
éislo: 54 éislo stFediska Dam Barev 7/2018

Rémcové kupni smlouva
uzavfené v souladu 3 § 2079 a nésl. z. 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik

A- ll PRODAVAci
Obchodni spoleénost
(dle Wplsu z OR):

PPG Deco Czech as.

Spisové znaéka: B 1101 vedené u Krajského soudu v Plzni
Sidlo: Bfasy 223, 338 24 Bfasy
Jednajici zéstupce:
(statutémi orgén nebo osoba
na zékladé plsemné pIné
mocn)

vedouci prodejny Ma’lkové Pet/ana zék/adé plné moci

16: 26052555 6. bankovniho fiétu
(sledujte, prosim, C a

na vystavenych
fakturéch):

DIC: CZ26052555 Telefon I Fax:
Email:

3- l| KUPUJici
Obchodni spoleénost
(die vyplsu 2 OR):

Zoologické zahrada Olomouc, pfispévkové
organizace

Sidlo: Darwinova
222/29

SVATY KOPECEK
Jednajici zéstupce:
(na za‘kladé pisemne pine
mocL pokud neni statutarnl
ougén)

Dr. ing. Radomfr Habéfi

IC: 00096814 C. bankovniho uétu:

DIC: C200096814 Telefon
Prévnické osoba

6- H PREDMET SMLOUW
Dodévky zboii dle poiadavkfl kupuflciho

zboiim 39 pro Uée/y této smlouvy rozumi zboii uvedené v MO ceniku prodévajiciho, popr', daléi zboZI'
dodévané p0 dohodé smluvnich stran ze sité ObchodL‘I DEIm Barev, které jsou ve v/astnictvi
prodévajiciho.

D. DODACI' PODMiNKY
Zpfisob objednévek ( faxem. plsemné. Osobné,mailem, te/efonl'cky
el poétou, )
PFisluéné provozovna
prodévajiciho (moino uvést i vice
prodejnich mist):

Olomouc, Hé/kova 37

Ostatni:

E. CENA A PLATEBNi PODMiNKY
Cena zboii: Cena zboz’ije uréena dle platného ceniku prodévajiciho, popr'. na

zék/adé zvléétni dohody stran (specié/ni cenik)
Zpl'lsob platby (hotové, fakturou) I Faktura splatnost 14 dnU

éislo: 54 éislo stFediska Dam Barev 7/2018

Rémcové kupni smlouva
uzavfené v souladu 3 § 2079 a nésl. z. 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik

A- ll PRODAVAci
Obchodni spoleénost
(dle Wplsu z OR):

PPG Deco Czech as.

Spisové znaéka: B 1101 vedené u Krajského soudu v Plzni
Sidlo: Bfasy 223, 338 24 Bfasy
Jednajici zéstupce:
(statutémi orgén nebo osoba
na zékladé plsemné pIné
mocn)

vedouci prodejny Ma’lkové Pet/ana zék/adé plné moci

16: 26052555 6. bankovniho fiétu
(sledujte, prosim, C a

na vystavenych
fakturéch):

DIC: CZ26052555 Telefon I Fax:
Email:

3- l| KUPUJici
Obchodni spoleénost
(die vyplsu 2 OR):

Zoologické zahrada Olomouc, pfispévkové
organizace

Sidlo: Darwinova
222/29

SVATY KOPECEK
Jednajici zéstupce:
(na za‘kladé pisemne pine
mocL pokud neni statutarnl
ougén)

Dr. ing. Radomfr Habéfi

IC: 00096814 C. bankovniho uétu:

DIC: C200096814 Telefon
Prévnické osoba

6- H PREDMET SMLOUW
Dodévky zboii dle poiadavkfl kupuflciho

zboiim 39 pro Uée/y této smlouvy rozumi zboii uvedené v MO ceniku prodévajiciho, popr', daléi zboZI'
dodévané p0 dohodé smluvnich stran ze sité ObchodL‘I DEIm Barev, které jsou ve v/astnictvi
prodévajiciho.

