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Rámcová dohoda 

Nákup sazenic lesních dřevin 
 

Smluvní strany: 
Kupující:        SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,  
 příspěvková organizace 
se sídlem:  
k podpisu smlouvy zmocněn:  
IČO:  40526551 
 
dále jen „Kupující“ nebo “Zadavatel” 
 
a 
 
Prodávající :  LESOŠKOLKY s.r.o. 
se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:   
zastoupený:  
IČO:  45534888 
DIČ:  CZ45534888 
bankovní spojení:   
dále jen „Prodávající “ 
 

 
 níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a § 1746 
odst. 2 s přihlédnutím k § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto 
 

rámcovou kupní smlouvu na dodávky sadebního materiálu 

 (dále jen „Rámcová dohoda") 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na uzavření 
rámcové dohody s názvem „Nákup sazenic lesních dřevin“, jehož účelem bylo 
uzavření Rámcové dohody s více dodavateli, jejichž počet nebyl předem omezen (dále 
jen „Zadávací řízení").  

1.2. Účastníky na této Rámcové dohody straně Prodávajících se stali všichni účastníci 
Zadávacího řízení, jejichž nabídky podané v Zadávacím řízení splnily podmínky 
stanovené zadávacími podmínkami Zadávacího řízení, a kteří prokázali splnění 
požadované kvalifikace. 

1.3. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky 
Rámcové dohody. 

1.4. Vybraný Prodávající pro jednotlivé části veřejné zakázky (druhy dřevin) je vybraným 
dodavatelem pro plnění dílčí veřejné zakázky sestávající z částí veřejné zakázky, pro 
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které tento prodávající podal nejnižší nabídkovou cenu. 

1.5. V případě úmyslu zadat dílčí veřejnou zakázku podle této rámcové smlouvy objednatel 

písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření prováděcí smlouvy/dílčí kupní smlouvy 
(dále jen „Prováděcí smlouva“ či „Dílčí smlouva“, také „objednávka“) vždy toho 
dodavatele, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil pro danou část veřejné 
zakázky jako první v pořadí.  

1.6. Pořadí, v jakém se dodavatelé umístili při uzavírání rámcové smlouvy, je uvedeno pro 
každý druh plnění zvlášť v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

2. Předmět Rámcové dohody 

2.1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava hlavních podmínek, za kterých budou na 
základě této Rámcové dohody zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na dodávky 
sadebního materiálu podle aktuálních potřeb a poptávky Kupujícího. 

2.2. Předmětem Rámcové dohody je dále postup a podmínky sjednání základních 
obchodních a platebních podmínek pro realizaci dílčích veřejných zakázek, resp. pro 
prováděcí smlouvy/dílčí kupní smlouvy na plnění dílčích veřejných zakázek postupem 
uzavírané podle článku 4 této Rámcové dohody.  

2.3. Podrobná specifikace předmětu plnění, technických a obchodních podmínek 
jednotlivých dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě této Rámcové dohody 
bude obsažena v příslušné objednávce na dílčí veřejnou zakázku. 

 

3. Předmět Prováděcích smluv 

3.1. Předmětem Prováděcích smluv bude závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu 
reprodukční materiál lesních dřevin, resp. sazenice lesních dřevin, určený k umělé 
obnově lesa a k zalesňování lesních pozemků a pozemků určených k plnění funkcí lesa 
(dále též jen „Sadební materiál“ či „Sazenice“), odpovídající požadavkům na kvalitu 
reprodukčního materiálu podle zákona č. 149/2003 Sb., zákon o obchodu s 
reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
Ministerstva zemědělství č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, 
a to v zadavatelem množství a technické specifikaci ve výzvě k podání nabídek či 
objednávce Kupujícího, a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto Sadebnímu 
materiálu a závazek Kupujícího Sadební materiál dodaný Prodávajícím na základě Dílčí 
smlouvy převzít a zaplatit za něj kupní cenu, a to za podmínek uvedených v Rámcové 
dohodě a jednotlivých Prováděcích smlouvách.  

