu za včas a řádně dodané zboží.  
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čl. II.  

 
Podmínky jednotlivých objednávek 

 
1. Dodávky zboží dle této smlouvy budou uskutečňovány dle dílčích kupních smluv. Dílčí kupní smlouvy budou 
uzavírány na základě objednávek kupujícího učiněných ve formě návrhu na uzavření dílčí kupní smlouvy (dále 
jen „objednávka“). Zboží bude dodáváno dle písemné objednávky kupujícího v množství, kvalitě, druhu 
specifikovaných v konkrétní objednávce kupujícího a v termínu sjednaném v této smlouvě na místo plnění: 
areál Věznice Karviná, se sídlem Fryštátská 178, 733 01 Karviná – Fryštát.  
 
2. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky kupujícímu. Jestliže přijetí objednávky učiněné 
prodávajícím obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za 
nový návrh na uzavření dílčí kupní smlouvy.  
 
3. Dílčí kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícím kupujícímu potvrzena objednávka učiněná 
kupujícím za podmínek vyjádřených v této smlouvě nebo kdy je kupujícím přijat nový návrh prodávajícího na 
uzavření dílčí kupní smlouvy učiněný podle bodu 2 tohoto článku této smlouvy. Návrh na uzavření dílčí smlouvy 
bude realizován formou e-mailové zprávy, osobním ujednáním nebo písemně. Potvrzení objednávky učiní 
prodávající vždy formou e-mailové zprávy, osobním ujednáním nebo písemným potvrzením, a to na kontaktech 
dále uvedených:  
 
za kupujícího: (telefon, email, adresa): xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, viz místo plnění. 
za prodávajícího: (telefon, email, adresa): xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
4. Dílčí kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, umožní mu nabýt vlastnické právo 
k tomuto zboží a kupující se zavazuje, že zboží převezme a uhradí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.  
 
5. Předpokládaná hodnota dodaného zboží ročně je 300 tis.,- Kč bez DPH (slovy: třistatisíckorun), přičemž 
kupující není povinen odebrat zboží v této předpokládané hodnotě. Kupující není na základě této smlouvy 
povinen učinit ani jednu objednávku. 
 
6. Jednotková kupní cena podle druhu zboží (dále také jen „kupní cena“) je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
Kupní ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou uvedeny bez DPH. DPH bude připočteno v zákonné výši. 
Kupní ceny uvedené v příloze č. 1 jsou platné po celou dobu platnosti této smlouvy a nemohou být měněny 
jinak, než formou dodatku k této smlouvě, kterým bude nahrazena příloha č. 1. Prodávající tyto kupní ceny 
garantuje po celou dobu účinnosti této smlouvy. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související 
s dodávkou zboží kupujícímu, a to včetně dopravy. 
 
7. Prodávající má povinnost dodat zboží dle jednotlivých objednávek do pěti pracovních dnů od doručení 
objednávky prodávajícímu. Pokud zboží nebude dodáno do pěti pracovních dnů, je kupující oprávněn 
požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z hodnoty celé konkrétní objednávky zboží 
bez DPH, a to za každý, byť započatý den prodlení. Pokud nebude dodáno zboží dle objednávky, je prodávající 
povinen dodat zboží dle objednávky v nejbližším možném termínu, pokud kupující prodávajícímu nesdělí, že o 
dodávku zboží již nemá zájem. 
 
8. Splatnost kupní ceny za skutečně převzaté a dodané zboží činí 30 dnů od doručení daňového dokladu 
kupujícímu a bude poukazována na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Daňový 
doklad musí být doručen prodávajícím kupujícímu, a to nejdříve s dodávkou zboží. Bude-li daňový doklad 
prodávajícím doručen před dodávkou zboží, nezapočítává se tato doba, která uplyne před dodáním zboží, do 
lhůty splatnosti.  
 
9. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem odevzdání zboží 
prodávajícím.  
 