D. DODACI' PODMiNKY
Zpfisob objednévek ( faxem. plsemné. Osobné,mailem, te/efonl'cky
el poétou, )
PFisluéné provozovna
prodévajiciho (moino uvést i vice
prodejnich mist):

Olomouc, Hé/kova 37

Ostatni:

E. CENA A PLATEBNi PODMiNKY
Cena zboii: Cena zboz’ije uréena dle platného ceniku prodévajiciho, popr'. na

zék/adé zvléétni dohody stran (specié/ni cenik)
Zpl'lsob platby (hotové, fakturou) I Faktura splatnost 14 dnU



Zékladn i sleva: 10%

Splatnost (v piipadé platby 14 dnL?
fakturou):
Hromadné fakturace: Ano: mésiéné
Celkové dohodnuté mnoistvi, Sleva 10%
roéni plén 2018 v tis. Ké:

100 000,-
Ostatni:

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

I. Uvodni ustanoveni
Smluvni strany prohlaéuji, 2e nejsou v Upadku ani proti nim neni zahéjeno insolveném’ Flzeni,
ani takovy névrh u nich nebyl zamitnut pro nedostatek majetku, a to bez ohledu na to, zda
jsou tyto skuteénosti zapsény v insolvenénim nebo obchodnim rejstfiku. Smluvni strany déle
prohlaéuji, 2e nejsou dluZniky v insolvenénim Fizeni, ani nejsou v hrozicim L'Ipadku a déle, ie
vfioi nim nebyl zamitnut insolvenéni névrh pro nedostatek majetku.

Smluvni strany, resp. jejich zéstupci prohlaéuji, 2e jsou oprévnéni vstupovat do prévnich
vztahfl, a 2e jsou zcela oprévnéni k prévnim jednénim. ke kterym jsou plné zpfisobili.

Smluvni strany si vzéjemné odpovidajl’ za L’iu, které by jim vznikla v dflsledku nesprévnosti
téchto prohia’éeni.

ll. Pfedmét smlouvy
Pfedmétem této smlouvy je stanoveni principfl prodeje a koupé zboZI' ze sortimentu
prodévajiciho na zékladé dnéich objednévek kupujiciho. Smluvm’ strany touto smlouvou
upravujl’ své vzéjemné préva a povinnosti pFi opakovaném prodeji zboZi ze sortimentu
prodévajiciho kupujioimu.

Ill. Objednévka, dodénizboii
Prodévajl’ci dodé zboZi kupujioimu na zékladé objednévky kupujiciho. Prodévajfci objednévku
nepotvrzuje. Kazdé dfloi kupni smlouva je uzavfena pfeda’nim zbozi na zékladé objednévky.
Kaidé pfedéni zboZi bude kupujicim potvrzeno na dodacim listu (faktufe). Kupujl’ci je povinen
pfevzit i éésteoné plnéni objednévky.

IV. Kupni cena
Kupni cena je stanovena v éésti E. této smlouvy.

Pokud se vtéto smlouvé nebo v souvisejioich dokumentech jedné o cenach, rozumi se tim
ceny bez DPH, pokud neni uvedeno jinak. K ceném bude pi‘ipoétena DPH dle platné prévni
Upravy.

Splatnost je uvedena v éésti E. této smlouvy. Datem splatnosti se rozuml’ datum, kdy musi bylt
kupni cena pfipsa’ma na L'Jéet prodavajiciho.

fipadé, ie dohoda smluvnich stran dle oésti E. této smlouvy umoifiuje hromadnou
fakturaci, budou jednotlivé diloi dodévky zboZi kupujicimu fakturovény prodévajl'cim v terminu
stanoveném v éésti E. této smlouvy.

V. Sankéni ujednéni 7
Pro pfipad prodleni kupujiciho s placenim ceny vice jak 20 dnl’ od splatnosti faktury je
prodévajici oprévnén notovat kupujfcimu smluvni pokutu ve vyiéi 0,1 % z dluiné ééstky za
kaZdy den prodleni, a to ode dne nésledujiciho po splatnosti faktury. Prévo prodévajicfho na
néhradu ékody tim neni dotéeno.