3.2. Rámcová technická specifikace Sadebního materiálu poptávaného Kupujícím na základě 
této Rámcové dohody je obsažena v příloze č. 1 této Rámcové dohody.  

3.3. Konkrétní technická specifikace poptávaného Sadebního materiálu, tj. údaje o 
konkrétních parametrech poptávaného Sadebního materiálu (dřeviny) a počtech 
poptávaných kusů budou Kupujícím vždy uvedeny v zadávacích podmínkách konkrétní 
dílčí veřejné zakázky (viz čl. 4 této Rámcové dohody) a v objednávce Kupujícího, která 
bude Kupujícím vystavena na základě výsledku zadávacího řízení.  

3.4. Samotným uzavřením Rámcové dohody Kupujícímu nevzniká závazek k odběru 
(nákupu) jakéhokoliv konkrétního množství Sadebního materiálu od kteréhokoliv 
Prodávajícího a k zaplacení kupní ceny a Prodávajícímu nevzniká právo na zaplacení 
jakékoliv kupní ceny a povinnost dodat Sadební materiál. Závazky uvedené v předchozí 
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větě vznikají vždy až na základě uzavření Prováděcí smlouvy, přičemž tyto budou 
zadávány po ukončení dílčí veřejné zakázky budou dle konkrétních aktuálních potřeb 
Kupujícího a v souladu se zadávacími podmínkami dílčí veřejné zakázky. 

3.5. Součástí předmětu plnění Prováděcích smluv je též doprava a složení dodávaného 
Sadebního materiálu do místa či míst plnění určených Kupujícím v souladu s Rámcovou 
dohodou a Objednávkou, a to včetně provedení všech nezbytných či vhodných opatření 
s tímto výkonem souvisejících, tj. zejm. opatření proti poškození během přepravy, 
případně též pojištění během přepravy apod., ošetření a kontrola sazenic či nahrazení 
poškozených či zničených sazenic.  

 

4. Dílčí prováděcí smlouvy 

4.1. Dílčí smlouva je uzavřena následujícím způsobem: Kupující odešle Prodávajícímu 
objednávku v souladu s podmínkami dílčí veřejné zakázky a nabídky podané tímto 
prodávajícím do části veřejné zakázky. 

4.2. Objednávka je Kupujícím upravena v rozsahu a podmínkách dílčí veřejné zakázky a 
aktualizovaná o jednotkové ceny podle nabídky Prodávajícího, který se stal v rámci dílčí 
veřejné zakázky na části vybraným dodavatelem. Objednávka Kupujícího dále obsahuje 
místo plnění (dodání), a závazný termín dodání, který nesmí být ze strany Prodávajícího 
překročen. 

4.3. Kupující odesílá objednávku na kontaktní e-mailovou adresu Prodávajícího sdělenou 
v rámci jeho nabídky příp. zprávou do datové schránky Prodávajícího. 

4.4. Prováděcí smlouva (objednávka) se řídí podmínkami Rámcové dohody, vč. všech jejích 
příloh.  

4.5. V případě, že bude Objednávka Kupujícího Prodávajícím odmítnuta, platí, že Prodávající 
odstoupil od své nabídky. V takovém případě je Kupující (zadavatel) oprávněn: 

4.5.1. Vyzvat k uzavření smlouvy, tj. vystavit objednávku, postupně v pořadí podle 
výsledku hodnocení nabídek dalšího účastníka (dalšího Prodávajícího) dílčí 
veřejné zakázky, přičemž tento postup lze opakovat až do pořadí posledního 
účastníka (Prodávajícího, který podal nabídku). 

4.5.2. V případě podle odst. 4.5.1 je Objednávka zadavatelem vystavena v souladu 
s nabídkou příslušného účastníka (Prodávajícího) a za cenu uvedenou tímto 
Prodávajícím, který je dalším v pořadí, v jeho nabídce na dílčí veřejnou zakázku. 

 

5. Cena a platební podmínky 

5.1. Kupní cena za Sadební materiál dodávaný na základě Prováděcí smlouvy bude vždy 
stanovena na základě výsledků zadávacího řízení, sestavená podle jednotkových cen 
za jednotlivé části veřejné zakázky – druhy dřevin. 

