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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA  
LIG/HKV/126/18  (D600180022) 

dle Zákona č. 89/2012, Občanský zákoník v platném znění 

Prodávající:  
LIGRANIT a.s.  
Společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Ústí 
nad Labem, oddíl B, vložka 1401 
 

Kunr  Kunratická 1100, 460 06 Liberec 6 
Zastoupení: MUDr. Pavel Pernička - předseda 
představenstva 
K jednání zmocněn  xxxxxxxxxxxxxxx – ředitelka 
 

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxx,  
               xxxxxxxxxxxxxxx,  tel. xxxxxxxxxxxxxxx 
 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

Kupující:  
Povodí Labe, státní podnik  
Společnost je zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Hradci 

Králové, odd. A, vložka 9473 
 

Víta Nejedlého 951/8, Slezské P ředměstí,  
500 03 Hradec Králové,  
 
závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5,  

466 05 Jablonec nad Nisou     

 
 

Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu 
K jednání zmocněn: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail pro zasílání faktur:  
xxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:   
Xxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
Název účtu: xxxxxxxxxxxxxxx  
IČ:47283106     DIČ:CZ47283106  

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 70890005   DIČ: CZ70890005 
 

 

 
I. Předmět smlouvy  
Předmětem smlouvy je dodávka zboží hrubé kamenické výroby z kamenolom ů firmy LIGRANIT a.s.  

II. Kupní cena  
1.  Jednotkové ceny jsou v souladu s přiloženým ceníkem na rok 2018. Cena může být dohodnuta a upravena v závislosti            

na množství výrobků objednaných na základ ě závazné objednávky . 
2. Fakturovaná částka bude odpovídat výše dohodnutým jednotkovým cenám a skutečně dodanému množství.  
3. Cena je stanovena za zboží EXW-příslušná provozovna, vč. naložení na dopravní prostředek. 
4. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

III. Platební podmínky  
1. Kupující se zavazuje požadované zboží převzít a zaplatit za dohodnutou cenu, dle, touto smlouvou, dohodnutých 

podmínek. 
2. Za doklad nutný k převzetí a užívání zboží ve smyslu platných právních předpisů se považuje dodací list následně faktura. 
3. Obě strany se dohodly, že budou akceptovat kupní ceny po dobu platnosti této smlouvy. 
4. Právo fakturovat dodávku vzniká dnem splnění dodávky. Splatnost faktur, tj. den připsání fakturované částky na účet 

prodávajícího nebo platba v hotovosti ve finanční účtárně prodávajícího, je 14 dnů od data dodání , přičemž neuhrazené 
faktury byť ve splatnosti nesmí přesáhnout částku 150 000,- Kč. Prodlení kupujícího s úhradou finančních závazků déle 
než 10 dní po splatnosti nebo prodlení s úhradou závazků a pohledávek ve splatnosti po splatnosti překračujících částku 
dle článku 4 této RS se považuje za závažné porušení podmínek této smlouvy. Prodávající je v tomto případě oprávněn 
odstoupit od smlouvy nebo přerušit dodávky zboží až do zaplacení bez jakýchkoliv sankcí. Prodávající si zboží ze 
staveniště může neprodleně odvézt a kupující se zavazuje mu být maximálně nápomocen při nakládce a zpřístupnění 
tohoto zboží.  

5. Daňové doklady budou zasílány v elektronické podobě ve formátu PDF, které budou opatřeny elektronickým podpisem. 
Vystavené faktury mají v elektronické i vytištěné podobě stejnou platnost jako klasické faktury zasílané poštou. Vložený 
elektronický podpis zaručuje identitu vystavovatele faktury i neporušenost jejího obsahu. Součástí přílohy bude také  
dodací list ve formátu PDF. Doklady budou odesílány z emailové adresy: xxxxxxxxxxxxxxx. K elektronickému zasílání 
daňových dokladů bude využita e-mailová adresa kupujícího uvedena v záhlaví smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx 

6. Prodávající se zavazuje, že bude na všech dokladech uvádět číslo příslušné objednávky. 
7. K celkové částce bude připočítána daň dle platného zákona o DPH. 
8. Kupující dále prohlašuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a  zejména p řed odb ěrem zboží  není v úpadku a není 

insolventní ani předlužen (dlužník je v úpadku, má-li více věřitelů, z nichž každý má vůči němu pohledávku po lhůtě 
splatnosti a zároveň je insolventní nebo předlužen. Insolvence znamená, že dlužník není schopen po delší dobu plnit své 
splatné závazky, např. zastavil platby. Předlužení znamená, že dlužník má více věřitelů a splatné závazky jsou vyšší než 
jeho majetek). 

9. Kupující tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku a tímto se vzdává 
práva na uplatnění moderačního práva na snížení smluvní pokuty u soudu. Sjednání ani zaplacením jakékoli smluvní 
pokuty kupujícím dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

IV. Termín pln ění 
1. Ode dne podpisu smlouvy do 28. 2. 2019.  

V. Podmínky dodávek  
1. Místem plnění dodávek zboží je místo odevzdání zboží kupujícímu nebo dopravci, k tomu kupujícím zmocněnému, 

k další přepravě do dohodnutého místa určení. 
2. Odpovědnost za škody vzniklé na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží nebo okamžikem naložení zboží na 

dopravní prostředek, zajišťuje-li si dopravu kupující sám.  
3. Vlastnictví ke zboží, které je předmětem této smlouvy, přechází na kupujícího po zaplacení celé kupní ceny. 
4. V případě pozdní úhrady vystavených faktur, tzn. po termínu splatnosti faktur, má prodávající právo pozastavit dodávky 

zboží až do úplného zaplacení. 
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5. Prodávající se zavazuje dodat a kupující odebrat předmět dodávky (dále zboží) ve sjednaném množství, druhu a kvalitě 
dle platného Prohlášení výrobce. Zboží splňuje základní požadavky technické specifikace a je za podmínek obvyklého 
použití bezpečné. 

