
Smlouva o vzájemné spolupráci 

Smlouva č. 35/A/21 
 

Smluvní strany:  

 

LASSELSBERGER, s.r.o. 

se sídlem Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí  

IČO: 25238078 

DIČ: CZ25238078 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22719  

zastoupená: 

 Ing. Romanem Blažíčkem, jednatelem společnosti a 

Dipl. Ekonomem Petrem Machoňem, marketingovým ředitelem, na základě písemného pověření 

 

(dále jen „LB“) 

 

a 

 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace  

se sídlem Pod Vinicemi 928/9, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň  

IČO: 00377015 

DIČ: CZ00377015 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 33 

zastoupena Ing. Jiřím Trávníčkem , ředitelem příspěvkové organizace 

(dále jen „Zoo“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o vzájemné spolupráci (dále jen „smlouva“): 

      

I. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zoo poskytnout LB plnění specifikované ve čl. II odst. 1 této 

smlouvy a dále závazek LB dodat Zoo keramické obkladové prvky a stavební chemii blíže 

specifikované ve čl. II odst. 2 této smlouvy. 

 

II. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zoo se zavazuje nejpozději do 15.09.2021 poskytnout LB následující plnění: 367 kusů vstupenek 

pro dospělého do Zoologické a botanické zahrady města Plzně, s platností vstupenek 1 rok 

minimálně do 30.09.2022 a to za celkovou cenu ve výši 65 018,64 Kč včetně DPH. Zoo splní 

uvedenou povinnost dnem poskytnutí uvedeného plnění LB, tj. dnem prokazatelného doručení, 

popř. dnem předání na základě předávacího protokolu. 

 

2. LB se zavazuje poskytnout Zoo následující plnění: dodat Zoo nejpozději do 30.09.2021 zboží – 

keramické obkladové prvky a stavební chemii ze svého sortimentu blíže specifikované v příloze, 

č. 1 této smlouvy (zakázka 2510701378) a převést na Zoo vlastnické právo k tomuto zboží, a to 

za celkovou cenu 65 018,64 Kč včetně DPH.   

Dopravu zboží ze závodu zajistí LB na své náklady. 

 

 

III. Cena a platební podmínky 

 

1. Celková hodnota plnění Zoo poskytnutého ve prospěch LB činí 65 018,64 Kč včetně DPH.  Zoo 

je oprávněna vystavit fakturu za poskytnuté plnění nejdříve po jeho poskytnutí. Splatnost faktury 

se sjednává na 45 dní ode dne jejího vystavení. Faktura bude obsahovat popis poskytnutého 

plnění s odkazem na tuto smlouvu. 

 



2. Celková hodnota plnění LB ve prospěch Zoo činí 65 018,64 Kč včetně DPH.  LB je oprávněna 

vystavit fakturu za dodané zboží nejdříve po jeho dodání. Splatnost této faktury se sjednává na 45 

dní ode dne jejího vystavení. 

 

3. Faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28 a násl. 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti obchodní listiny dle § 435 

občanského zákoníku v účinném znění a poznámku „Neproplácet, vzájemný zápočet“. 

Vyrovnání vzájemných pohledávek a závazků bude provedeno na základě dohody smluvních 

stran formou vzájemného zápočtu. Nedojde-li k uzavření dohody o vzájemném zápočtu 

nejpozději do 30 dnů ode dne splatnosti obou faktur, je každá ze smluvních stran oprávněna 

vystavit druhé straně jednostranný zápočet.  

 

 

 

IV. Jakost, provedení a balení zboží 

 

1. Jakost a provedení dodávaných keramických obkladových prvků označených jako prvky první 

jakosti odpovídají požadavkům těchto harmonizovaných evropských norem popřípadě 

stavebnímu technickému osvědčení: 

obkládačky ČSN EN 14411 ed.3:2017 příloha L, skupina BIII. 

slinuté dlaždice     ČSN EN 14411 ed.3:2017 příloha G, skupina BIa. 

hutné dlaždice  ČSN EN 14411 ed.3:2017 příloha H, skupina BIb. 

doplňky – mozaiky   STO 030-49913 a prodloužení 030-055258 Stavební technické osvědčení 

tvarovky STO 030-049916 a prodloužení 030-055257 Stavební technické 

osvědčení 

reliéfní listely STO 030-054498 Stavební technické osvědčení  

 

2. LB vydala písemné Prohlášení o shodě a Prohlášení o vlastnostech v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9.3.2011 na všechny nabízené výrobky 

nebo Ujištění o vydání Prohlášení o shodě na výrobky, které jsou podle zákona č. 22/1997 Sb. v 

aktuálním znění a souvisejících nařízení vlády klasifikovány jako stanovené výrobky. Tato 

Prohlášení o shodě a Prohlášení o vlastnostech jsou veřejně dostupná na www.rako.cz.                                  

Na www.rako.cz je dále veřejně k dispozici Informační list o výrobcích prodávaných LB a jejich 

správném použití, jehož cílem je zabránit výskytu vad obkladů vzniklých z důvodu vadné 

montáže obkladových materiálů.  

 

3. Jakost a provedení dodávaných keramických obkladových prvků označených jako prvky druhé 

jakosti odpovídají požadavkům harmonizovaných evropských norem – ČSN EN 14411 ed.3:2017 

(viz bod.1) na všechny vlastnosti kromě jakosti povrchu hodnocené podle normy ISO 10 545-2. 