5.2. Kupní cena sjednaná za 1 ks Sadebního materiálu nesmí být vyšší než nabídková 
(jednotková) cena uvedená příslušným Prodávajícím pro příslušný druh Sadebního 
materiálu a dřevinu/skupinu dřevin v příloze č. 1 Rámcové dohody. Ceny uvedené pro 
jednotlivé Prodávající v příloze č. 1 Rámcové dohody jsou cenami maximálně možnými, 
nepřekročitelnými a nezměnitelnými co do jejich maximální výše, a to po celou dobu 
trvání Rámcové dohody. Cenu díla je možné změnit pouze ve prospěch objednatele 
jejím snížením, nebo za podmínek stanovených v čl. 7.5 zadávací dokumentace, která 
je jako její příloha č. 2 nedílnou součástí této rámcové dohody (vyhrazená změna 
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závazku ze smlouvy pro případ nárůstu inflace na každou jednotlivou část veřejné 
zakázky). 

5.3. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího nezbytné pro řádné splnění 
povinností dle Rámcové dohody a Prováděcích smluv, včetně nákladů na dopravu 
Sadebního materiálu do místa či míst plnění, nákladů na pracovníky Prodávajícího užité 
k plnění, veškeré daně (kromě DPH), poplatky a cla, dále také náklady na obaly a 
uskladnění dodávaného Sadebního materiálu, náklady na nezbytné doklady Sadebního 
materiálu podle zákonných a podzákonných právních předpisů či technických norem a 
dále veškeré ostatní náklady. 

5.4. Kupní cena Sadebního materiálu bude vždy fakturována najednou - jedinou společnou 
fakturou vystavenou Prodávajícím, a to vždy až po řádném splnění celé Prováděcí 
smlouvy (po dodání).  Kupující neposkytuje Prodávajícímu žádné zálohy.  

5.5. Přílohou faktury (daňového dokladu) je vždy dodací list či předávací protokol o 
provedené dodávce Sadebního materiálu v souladu s Objednávkou Kupujícího. 

5.6. Ke kupní ceně Sadebního materiálu bude při fakturaci vždy připočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši dle aktuálně platných právních předpisů, je-li Prodávající plátcem DPH. 
Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu obou smluvních 
stran dodacího listu/předávacího protokolu po dodání Sadebního materiálu Kupujícímu. 

5.7. Veškeré ceny budou uvedeny v Kč a veškeré platby na základě Rámcové dohody 
a Prováděcích smluv budou realizovány v Kč.  

5.8. Doba splatnosti faktur, resp. kupní ceny účtované Kupujícímu za dodávku Sadebního 
materiálu na základě konkrétní Prováděcí smlouvy a za jeho dopravu bude 14 dnů 
ode dne doručení faktury Kupujícímu. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud 
je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu Kupujícího 
ve prospěch účtu Prodávajícího. 

5.9. Celková cena každé dílčí zakázky (dodávky sazenic) se skládá ze součtu cen všech 
ucelených částí díla (podle druhů sazenic). Cena za každou ucelenou část díla bude 
tvořena součinem počtu sazenic konkrétního druhu a cenou za druh sazenice 
stanovenou v příloze č. 1 této smlouvy pro daného dodavatele. 

 

5.10. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), včetně případné 
informace, že předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s 
§ 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Prodávající není plátcem DPH, musí Faktura 
splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 
Občanského zákoníku. Jednotlivé přílohy daňového dokladu (faktury) stanoví tato 
Rámcová dohoda a příslušné Prováděcí smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) 
nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či požadavků ujednaných touto 
Rámcovou dohodou, resp. příslušnými Prováděcími smlouvami, je Kupující oprávněn 
takový daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu Prodávajícímu, aniž by se 
dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až 
od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to 
případně včetně požadovaných příloh. V případě, že Sadební materiál bude vykazovat 
vady, užije se tohoto ustanovení obdobně.  