10. Prodávající splní svou povinnost dodat objednané zboží v okamžiku, kdy toto zboží řádně a včas předá 
kupujícímu v místě nebo způsobem určeným podle této smlouvy.  
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11. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zboží bude předáno na základě fyzické přejímky zboží 
uskutečněné mezi oprávněnými pracovníky prodávajícího či dopravcem zajištěným prodávajícím a oprávněnými 
pracovníky kupujícího, přičemž výsledek fyzické přejímky zboží musí být vyznačen v dodacím nebo nákladním 
listě.  
 
12. Prodávající je povinen v okamžiku předání zboží kupujícímu nebo dopravci určenému prodávajícím předat 
spolu se zbožím doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, zejména doklady stanovené obecně 
závaznými právními předpisy a dále pak i doklady v rozsahu stanoveném dílčí kupní smlouvou.  
 
13. Neurčí-li dílčí kupní smlouva jinak, je prodávající povinen zboží opatřit takovým obalem pro přepravu, který 
zabezpečuje řádné uchování a ochranu zboží před jeho poškozením.  
 
14. Prodávající poskytuje ke zboží záruku v délce, jakou poskytuje výrobce zboží. Tato záruka nesmí být kratší 
než šest měsíců. Pokud bude kupujícímu dodáno zboží se zárukou kratší, než je šest měsíců, musí být kupující 
na tuto skutečnost písemně předem upozorněn a je oprávněn toto zboží odmítnout. Pokud nebyl kupující 
prodávajícím písemně upozorněn na kratší záruku, smluvní strany shodně sjednávají, že prodávající poskytl 
kupujícímu záruku v délce 6 měsíců. 
 
15. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje dílčí kupní smlouva a tato 
smlouva, včetně příslušných dokladů ke zboží. Jestliže prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají 
kupujícímu nároky z odpovědnosti za vady, které se řídí ustanovením § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.  
 
16. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží pouze písemným oznámením doručeným 
prodávajícímu.  
 
 

čl. III.  
 

Doba trvání smlouvy, změny a zánik 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020 s platností a  účinností od podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami. 
 
2. Tato smlouva může být ukončena: 
a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se 
považuje zejména neuhrazení kupní ceny kupujícím do 60 dní po splatnosti, dodání vadného zboží 
prodávajícím, nedodání zboží prodávajícím v termínu dle této smlouvy. 
c) výpovědí, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou 3 měsíce počínající běžet od prvního dne kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé smluvní straně doručena výpověď smlouvy. 
 
3. Pro případ ukončení této smlouvy se budou povinnosti plynoucí smluvním stranám z jednotlivých dílčích 
kupních smluv, které nebudou v okamžiku ukončení této smlouvy splněny, řídit ustanoveními této smlouvy.  
 
4. Realizace jednotlivých dílčích kupních smluv a splnění všech povinností smluvních stran dle dílčích kupních 
smluv uzavřených podle této smlouvy nemá vliv na platnost a účinnosti této smlouvy. 
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čl. IV.  

 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Rozhodné Právo. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy České republiky. 
 
2. Zákaz postoupení. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. 
 
3. Vyloučení některých ustanovení. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku 
(pravidlo contra proferentem), ustanovení § 1764 až § 1766 občanského zákoníku (o změně okolností).  
 
4. Změny a dodatky. Tato smlouva může být měněna, doplněna anebo zrušena jen a pouze písemnými dodatky, 
které jsou jako takové označeny, očíslovány a podepsány oběma smluvními stranami.  
 
5. Zánik předešlých ujednání. Tato smlouva nahrazuje jakákoli a všechna ústní či psaná ujednání či prohlášení 
smluvních stran a obsahuje úplné ujednání smluvních stran; všechny předchozí diskuse, dohody a úmluvy 
jakékoli podoby jsou vtěleny do této smlouvy a jí nahrazeny.  
 