V pfipadé prodleni kupujiciho vétéim n92 14 dni s Uhradou jakéhokoli finanéniho zévazku vfléi
prodévajicimu vyplyvajiciho ze smluvniho vztahu, stévajl' se jeho ostatnf zévazky vfléi
prodavajicimu, pooinaje 15. dnem prodleni, splatné.

Vpfipadé, 2e mezi smluvnimi stranami dojde k uzavfeni dohody o splécenl’ dluzné ééstky
formou splétkového kalenda’Fe, vzniké prodévajioimu nérok na smluvni pokutu ve vyéi 10%
zcelkové hodnoty dluzné oéstky splétkového kalendéfe. Prévo prodévajiciho na néhradu
ékody tim nenl’ dotéeno.
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5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

8.1.

9.1

9.2

9.3.

V piipadé opakovaného prekraéovéni splatnosti je prodévajici oprévnén jednostranné zménit
piatebni podminky a dodévat zboii pouze oproti hotovostm’m platbém. O zméné platebnich
podminek na piatby hotovostni je prodévajici povinen kupujiciho informovat.

VI. Ukonéeni smlouvy
Proda’vajici je oprévnén od smlouvy odstoupit, pokud je kupujioi v prodleni se splacenim kupni
ceny vice jak 30 dni.

Vpi‘ipadé odstoupeni od smlouvy hradi strana, které nedodriela podminky této smlouvy,
strané druhé veékeré prokazatelné vzniklé néklady, které se vztahuji ktomuto obchodnimu
pripadu a které byly prokazatelné a noelné vynalozeny v dobré vife, 2e pfedmét této smlouvy
bude napinén.

Obé smluvni strany jsou oprévnény vypovédét tuto smlouvu. a to i bez udéni dflvodu.

Wpovédni ihflta je 1mésic a zaéiné plynout od 1. dne mésice nésledujiciho po doruéeni
vypovédi

VII. Doba platnosti smlouvy
Tato smlouva je uzaviena na dobu neuréitou. Touto smlouvou se ruéi veékeré drivéjéi smiuvni
ujednéni kupujiciho se spoleénosti TRIGA TRADE, s.r.o. IC 25553852 3 TRIGA COLOR, as.
IC 29111811.

VIII. Salvétorské klauzule
Je—li nebo stane-Ii 5e kterékoliv z ustanoveni této smlouvy zceia nebo zéésti prévné neUéinné
éi nepiatné, zflstévé tim nedotéena prévni Uéinnost a platnost ostatnich ustanoveni této
smlouvy. Vzniklé mezera se doplnl' v souladu se smyslem a Uéelem této smlouvy tak, aby
odpovidala platnf/m prévnim pfedpisfim, jakoZ i zésadém poctivého obchodniho styku

IX. Reéeni sport: a rozhodéi doloika

Smluvni strany prohlaéuji, 2e veékeré spory, které mezi nimi vzniknou. se pokusi feéit smirnou cestou na
zékladé vzéjemné dohody, popF. formou zmény smlouvy.