5.11. Stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZoDPH, je povinen 
neprodleně o tomto písemně informovat Kupujícího. 
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5.12. Bude-li Prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce 
ve smyslu § 106a ZoDPH, je Kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZoDPH.  

5.13. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny nebo její 
části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo 
bankovního účtu, které je dodavatelem používáno pro ekonomickou činnost, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu nebo její část, na něž byla vystavena faktura, a 
případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako 
bankovní účet, který je dodavatelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k 
Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že 
předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 
92e ZoDPH 

5.14. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě 
splatnosti určené ve Faktuře. 

5.15. Prodávající není oprávněn započíst jakékoliv své splatné či nesplatné pohledávky proti 
pohledávkám Kupujícího za Prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu 
Kupujícího.  

5.16. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoli splatnou či nesplatnou pohledávku za 
Kupujícím třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, 
bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 

6. Místo, čas a další podmínky dodání 

6.1. Místem plnění dílčích veřejných zakázek bude Plzeň, Lesní školka Čtyrák (GPS 
souřadnice (49.7872397N, 13.4103747E).                                                                                             

6.2. Požadovaný (nejzazší) termín dodání Sadebního materiálu bude vždy Kupujícím 
stanoven v zadávacích podmínkách objednávky a bude též uveden v Prováděcí smlouvě 
(Objednávce). 

6.3. Prodávající je povinen vyrozumět Kupujícího o zamýšleném dodání Sadebního materiálu 
vždy nejméně jeden kalendářní den předem, aby byl Kupující schopen poskytnout 
Prodávajícímu potřebnou součinnost. Sadební materiál dodá Prodávající do míst/a 
plnění pouze v pracovní dny, a to nejpozději do 16:00 hod., nebude-li v Objednávce 
stanoveno jinak. 

6.4. Při předání Sadebního materiálu bude Prodávajícím vystaven dodací list obsahující 
minimálně údaj o druhu a množství dodaného Sadebního materiálu a místu a času 
dodání, který bude potvrzen/podepsán Kupujícím. Dodací list může být nahrazen 
předávacím protokolem či jiným obdobným dokladem se shora uvedenými náležitostmi. 
Dodací list či předávací protokol či jiný obdobný doklad bude vždy vyhotoven ve 2 
vyhotoveních, z nichž jak Prodávající, tak Kupující obdrží po jednom. Kopie dodacího 
listu, předávacího protokolu či jiného obdobného dokladu potvrzeného Kupujícím musí 
být přílohou faktury dle odst. 5.5 Rámcové dohody.  

6.5. Protokolárním převzetím Sadebního materiálu ve smyslu odst. 6.4. této Rámcové 
dohody dochází k přechodu vlastnického práva a nebezpečí škody na věci 
k dodávanému Sadebnímu materiálu na Kupujícího.  

6.6. Prodávající je oprávněn k dopravě použít vozidlo. 
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7. Další podmínky plnění 

7.1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu pouze takový Sadební materiál, 
jehož technická specifikace bude plně odpovídat konkrétním požadavkům stanoveným 
Kupujícím v zadávacích podmínkách (resp. v Prováděcí smlouvě). Kupující je oprávněn 
odmítnout převzetí Sadebního materiálu neodpovídajícího stanovené technické 
specifikaci (odstoupit od Prováděcí smlouvy s účinky ex tunc). Právo na zaplacení 
smluvní pokuty Kupujícímu tím není dotčeno.  

7.2. Veškerý Prodávajícím dodaný Sadební materiál musí splňovat ustanovení zákona č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

7.3. Veškerý Prodávajícím dodaný Sadební materiál rodů lesních dřevin, ve znění pozdějších 
předpisů, musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským 
pasem podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č. 5/2020 Sb., Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, 
ve znění pozdějších předpisů a příslušnými právními předpisy Evropské unie. 

7.4. Veškerý Sadební materiál musí být dále doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií 
nezbytných dokladů dle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k 
obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin“) a dále průvodním listem a průvodním štítkem nebo listem o původu 
dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 
149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Prováděcí vyhláška“). 

7.5. Dodávaný Sadební materiál musí být v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat 
požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle Prováděcí vyhlášky, 
resp. dle ČSN 48 2115.  

