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Rámcová kupní smlouva 

Název firmy 
IČO: 47085665 

DIČ: CZ6010040124 

se sídlem: Jezero č.18, 256 01 Benešov 

zapsaná v obchodním rejstříku  

zastoupená p. Petrem Kubátem 

e-mailová adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

bankovní spojení XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

telefonní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Prodávající“) 

 

a 

 

Zařízení služeb MZe s.p.o. 

IČO: 71294295 

DIČ: CZ71294295 

se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00 

zastoupená Bc. Karlem Smetanou, ředitelem 

účet č.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

e-mailová adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Kupující“) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), tuto rámcovou kupní smlouvu: 

I.  

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je rámcová úprava právních poměrů smluvních stran vznikajících 

při sjednávání dílčích kupních smluv uzavíraných na základě objednávek Kupujícího, které 

budou mezi smluvními stranami v budoucnu uzavírány na jednotlivé dodávky zboží 

Prodávajícího v kvalitativní specifikaci, balení a ceně dle aktuální nabídky Prodávajícího 

(dále jen „zboží“). 

2. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu zboží za podmínek uvedených v této smlouvě a 

umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží. Kupující se zavazuje toto zboží 

převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za podmínek níže uvedených. 
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II.  

Objednávka, dílčí kupní smlouva 

1. Kupující objednává zboží písemnou objednávkou zaslanou Prodávajícímu na e-mailovou 

adresu kubatpetr@seznam.cz. Osobou oprávněnou učinit za Kupujícího objednávku je 

kterýkoli jeho zaměstnanec. Objednávka musí obsahovat nejméně následující náležitosti: 

a) datum objednávky; 

b) specifikace položky zboží z nabídky Prodávajícího; 

c) množství zboží; 

d) jednotkovou cenu zboží odpovídající nabídce Prodávajícího; 

e) termín dodání zboží; 

f) jméno, příjmení a funkci zaměstnance Kupujícího, který objednávku vyhotovil. 

2. Dílčí kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky Prodávajícím na e-mailovou adresu 

martina.wannerova@zsmze.cz. Prodávající je povinen potvrdit objednávku do 10 dnů ode 

dne, kdy mu byla objednávka doručena. V případě, že Prodávající objednávku nepotvrdí, je 

ve stejné lhůtě povinen Kupujícímu sdělit důvod nepotvrzení objednávky.  

3. Potvrdí-li Prodávající objednávku pouze co do části objednaného množství zboží nebo jen 

některého zboží, má se za to, že je dílčí kupní smlouva uzavřena pouze v tomto částečném 

rozsahu, neoznámí-li Kupující Prodávajícímu nejpozději den po doručení potvrzení 

objednávky, že na takové dodávce zboží nemá zájem.  

III.  

Dodací a platební podmínky 

1. Dnem dodání zboží je den, kdy dojde k předání zboží Kupujícímu na adrese sídla 

Kupujícího a k podpisu dodacího listu specifikujícího předané zboží zástupci obou 

smluvních stran. 

2. Kupující není povinen převzít zboží, které dle ustanovení čl. IV odst. 1 této smlouvy má 

vady; v takovém případě Kupující není v prodlení s převzetím zboží. 

3. V ceně zboží je zahrnuta doprava, obal i případné doklady ke zboží a veškeré další náklady 

spojené s dodávkou zboží. 

4. V případě porušení povinnosti Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží v souladu 

s potvrzenou objednávkou je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve 

výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení s plněním povinnosti. Zaplacením 
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smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke 

kterému se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuta je splatná jednotlivě za každý, byť i 

započatý den prodlení, a to do 10 dnů ode dne prodlení. Povinnost zaplatit smluvní pokutu 

je splněna dnem, kdy je smluvní pokuta připsána na účet Kupujícího uvedený v záhlaví této 

smlouvy. 

5. Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit částku odpovídající ceně zboží dodaného dle 

odst. 1 tohoto článku ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu vystaveného 

Prodávajícím do 10 dnů od dodání zboží, a to na účet v něm uvedený. Nedílnou přílohou 

daňového dokladu je dodací list podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že 

daňový doklad nebude vystaven oprávněně, nebude obsahovat náležitosti stanovené v 

příslušných obecně závazných právních předpisech, či jeho přílohou nebude dodací list 

podepsaný zástupci obou smluvních stran, je Kupující oprávněn vrátit jej Prodávajícímu k 

doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení 

opraveného či oprávněně vystaveného daňového dokladu. 

IV.  

Práva z vadného plnění 

1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, to znamená, že  

a) má vlastnosti, které byly stranami ujednány či Prodávajícím popsány, nebo které mohl 

Kupující očekávat s ohledem na povahu zboží; 

b) se hodí k účelu, který je Prodávajícím uváděn, nebo ke kterému se zboží obvykle 

používá; 

c) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; 

d) vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů. 

2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží v délce doby použitelnosti zboží 

uvedené na obalu zboží.  

3. V případě, že zboží má vady, Kupující je oprávněn uplatnit u Prodávajícího práva z vadného 

plnění či ze záruky (dále též „reklamace“). Kupující je v takovém případě povinen uplatnit 

práva z vadného plnění písemnou formou. 

4. Kupující má právo požadovat po prodávajícím náhradu nákladů účelně vynaložených při 

uplatnění reklamace. 

5. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ve lhůtě do 15 dnů ode dne uplatnění 

reklamace. 
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V.  

Trvání závazku z této smlouvy a zánik závazku z této smlouvy 

1. Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. 

2. Každá smluvní strana je oprávněna vypovědět závazek z této smlouvy písemnou výpovědí i 

bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena 

druhé smluvní straně. 

VI.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Pro případ, že tato 

smlouva není uzavírána za přítomnosti smluvních stran, platí, že smlouva není uzavřena, 

pokud ji druhá smluvní strana podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť 

nepodstatnou, nebo dodatkem. Smluvní strany vylučují nahrazení podpisu mechanickými 

prostředky ve smyslu ustanovení § 561 odst. 1 občanského zákoníku. 

 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze pořizovat pouze formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků. Jiná forma změny smlouvy se výslovně vylučuje. Každá smluvní 

strana může namítnout neplatnost dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i 

když již bylo započato s plněním. Ustanovení § 562 odst. 1 a § 582 odst. 2 občanského 

zákoníku se nepoužijí. K zániku závazku z této smlouvy právním jednáním jedné nebo 

všech smluvních stran může dojít pouze tehdy, je-li dodržena písemná forma předmětného 

právního jednání. 

 

3. Doručováno bude na adresu smluvních stran uvedenou shora. V případě doručování 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že písemnost je doručena i v 

případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla uložena u provozovatele 

poštovních služeb, nevyzvedne. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy 

budou o této změně druhou smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 pracovních 

dnů. Neoznámí-li druhá strana změnu adresy, platí, že zmařila úmyslně dojití projevu vůle. 

 

4. Následující ustanovení občanského zákoníku se neuplatní na práva a povinnosti dle této 

smlouvy: § 647, § 1726, § 1757, § 1951, § 1987.  

 

5. Prodávající na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 

nebezpečí změny okolností. 
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6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 

smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou 

vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 

7. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 

platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího 

soudu. 

 

8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci 

Kupujícího, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, a která obsahuje údaje o stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy 

a datum jejího podpisu. Smluvní strany berou na vědomí, že Kupující zařadí text této 

smlouvy, jakož i potvrzené objednávky, budou-li splněny podmínky stanovené obecně 

závaznými právními předpisy, do elektronické databáze smluv a do registru smluv 

zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany 

prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství. 

Prodávající tímto dává dobrovolný souhlas s uveřejněním údajů týkajících se plnění 

povinností plynoucích z této smlouvy v příslušné databázi, a to na dobu neurčitou.  

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom. 

 

10. Smluvní strany prohlašují, že jejich vůle tuto smlouvu uzavřít je svobodná, vážná, určitá a 

prostá omylu a není ovlivněna tísní, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Praze dne ………………………    V Praze dne ……………………… 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

 

Prodávající       Kupující 

Petr Kubát                   Bc. Karel Smetana 