Uéastnici této smlouvy se podle zékona o rozhodéim Fizeni a o vykonu rozhodéich nélezfi ('3. 216/1994
Sb. v platném znéni dohodli. ie veékeré jejich spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ni budou
rozhodovény v rozhodéim fizeni pied jedinYm rozhodcem, kterSIm bude JUDr. Lucie Sevéikové,
advokétka se sidlem kanceléie Brno, Jénské 454/11, PSC 602 00. Rozhodnym okamiikem pro uréeni
rozhodce je den podéni rozhodéi ialoby. Rozhodce rozhodne podle procesniho a hmotného préva
Ceské republiky. O néhradé nékladfl iizeni doastnika v otézce odmény za zastoupeni Uéastnika
advokétem bude rozhodnuto dle vyhlééky MS ('2. 177/1996 Sb. Smluvni strany se slovné dohodly. 2e
souhlasi, aby jejich pfipadny spor byl vyieéen pouze na zékiadé pfedloienYch listinnych podkladfl bez
nutnosti nafizovat k projednéni véci Ustni jednani. Nebude—Ii véak rozhodce pisemné materia’iy
povaiovat za dostaéujici, je oprévnén Ustni jednéni nafidit. Mistem konéni a doruéovaci adresou
rozhodéiho iizeni je sidlo rozhodce. Poplatek za rozhodéi fizeni, na ktery rozhodci vzniké nérok
okamiikem podéni rozhodéi ialoby, éini 3% z hodnoty pfedmétu sporu, nejméné véak 8.000,— K6, a
nebude-Ii piedmétem sporu penéiité plnéni, éini poplatek za rozhodéi iizeni ééstku 10.000; Kb. Zaloba
nebude projednéna pied zaplacenim poplatku za rozhodéi Fizeni. Smluvni strany se dohodly. 2e
rozhodce zaéle ialobu s vyzvou k vyjédieni Zalovanému. ktery je povinen se vyjédfit do 20 dnfi od
doruéeni vyzvy a spolu s vyjédfenim pfedloiit dflkazy na podporu svS/ch tvrzeni. Jestliie se 2alovany' bez
véiného dfivodu na v92vu rozhodce véas nevyjédri a ani ve stanovené Ihflté rozhodci nesdéli. jaky
vézny dfivod mu v tom bréni, mé se za to, ie nérok, ktery je proti ialovanému rozhodéi ialobou
uplatfiovén, uznévé. O tomto nésledku bude ialovany ve vyzvé rozhodcem pouéen. Néklady sporu
ponese strana, které nebyla L'Ispééné. Uéastnici se dohodli na tom, 2e jim bude doruéovéno na adresy
uvedené v L'Jvodu této smlouvy (adresa pro doruéovéni). pokud pro 1'16e rozhodéiho fizeni neuvedou
jiné adresy. Pokud se néktery z coastnikfl Fizeni na jim uvedené adrese prestane z jakf/chkoliv dflvodfi
zdriovat, je povinen pisemné oznémit zménu adresy do 10 dni ode dne zmény adresy pro doruéovéni
druhé smluvni strané nebo rozhodci; neuéini-Ii tak, bude ji 1 nadéie doruéovéno na adresu uvedenou v
Ovodu této smlouvy s tim, 2e veékeré pisemnosti, voetné rozhodéiho nélezu, které budou na tuto adresu
doruéovény, se budou povaiovat 2a doruéené po uplynuti pfisluénych lhflt stanovenych v obéanském
soudnim iédu, i kdyZ se 0 tom adresét nedozvi. Takto bude doruéen téi rozhodéi nélez. Maji—li Uéastnici
ziizenu datovou schrénku, souhlasi s doruéovénim pisemnosti prostfednictvim vefejné datové sité do
své datové schrénky.