7.6. Dodaný Sadební materiál musí být vždy označený obchodní firmou výrobce a původem 
takovým způsobem, aby nemohlo dojít k záměně.  

7.7. Do doby protokolárního předání Sadebního materiálu Kupujícímu je Prodávající povinen 
se Sadebním materiálem manipulovat a zajistit jeho uložení tak, aby nedocházelo 
k vysychání kořenového systému či zapaření či poškození či znehodnocení Sadebního 
materiálu. Sadební materiál bude Prodávající přepravovat v uzavřeném prostoru, bude-
li to Kupujícím vyžadováno v rámci jednotlivé Objednávky. 

7.8. Veškeré doklady uvedené shora v tomto článku 7. Rámcové dohody musí být 
Prodávajícím předány Kupujícímu vždy při protokolárním předání Sadebního materiálu 
ve smyslu odst. 6.4. této Rámcové dohody. 

 

8. Odpovědnost za škodu a za vady, sankční ujednání 

8.1. Odpovědnost za škodu se řídí Občanským zákoníkem. Za případnou škodu odpovídá 
smluvní strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana neprokáže, že škoda 
byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku (mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na vůli smluvní strany). 

8.2. Prodávající odpovídá za vady Sadebního materiálu podle § 2099 a násl. Občanského 
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zákoníku. 

8.3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodávaného Sadebního materiálu 
ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 2 měsíců ode dne 
protokolárního předání Sadebního materiálu Kupujícímu ve smyslu odst. 6.5 této 
Rámcové dohody.  

8.4. Kupující bude provádět kontrolu předávaného Sadebního materiálu vždy 
při předání/přejímce. Kupující je dále oprávněn provádět kontrolu kvality Sadebního 
materiálu před odběrem, resp. před jeho potvrzením. Kupující je oprávněn být přítomen 
při vyzvedávání a nakládání Sadebního materiálu; o takových úkonech Prodávající 
Kupujícího prokazatelně s dostatečným předstihem vyrozumí.  

8.5. Kupující je povinen vady Sadebního materiálu oznámit (reklamovat) Prodávajícímu bez 
zbytečného odkladu po provedení kontroly podle předchozího odstavce a zjištění vad, 
resp. bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady vyjdou najevo, nejsou-li tyto vady 
patrné v době dodání/přejímky či při kontrole podle předchozího odstavce, ale jinak 
v zásadě až do uplynutí doby záruky za jakost. 

8.6. Oznámení (reklamaci) vad lze provést také telefonicky s tím, že vytýkané vady budou 
Prodávajícímu následně doručeny písemně společně s uplatněním práva Kupujícího 
z odpovědnosti Prodávajícího za vady. Písemná forma je zachována rovněž při použití 
e-mailu či datovou zprávou odeslanou do datové schránky Prodávajícího. 

8.7. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci vadného plnění nejpozději do 30 dnů od 
uplatnění práva z odpovědnosti za vady, příp. od uplatnění práv plynoucích ze záruky 
za jakost poskytnuté Kupujícím.  

8.8. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady, resp. ze záruky za jakost se řídí Občanským 
zákoníkem, nestanoví-li Rámcová dohoda, resp. Prováděcí smlouva jinak. 

 

9. Smluvní pokuty, sankční ujednání 

9.1. V případě, že Prodávající nedodá Sadební materiál v požadovaném množství, kvalitě 
a v termínu dle Prováděcí smlouvy (tj. bude v prodlení s dodáním Sadebního materiálu 
dle Prováděcí smlouvy), je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z kupní ceny řádně a včas nedodaného Sadebního materiálu sjednané 
v Prováděcí smlouvě, a to za každý i započatý den prodlení a za každé jednotlivé 
porušení.  

9.2. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady nebo vyřízením reklamace 
se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny 
vadného, resp. reklamovaného Sadebního materiálu sjednané v Prováděcí smlouvě, a 
to za každý i započatý den prodlení a za každé jednotlivé porušení.  

