
Číslo smlouvy prodávajícího:    
Číslo smlouvy kupujícího: S/SÚSJMK/2022/425 

Rámcová smlouva na dodávku 
asfaltového betonu  

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku: 
 
Prodávající: 
Brněnská obalovna, s.r.o. 
se sídlem: Tovární 756/3, 643 00 Brno 
IČO: 645 06 924 
DIČ: CZ 64506924 
Zastoupena:  Ing. Alešem Friedrichem, jednatelem 
          Ing. Zdeňkem Sendlerem, jednatelem 
                      Ing. Mirko Zemanem, jednatelem 
  

Kontaktní adresa závodu: Tovární 756/3, 643 00 Brno 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 5080014308/5500 
Společnost je vedena v obchodním rejstříku  u Krajského obchodního soudu v Brně sp. zn. C 22624 
 
a 
 
Kupující:  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
IČO: 709 325 81, DIČ: CZ70932581 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem  
Organizace je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka teplé obalované směsi v kvalitě dle ČSN EN 13108-1a ČSN 
EN 13108-2. 
ACO 8 50/70 
ACO 11 50/70 
ACP 16 + 50/70 
BBTM 50/70 
vhodného pro vysprávky vozovek (dále jen zboží), zejména pro organizační jednotku oblast  
Střed – cestmistrovství Brno, cestmistrovství Rosice, cestmistrovství Vyškov a cestmistrovství 
Slavkov, oblast Jih – cestmistrovství Mikulov. Součástí dodávky je naložení na vozidla kupujícího 
v místě plnění, tj. na obalovně prodávajícího. 

1.2 Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti dle této smlouvy, 
a kupující se zavazuje dodávku převzít a uhradit v souladu s čl. IV. této smlouvy kupní cenu. 

 
II. 

Dodací podmínky 
2.1 Prodávající bude průběžně dodávat kupujícímu zboží v termínu od účinnosti této smlouvy 

do 31. 12. 2022 na základě jednotlivých požadavků (objednávek) organizační jednotky kupujícího, 
tj. oblasti. Termíny, místo dodání a druh zboží bude dohodnut mezi prodávajícím a kupujícím 



při každé samostatné objednávce. Dodávky jsou závislé na termínu zahájení provozu obalovny
a případných jejich nutných technologických odstávkách. Místem plnění je obalovna Hrušky.

2.2 Kontaktní osobou za prodávajícího je:

2.3 Při objednávce jednotlivých dodávek bude dojednán požadovaný druh zboží, množství a termín
dodání. Objednávka bude zaslána písemně na mail uvedený v čl. 2.2 této smlouvy. Osoby oprávněné
za kupujícího k sjednání jednotlivých objednávek:

vedoucí provozního úseku oblasti Střed:

vedoucí cestmistrovství Rosice:

vedoucí cestmistrovství Slavkov:

2.4 Prodávající se zavazuje dodat objednané množství ve lhůtě stanovené v objednávce. Kupující není
oprávněn požadovat lhůtu plnění kratší 24 hodin. Doba plnění je podmíněna vhodnými
klimatickými podmínkami pro pokládku asfaltových směsí dle ČSN EN 13108-1 a ČSN EN
13108-2.

2.5 Přechod nebezpečí škody a přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem přádání zboží
k dispozici v místě plnění, tj. naložením zboží na vozidlo kupujícího. Přebírající zaměstnanec
kupujícího potvrdí podpisem na dodacím listě převzetí zboží.



Dodací list musí obsahovat minimálně tyto údaje:
a) datum prodeje
b) druh asfaltových směsí
c) množství asfaltových směsí
d) prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky,

ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

2.6 V případě dodávky zboží na základě jedné objednávky za cenu vyšší než 50.000Kč bez DPH, bude
tato objednávka realizována na základě písemné kupní smlouvy vypracované v souladu
s podmínkami stanovenými touto rámcovou smlouvou. K podpisu takové smlouvy za kupujícího
je oprávněn provozní náměstek ředitele.

III.
Kupní cena

3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran jako jednotková cena za tunu zboží v příloze
č. 1 této smlouvy. Tato příloha může být změněna v souvislosti se změnou obecného ceníku
prodávajícího bez uzavření dodatku, nový ceník však musí být prokazatelně předem před jeho
účinností doručen písemně kupujícímu na adresu

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řá tě plnění včetně nakládky
na vozidlo kupujícího

3.3 Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Celková částka dokladu
zůstane bez zaokrouhlení.

3.4 Kupní cena je splatná v korunách českých.
3.5 Cena za jednotlivé dodávky bude stanovena jako násobek dodaného množství zboží a ceny

za příslušnou jednotku.
3.6 Prodávající dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude

v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný
bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IV.
Platební podmínky

4.1 Zálohové platby se nesjednávají.
4.2 Úhrada kupní ceny bude realizována kupujícím na základě faktur, jejíž přílohou bude dodací list

dle čl. 2.5 této smlouvy. Faktury budou vystavovány 1x za týden.
4.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu.
4.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude provedena

na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
4.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty

v platném znění.
4.6 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn fakturu

vrátit. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou s novou lhůtou
splatnosti a doručí ji kupujícímu.