Pro pfipad, ie rozhodce nebude moci funkci rozhodce z jakéhokoliv dfivodu vykonévat nebo funkci
rozhodce nepfijme, bude spor rozhodnut u Rozhodéiho soudu pfi Hospodéiské komofe Ceské republiky
a Agrérni komoie Ceské republiky podle jeho fédu jednim rozhodcem jmenovanYm piedsedou
Rozhodéiho soudu. Rozhodnuti rozhodce je koneéné.
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souhlasi, aby jejich pfipadny spor byl vyieéen pouze na zékiadé pfedloienYch listinnych podkladfl bez
nutnosti nafizovat k projednéni véci Ustni jednani. Nebude—Ii véak rozhodce pisemné materia’iy
povaiovat za dostaéujici, je oprévnén Ustni jednéni nafidit. Mistem konéni a doruéovaci adresou
rozhodéiho iizeni je sidlo rozhodce. Poplatek za rozhodéi fizeni, na ktery rozhodci vzniké nérok
okamiikem podéni rozhodéi ialoby, éini 3% z hodnoty pfedmétu sporu, nejméné véak 8.000,— K6, a
nebude-Ii piedmétem sporu penéiité plnéni, éini poplatek za rozhodéi iizeni ééstku 10.000; Kb. Zaloba
nebude projednéna pied zaplacenim poplatku za rozhodéi Fizeni. Smluvni strany se dohodly. 2e
rozhodce zaéle ialobu s vyzvou k vyjédieni Zalovanému. ktery je povinen se vyjédfit do 20 dnfi od
doruéeni vyzvy a spolu s vyjédfenim pfedloiit dflkazy na podporu svS/ch tvrzeni. Jestliie se 2alovany' bez
véiného dfivodu na v92vu rozhodce véas nevyjédri a ani ve stanovené Ihflté rozhodci nesdéli. jaky
vézny dfivod mu v tom bréni, mé se za to, ie nérok, ktery je proti ialovanému rozhodéi ialobou
uplatfiovén, uznévé. O tomto nésledku bude ialovany ve vyzvé rozhodcem pouéen. Néklady sporu
ponese strana, které nebyla L'Ispééné. Uéastnici se dohodli na tom, 2e jim bude doruéovéno na adresy
uvedené v L'Jvodu této smlouvy (adresa pro doruéovéni). pokud pro 1'16e rozhodéiho fizeni neuvedou
jiné adresy. Pokud se néktery z coastnikfl Fizeni na jim uvedené adrese prestane z jakf/chkoliv dflvodfi
zdriovat, je povinen pisemné oznémit zménu adresy do 10 dni ode dne zmény adresy pro doruéovéni
druhé smluvni strané nebo rozhodci; neuéini-Ii tak, bude ji 1 nadéie doruéovéno na adresu uvedenou v
Ovodu této smlouvy s tim, 2e veékeré pisemnosti, voetné rozhodéiho nélezu, které budou na tuto adresu
doruéovény, se budou povaiovat 2a doruéené po uplynuti pfisluénych lhflt stanovenych v obéanském
soudnim iédu, i kdyZ se 0 tom adresét nedozvi. Takto bude doruéen téi rozhodéi nélez. Maji—li Uéastnici
ziizenu datovou schrénku, souhlasi s doruéovénim pisemnosti prostfednictvim vefejné datové sité do
své datové schrénky.

Pro pfipad, ie rozhodce nebude moci funkci rozhodce z jakéhokoliv dfivodu vykonévat nebo funkci
rozhodce nepfijme, bude spor rozhodnut u Rozhodéiho soudu pfi Hospodéiské komofe Ceské republiky
a Agrérni komoie Ceské republiky podle jeho fédu jednim rozhodcem jmenovanYm piedsedou
Rozhodéiho soudu. Rozhodnuti rozhodce je koneéné.
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X. Zévéreéné ustanoveni
Tato smlouva vstoupl' v platnost a (Joinnost dnem podpisu obéma smluvnl'mi stranami.

Jakékoli préva a povinnosti smluvnich stran, jei nejsou v této smlouvé vyslovné uvedeny, se
Fidi pfisluénymi ustanovenl’mi zékona (3. 89/2012 8b.. obéansky zékonik (délejen NOZ).

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pfsemnymi a oislovanymi dodatky sjednanymi mezi smiuvnimi
stranami. Jiné forma dodatkfl nebo zmén této smlouvy se vyluéuje a vyislovné zakazuje. K
dodatku oi zméné této smlouvy uzavfené v jiné nez pisemné formé se nepfihliii.

Ohledné véech promléecich [t se strany dohodly, 2e si ve smyslu § 630 N02 nesjednévajl'
promléeci lhfltu odliénou 0d lhflty zékonné.

Pro prominuti jakéhokoli dluhu z této smlouvy si strany vyslovné sjednaly formu pisemnou,
k Ustnimu prominuti dluhu se nepfihliii.

Pro jakékoliv postoupeni prév z této smlouvy se vyzaduje pisemného souhlasu druhé smluvnl'
strany.