9.3. V případě, že Prodávající nesplní řádně a včas jakoukoliv povinnost stanovenou 
v článku 7. této Rámcové dohody, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takovéto 
povinnosti. 

9.4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným 
uhrazením nezaniká povinnost Prodávajícího splnit povinnost, jejíž splnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou, a Prodávající je i nadále povinen ke splnění takovéto 
povinnosti.  

9.5. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno ani nijak omezeno právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením 
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povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, tzn. 
Kupující je oprávněn uplatnit náhradu škody nezávisle a vedle s nárokem na smluvní 
pokutu, přičemž není vyloučena kombinace smluvních pokut. 

9.6. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká 
právo Kupujícího odstoupit od Rámcové dohody, resp. od Prováděcí smlouvy. 
Odstoupením od Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy nezaniká nárok Kupujícího 
na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení již Prodávajícímu vznikla povinnost. 

9.7. Smluvní pokuta bude splatná do 30 kalendářních dnů po doručení oznámení o uplatnění 
smluvní pokuty ze strany Kupujícího Prodávajícímu. Smluvní strany se dohodly, že 
Kupující je oprávněn započíst pohledávku, a to i nesplatnou, kterou má za Prodávajícím 
z titulu smluvní pokuty, oproti pohledávce Prodávajícího, kterou má Prodávající za 
Kupujícím z titulu kupní ceny za Sadební materiál a/nebo ceny za dopravu Sadebního 
materiálu. Dále se smluvní strany dohodly, že Kupující je oprávněn jednostranně 
započíst jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledávku vyplývající z Rámcové 
dohody a Prováděcí kupní smlouvy na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku 
Prodávajícího za Kupujícím. 

9.8. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok 
na uplatnění úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně, resp. vůči povinnému 
konkrétnímu účastníkovi Rámcové dohody a Prováděcí smlouvy, a to ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.9. Pro jeden případ porušení povinností stanovených touto Rámcovou dohodou, resp. 
Prováděcí smlouvou, lze kumulativně uplatnit více smluvních pokut. 

10. Doba trvání Rámcové dohody 

10.1. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to od momentu nabytí 
účinnosti rámcové dohody na sedm měsíců (předpoklad ukončení plnění k 
30. 04. 2023)  

10.2. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi účastníky Rámcové 
dohody. 

10.3. Tato Rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

11. Ukončení platnosti Rámcové dohody, výpověď Rámcové dohody 

11.1. Platnost a účinnost této Rámcové dohody končí: 
a) uplynutím sjednané doby trvání Rámcové dohody. 
b) písemnou dohodou smluvních stran. 
c) výpovědí dle odst. 11.2. tohoto článku Rámcové dohody. 
d) odstoupením dle odst. 11.3. až odst. 11.6. tohoto článku Rámcové dohody. 

11.2. Kupující je oprávněn tuto Rámcovou dohodu vypovědět i bez uvedení důvodu. 
Výpovědní doba v takovém případě činí 4 měsíce a počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
Kupující je oprávněn Rámcovou dohodu vypovědět i pouze ve vztahu k některému či 
některým Prodávajícím. 

11.3. Kterýkoliv z účastníků Rámcové dohody je oprávněn od Rámcové dohody či od 
Prováděcí smlouvy odstoupit za podmínek stanovených obecně závaznými právními 
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předpisy (zejména Občanským zákoníkem). Kupující je oprávněn odstoupit od Rámcové 
dohody či od Prováděcí smlouvy ve vztahu ke konkrétnímu Prodávajícímu, a to bez 
předchozí výzvy k nápravě porušení povinnosti Prodávajícího, zejména v případě, že:  

a) Prodávající opakovaně (minimálně dvakrát) poruší jakoukoliv z povinností 
Prodávajícího stanovených Rámcovou dohodou, 

b) Prodávající je v prodlení s dodáním Sadebního materiálu dle Prováděcí smlouvy 
anebo odstraněním vytčené/reklamované vady, které trvá déle než 30 kalendářních 
dnů; 

c) Prodávající nedodá Sadební materiál v množství a specifikaci dle Prováděcí 
smlouvy; 

d) Prodávající poruší jakoukoliv svou povinnost podle čl. 7 Rámcové dohody. 