4.7 Pro účely fakturace se strany dohodly:

- na fakturační adrese:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Faktury budou doručovány elektronicky na adresu



V. 
Záruka a reklamace 

5.1 Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců od jeho dodání. Prodávající neodpovídá 
za případné vady vzniklé technologickým zpracováním asfaltových směsí kupujícím. 

5.2 V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží je kupující povinen neprodleně o tomto zjištění písemně 
informovat prodávajícího. Prodávající je povinen bez zbytečných odkladů zahájit šetření 
a reklamační řízení.  

5.3 Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného zboží 
a odebrání zboží. 

5.4 V případě oprávněné reklamace bude vada řešena dodáním nového zboží nebo dobropisem případně 
vrácením kupní ceny vadného zboží kupujícímu. Výběr řešení vady je zcela v kompetenci 
kupujícího. V případě řešení reklamace dodáním nového zboží je sjednána lhůta pro dodání nového 
zboží do dvou pracovních dnů od doručení písemného požadavku kupujícího prodávajícímu.  

      V případě řešení reklamace dobropisem, je povinen tento dobropis vystavit prodávající 
do 10 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení kupujícího, že zvolil tento způsob řešení 
reklamační vady. V případě vrácení kupní ceny vadného zboží kupujícímu je prodávající povinen 
kupní cenu vrátit do 10 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení kupujícího, že zvolil 
tento způsob řešení reklamační vady. 

5.5 V případě, že vadná dodávka způsobí znečištění nebo jinou škodu na zařízení kupujícího, 
je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady vynaložené na vyčištění či odstranění jiné škody 
na zařízení kupujícího na základě faktury se splatností 30 dnů od vystavení. 

      V případě vadné dodávky již zpracované, tj. použité při opravě pozemní komunikace, je prodávající 
povinen uhradit kupujícímu veškeré náklady, které mu vznikly případným dovozem do místa 
zpracování, zpracováním takto vadného zboží, odstraněním již zpracovaného zboží z místa 
zapracování, jeho likvidací. Náhrada škody bude uhrazena na základě faktury se splatností 30 dnů 
od vystavení. Kupující může úhradu výše uvedených nákladů po prodávajícím vyžadovat jen a 
pouze pokud bezpochyby prokáže, že nálady vznikly výlučně vadnou dodávkou prodávajícího.   

5.6 V případě, že si kupující objedná u akreditované laboratoře kontrolu jakosti dodaného zboží 
a ze zkoušky vyplyne, že bylo dodáno zboží v jakosti v rozporu s touto smlouvou, zavazuje 
se prodávající uhradit náklady uhrazené kupujícím na tuto zkoušku, a to na základě faktury 
se splatností 30 dnů od doručení faktury do sídla prodávajícího.  

 
 

VI. 
Smluvní pokuty 

6.1 V případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou zboží (tzn. pokud nebude zboží dodáno včas, 
v objednaném druhu, množství a v dohodnuté jakosti) je prodávající povinen uhradit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny konkrétní dodávky za každý i jen započatý den prodlení  

6.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, je kupující povinen uhradit 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. 

6.3 Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody. 
6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se 
splatností 30 dnů. 
 

VII. 
Skončení smlouvy 

7.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší 
některou ze svých povinností stanovených v této smlouvě i přesto, že na porušování povinností byla 
jednou písemně upozorněna, nebo v případě zahájení insolvenčního řízení vůči prodávajícímu 
nebo kupujícímu dle zákona č. 182/2006Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Smlouva zaniká třetí kalendářní den od doručení oznámení o odstoupení s účinky ex-nunc. 

7.2 Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta je jeden měsíc 
a počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. 

7.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 



VIII. 
Závěrečná ustanovení 

8.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
8.2  V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost zaslanou na adresu uvedenou 

v této smlouvě nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 
8.3 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat 

za smluvní stranu. 
8.4  Prodávající souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající dále souhlasí 
se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny 
na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího. 

8.5 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajišťuje kupující. Prodávající označil tyto 
jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: podpisy 
jednajících osob, čísla mobilních telefonů a e-maily konkrétních osob, jednotkové ceny, které 
považuje za obchodní tajemství. Prodávající si ověří před zahájením plnění této smlouvy její 
uveřejnění v registru smluv. 

8.6  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží jedno. 

8.7  Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem 
uveřejnění v registru smluv dle odst. 8.5 tohoto článku.  

8.8  Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 obsahující druhy zboží a jednotkové ceny 
         
 
V Brně  7. 6. 2022       V Brně  7. 6. 2022 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….     …………………………………….. 
            Ing. Aleš Friedrich, jednatel    Bc. Roma Hanák, ředitel  
        
 
 
 
………………………………………….    
            Ing. Zdeněk Sendler, jednatel   
 
      
 
 
………………………………………….    
 Ing. Mirko Zeman, jednatel 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    



Příloha č. 1 – jednotkové ceny

Ceny platné od 1.4.2022 do vydání nového ceníku.

ACO 8........... č / tuna bez DPH
ACO 11........ č / tuna bez DPH
ACO 11+...... Kč / tuna bez DPH
ACO 11S...... Kč / tuna bez DPH
ACL 16+S..... Kč / tuna bez DPH
ACL 22+....... Kč / tuna bez DPH
ACP 16+S.... Kč / tuna bez DPH
ACP 22+S.... Kč / tuna bez DPH
AKTVJ.......... Kč / tuna bez DPH
BBTM5B....... Kč / tuna bez DPH