Pro ujednéni o vyhradé vlastnického préva, o prévu zpétné koupé, o za’kazu zcizeni nebo
zatiieni, o vyihradé pfedkupm’ho préva nebo lepél’ho kupce. jakoi i pro ujedném’ o koupi na
zkouéku, pro ujedna’m’ o smluvnl' pokuté, o sjednéni Urokfl z Urokfi, o pfipadném prodlouZeni
promloeci doby si smluvm’ strany vyhrazuji podminku jejich sjednénf pisemnou formou.

Smluvni strany se dohodly, 2e veékeré dokumenty pisemné doruéované smluvni strané
vsouvislosti stouto smlouvou nebo pfipadnym rozhodéim Fizenim budou doruoovény na
adresy uvedené v zéhlavi této smlouvy, popfipadé na novou adresu prokazatelné pisemné
sdélenou druhé smluvni strané. V pfipadé, 2e zésilka nebude pfevzata, povaiuje se za
doruéenou 10. dnem od jejiho odesléni.

Tato smlouva bude podepséna ve tfech (3) vyhotovenich v éeétiné, z nichz p0 podpisu
smluvnimi stranami jedno (1) vyhotovenl’ obeI' kupujfci a dvé (2) vyhotovenl’ obdril
prodévajici.

Po pfeétenl' této smlouvy smluvnl’ strany potvrzujl', 2e obsah. prohlééeni, préva a zévazky v ni
uvedené odpovidajf jejich pravé, véiné a svobodné vH a ie tato smlouva byla uzavfena p0
vzéjemném projednéni, nikoli ve stavu nouze, ani za népadné nevyhodnych podmfnek.

Na dflkaz éehoi pfipojily smluvni strany k této smlouvé své vlastnoruéni podpisy.

Datum: //7V L7, 26W?“
Firma kupujiciho (razitko a podpis):

2001.061c ZAHRADA
n! ml 11‘

ph’spévkové organlzace
Darwmova 29. 779 00 Olomouc
1C: 000 96 814, DIC: czooo96814
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Plné moc
k ramcové smlouvé éislo 07/2018

A PROD VAJ C
Obchodnifirmai PPG Deco Czech as.

znaéka: B 1101 vedené u Kra kého soudu v Plzni
Sidlo: Bias 223 338 24 Bfas
Jedna ici zéstu : vedouci Mélkové Petra..na zék/adé né moci

26052555 é. bankovniho fiétu:

CZ26052555 Telefon I Fax:
Email:

B. KUPUJ C
Obchodni firma: Zoolo 'cké zahrada Olomouc vkové or anizace
Sidlo: Darwinova 222/29, Sv ' K0 k
Jednajicizéstupce: Dr. ing. Radognir Habéfi

00096814 6. bankovniho fiétu:

0200096814 Telefon I Fax:

Pra’vnické osoba Ema":

1.1. Kupujici timto v souvislosti s uzavfenim rémcové kupni smlouvy (”3. ”01/2018.“ zmochuje niZe
uvedené osoby k veékerym jednénim s prodévajicim tyikajicim se jednotlivych diléich dodévek zboZI’,
zejména k provédéni objednévek zboZi a k pfevzeti zboii od prodévajicfho.

1.2. Prodévajici bere vyée uvedené zmocnéni na védomi a zavazuje se jednat s niie uvedenymi
osobami jednajl'cimi jménem kupujiciho.

1.31 Kupujici se zavazuje prodévajiciho pisemné informovat o jakychkoliv zménéch oprévnéni niie
uvedenych zmocnénych osob. V pfipadé udéleni plné moci daléi osobé musu’ byt toto s prodévajicim
pisemné dohodnuto, popf. se tato daléi osoba musi prokézat pisemnou plnou moci.

Seznam zplnomocnénYch osob:

Jméno a pFijmeni: Adresa: Cislo OP (RC):
. / ‘

Datum: fl“, 1/ affix
Nézev ku u'icihoa ad is:
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