Keramické obkladové prvky označené jako druhá jakost mají viditelné vzhledové vady včetně 

malých odchylek v barvě, které nepůsobí rušivě ze 2 m vzdálenosti při posuzování jakosti 

povrchu dle ISO 10 545-2. 

 

4. Barevné, rozměrové a váhové tolerance výrobků, které plynou z charakteru keramické výroby,                    

a které povolují uvedené normy, nejsou považovány za vady výrobků. 

 

5. Povrch obkladových materiálů podléhá opotřebení. Jeho stupeň je závislý na druhu a stupni 

znečištění a pevnosti a odolnosti výrobku proti opotřebení. Zařazení a označení výrobků do 

skupin odolnosti proti opotřebení se vztahuje k odolnosti glazur nebo povrchu výrobku proti 

opotřebení dle normy EN 14411 a je uvedeno na obalu. Nevztahuje se však na poškození 

nadměrným tlakem nebo vysokou hmotností předmětů umístěných na obkladu. 

 

6. Výrobky jsou expedovány v lepenkových obalech s označením podle normy a na dřevěných 

europaletách (EUR) rozměr 120x80 cm, které jsou ve shodě s normou ČSN 269110.  

 

7. Způsob balení a hmotnostní parametry obalových jednotek se zbožím jsou uvedeny                                    

v příslušném katalogu zboží. 

 



8. Obaly všech balených výrobků LB splňují zákonné podmínky uvedení obalu na trh. Za obaly 

všech balených výrobků LB byl uhrazen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití 

obalového odpadu.  

 

 

 

V. Práva z vadného plnění 

 

 

1. LB odpovídá Zoo za to, že v záruční době, která činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží, si dodané 

zboží zachová obvyklé vlastnosti stanovené platnými normami.  

 

2. Záruka platí pouze při splnění těchto podmínek:  

• dodržení doporučení LB týkajícího se vhodnosti použití výrobků, 

• správného skladování výrobků a manipulace s nimi, (Keramické výrobky, s výjimkou výrobků 

skupiny BIa (dokonale mrazuvzdorné výrobky), skladujte v suchu v originálních obalech, 

chraňte před mrazem, působením vody a vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Při manipulaci 

s keramickými výrobky dbejte zvýšené opatrnosti z důvodu jejich křehkosti, zejména u zboží 

upraveného kalibrací dle EN 14411 přílohy G a L) 

• správného provedení stavebních a kladečských prací (montáž výrobků), při nichž budou 

výrobky použity (v souladu s ČSN 73 3450, ČSN 73 3451 a ČSN 74 4505). 

Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, úmyslné poškození                           

a použití zboží k jiným účelům, než je jeho obvyklé použití (tj. jako obkladový materiál). 

 

3. Zoo se zavazuje provést kontrolu zboží při jeho převzetí, nejpozději však do 7 dnů po přechodu 

nebezpečí škody na zboží. Jestliže Zoo zboží neprohlédne ani nezařídí, aby bylo prohlédnuto co 

nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této 

prohlídce, jen když prokáže, že zboží mělo vady již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. 

Vady zboží, které jsou zjistitelné až po otevření obalu, musí být písemně reklamovány u LB 

formou zprávy o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, co Zoo vadu zjistila. V případě 

zjištění vad zboží v době jeho zpracování musí být další zpracování bez odkladu přerušeno a vady 

oznámeny výše uvedeným způsobem LB. Zoo se zavazuje umožnit LB prohlídku reklamovaného 

zboží v takovém stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku zjištění vad a uchovat pro účely 

prohlídky i obaly z použitého zboží. Práva z vadného plnění spočívající v rozměrových a 

barevných odchylkách nemusí být ze strany LB uznána v případech zjištění nedostatku odborné 

péče na straně Zoo při prohlídce nebo zpracování koupeného zboží.  

 

4. Práva z vadného plnění budou uplatňována a uspokojována způsobem stanoveným zákonem.  

 

 

 

 

VI. Závěrečná ujednání  

 

1. Platnost a účinnost této smlouvy je dána dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  

 

2. Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od 

smlouvy v případě, že některá ze smluvních stran hrubým způsobem porušila ujednání této 

smlouvy, popř. na základě ustanovení občanského zákoníku. Za hrubé porušení smlouvy se 

považuje nesplnění závazků, ke kterým se smluvní strany zavázaly v ustanoveních článku II. 

smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně.  

 

3. Vztahy mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy, které nejsou výslovně upraveny, se 

řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně 

a místně příslušným soudem České republiky. 

 

4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou formou. 

 



5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá strana obdrží jeden výtisk. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Plzni dne 6.9.2021   V Plzni dne 20.9.2021 

 

 

................................................    ........................................... 

LASSELSBERGER, s.r.o.    Zoologická a botanická zahrada města Plzně, 

Ing. Roman Blažíček     příspěvková organizace 

           Ing. Jiří Trávníček 

 

 

................................................ 

LASSELSBERGER, s.r.o. 

Dipl.ekonom Petr Machoň 

 

Přílohy: 

Příloha č.1 – dodaný sortiment 

Příloha č.2 – kopie pověření k zastoupení v jednání P.Machoň 