11.4. Prodávající je oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy v případě, že Kupující 
je v prodlení se zaplacením ceny dle Prováděcí smlouvy delším než 60 kalendářních 
dnů. 

11.5. Kupující je dále oprávněn odstoupit od Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy zejména 
v případě, že vůči majetku Prodávajícího bude zahájeno či bude probíhat insolvenční 
řízení nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Prodávajícího ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, či Prodávající vstoupí do likvidace a dále také v případě 
podání návrhu na vyhlášení moratoria týkajícího se Prodávajícího. 

11.6. Kupující je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu 
Prodávajícímu, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové dohody. Odstoupení 
od Rámcové dohody musí být písemné a prokazatelně doručeno dotčené druhé smluvní 
straně. Pokud od Rámcové dohody odstupuje některý z Prodávajících, postačí, když 
odstoupení doručí pouze Kupujícímu. Odstoupení od Rámcové dohody se nedotýká 
nároku Kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody, resp. 
Prováděcích smluv, ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení. 

11.7. Předčasné ukončení této Rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost do té doby 
nesplněných Prováděcích smluv, uzavřených za trvání této Rámcové dohody, nebude-
li se důvod předčasného ukončení týkat rovněž takovéto Prováděcí smlouvy. Práva a 
povinnosti z takto uzavřených Prováděcích smluv se budou i nadále řídit ujednáními 
smluvních stran, uvedenými v této Rámcové dohodě, a to bez ohledu na její předčasné 
ukončení. 

11.8. Smluvní strany sjednávají, že v souvislosti s odstoupením od této Rámcové dohody, 
resp. Prováděcích smluv, si nebudou povinny vracet plnění, které si vzájemně poskytly 
na základě již řádně splněných Prováděcích smluv. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě 
písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové 
dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je v souladu s ustanovením § 222 zákona 
vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být 
prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek. 

12.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami 
budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky. Místní příslušnost 
se sjednává podle sídla Objednatele a věcná a funkční příslušnost soudů příslušných 
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k rozhodování sporů z této Rámcové dohody či Prováděcích smluv zůstává zachována. 

12.3. Kupující je oprávněn postoupit jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou pohledávku 
vyplývající z Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy za Prodávajícím na jakoukoliv třetí 
osobu bez omezení.  

12.4. Prodávající prohlašují, že po celou dobu trvání Rámcové dohody budou disponovat 
oprávněním k činnosti v rozsahu kvalifikace, kterou prokázali v rámci zadávacího řízení 
veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody. 

12.5. Prodávající výslovně prohlašují, že považují veškerá ustanovení za dostatečně určitá a 
přiměřená, a to včetně ustanovení týkajících se lhůt plnění a smluvních pokut. 

12.6. Prodávající berou na vědomí, že Kupující bude postupovat v souladu se svými 
povinnostmi stanovenými v § 219 Zákona, tedy uveřejní údaje a dokumenty, k jejichž 
uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně Rámcové dohody a 
případně též včetně Prováděcích smluv. Dále smluvní strany berou na vědomí 
povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
a s takovým uveřejněním souhlasí. 

12.7. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 – Oceněná specifikace předmětu 
plnění rámcové dohody – soupis dřevin. 

12.8. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu 
odpovídajícím počtu účastníků této Rámcové dohody. Každý z účastníků obdrží jedno 
vyhotovení.  

12.9. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, že mu rozumí 
a zavazují se dodržování podmínek stanovených v Rámcové dohodě, a že tato Rámcová 
dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, prosté omylu či tísně 
a že nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž na důkaz toho 
připojují níže své podpisy. 

 

 
V Plzni dne   …………….2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….    ………………………………….. 
       za objednatele      za dodavatele 
 

 

 

 

Přílohy:  
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Příloha č. 1 - Oceněná specifikace předmětu plnění rámcové dohody – soupis dřevin 

Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup sazenic lesních dřevin 

Příloha č. 3 – Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele 

 

 