6. Platnost a účinnost. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami či osobami, 
které jsou oprávněni za smluvní strany smlouvu podepsat.  
 
7. Oddělitelnost. V případě, že některé ustanovení této smlouvy, avšak netvořící podstatnou náležitost této 
smlouvy, je nebo se stane neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, jako celek nebo i jen jeho část, je plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná 
a vymahatelná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dotčené ustanovení formou dodatku 
této smlouvy takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem, smyslem 
a ekonomickým dopadem co nejvíce odpovídat původnímu ustanovení a úmyslu obou smluvních stran v den 
uzavření této smlouvy. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 
republiky. Pokud však jakékoliv ustanovení tvořící podstatnou náležitost této smlouvy je nebo se stane 
neplatným, neúčinným a nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné ustanovení této smlouvy v rámci nové smlouvy takovým platným, účinným a vymahatelným 
ustanovením, které bude svým obsahem, smyslem a ekonomickým dopadem co nejvíce odpovídat původnímu 
ustanovení a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření této smlouvy. Do té doby platí odpovídající úprava 
obecně závazných právních předpisů České republiky. Smluvní strany prohlašují, že toto ustanovení je 
oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy vždy.   
 
8. Povinnost informovat o změně. Prodávající je povinen informovat kupujícího o jakékoliv změně, týkající se 
jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, DIČ, správce daně, platného bankovního spojení, platební 
neschopnosti. Pokud prodávající poruší tuto povinnost je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále má 
prodávající povinnost informovat kupujícího, pokud dojde k vyřazení zboží ze sortimentu prodávajícího, 
k nedostatku zboží na trhu, zákazu uvádění zboží na trh, je prodávající povinen oznámit tuto skutečnost 
bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů, kupujícímu. Pokud prodávající tuto povinnost poruší, je 
kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. 
 
9. Kontaktní osoby. Kontaktní osobou za prodávajícího je xxxxxxxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxxxxxx, email: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx. Kontaktní osobou za kupujícího je xxxxxxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxxxxx, email: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. V případě změny uvedených kontaktních osob, je smluvní strana, u které došlo ke 
změně kontaktní osoby bez zbytečného odkladu povinna informovat druhou smluvní stranu. 
 
10. Forma písemností. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno, dáno či doručeno druhé 
smluvní straně dle této smlouvy, musí být vyhotoveno v písemné formě a obsahovat podpis jednajícího (dále 



Stránka 5 z 5 

 

též jen "písemnost"). Písemnost může mít formu listiny nebo elektronické písemnosti, není-li v této smlouvě 
stanoveno jinak. 
 
11.  Smluvní pokuta. Zaplacením smluvní pokuty sjednané v této smlouvě není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu vzniklé škody vzniklé z porušení uvedené povinnosti přesahující smluvní pokutu. Smluvní pokuta je 
splatná do deseti (10) dnů poté, co bude písemná výzva oprávněné smluvní strany osobně předána nebo 
doručena druhé smluvní straně. 
 
12. Prohlášení o vůli. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Dále 
prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena ani pod nátlakem, v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé vůle se smluvní strany zavázaly, že připojí k této smlouvě podpisy, resp. podpisy osob, které 
je zastupují. 
 
13. Vyhotovení. Tato smlouva se vyhotovuje ve (2) dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Jedno vyhotovení je určeno pro Prodávajícího, jedno pro Kupující.  
 
14. Přílohy. Přílohy této smlouvy jsou: příloha č. 1 – specifikace zboží a jednotkové ceny zboží (ceník 
prodávajícího), (zpracuje a v rámci nabídky doplní účastník), která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      V Karviné dne             V Karviné dne  
 
 
 
 
     …………………………………………………….    …………….………………………………………….. 
                           kupující              prodávající 
plk. Mgr. Květoslav Jordán, ředitel věznice                   Zdeněk Szkorupa 

 
 

 