6.  V případě nemožnosti tohoto plnění ze strany prodávajícího (výpadek výroby z důvodu poruchy stroje, nemožnost plnění 
působením vyšší moci, apod.) dohodne prodávající s kupujícím bez zbytečného prodlení náhradní plnění. Kupující zašle 
konkrétní závaznou objednávku a termín pln ění, prodávající na základě konkrétního požadavku potvrdí závaznou 
objednávku-plnění zboží co do množství a termínu plnění. Objednávky kupujícího zpracované pouze na základě 
nabídkových ceníků nezavazují prodávajícího k dodávce. Objednávky podléhají souhlasnému schválení prodávajícím a 
mohou být prodávajícím redukovány nebo zrušeny. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceníky bez předchozího 
upozornění. 

7. Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží ve sjednaném termínu plnění, nejdéle však do 14 dnů po sjednaném 
termínu. Při nesplnění termínu odběru ze strany kupujícího nebo při dohodnutém odkladu termínu plnění na přání 
kupujícího, je prodávající oprávněn bez újmy dalších nároků, požadovat více náklady, které z toho důvodu vznikly. Je to 
zejména skladné ve výši běžné v místě a odpovídajícímu druhu zboží, tj. 0,07% z celkové kupní ceny bez DPH za každý 
den skladování. 

8. Při neoprávněném odmítnutí odběru nese kupující více náklady a škody, které tím vzniknou prodávajícímu, k datu tohoto 
odmítnutí. 

9. Termíny jednotlivých dílčích dodávek je kupující povinen nahlásit prodávajícímu nejméně 5 pracovních dnů před 
termínem odebrání zboží. 

10. Termíny přistavení dopravního prostředku je kupující povinen prodávajícímu nahlásit nejméně 3 dny předem. 
11. Při dodávce zboží z přírodního kamene jsou žíly, vtroušení v hornině nebo odchylky v barvě, struktuře a stavbě 

specifické pro materiál a nepředstavují tedy žádný nedostatek nebo vady zboží. Při výrobě zboží částečně dochází 
ke stopám po vrtech a ostatním nářadí, což není považováno za vadu zboží. 

12. Kupující je srozuměn s tím, že nemůže reklamovat nerovnoměrné barevné změny povrchu zboží, s výjimkou 
výrazných černých skvrn větších než 100 mm průměru a souvislých šedých pruhů. 

VI. Smluvní pokuty  
1. Kupující prohlašuje, že má finanční prostředky a uhradí faktury za odebrané zboží v termínu splatnosti faktur (§ 256 

trestního zákona o poškozování věřitele a zvýhodňování věřitele). V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury 
podle výše uvedených podmínek může prodávající kupujícímu uložit smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené ceny 
zboží, nebo díla až do zaplacení, přičemž se kupující tímto zavazuje smluvní pokutu uhradit. Dále se smluvní strany 
dohodly, že kupující zaplatí prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 procenta z nezaplacené částky za každý započatý 
den prodlení každé platby, nebo její části. Dále se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu podle smlouvy sjednané 
sankce a veškeré náklady, které prodávající případně vynaloží při soudním nebo mimosoudním vymáhání pohledávky 
z této smlouvy, např. náklady právního zastoupení, soudní poplatky, atd.  

2. V případě prohlášení konkurzu na majetek kupujícího nebo v případě exekuce na majetek kupujícího je prodávající 
oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou platností. Kupující je povinen na své náklady informovat prodávajícího o 
všech skutečnostech, které by mohly ohrozit jeho schopnost plnit tuto smlouvu (dostát svým platebním závazkům) a 
neprodleně doložit během smluvního vztahu svoji bonitu nebo další prokazující skutečnosti, které by byly rozhodné pro 
plnění této smlouvy (insolvence, úpadek, likvidace, závažné soudní spory, exekuce, podstatné zhoršení své hospodářské 
situace, změna vlastnické struktury kupujícího, poškozování a upřednostňování věřitele). Tyto skutečnosti nebo 
nepravdivé informace od kupujícího se považují za podstatné porušení této smlouvy a prodávající může okamžitě přerušit 
dodávky zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

VII. Reklamace  
1. Zjistí-li kupující při přejímce zboží množstevní rozdíly, může provést kontrolu, z níž vyhotoví zápis, který musí být 

neprodleně postoupen prodávajícímu. Prodávající má právo kontroly oprávněnosti reklamace. V případě oprávněnosti 
reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu dodat scházející množství zboží nebo na základě dohody 
s kupujícím provést úhradu scházejícího zboží formou dobropisu. 

2. V případě reklamace kvality musí kupující do 3 dnů po obdržení zboží upozornit písemnou formou prodávajícího na tuto 
skutečnost.  

3. Zboží v reklamaci nesmí být v žádném případě zabudováno, znehodnoceno, přemisťováno nebo prodáno třetí osobě, ani 
s ním nesmí být jinak manipulováno. V případě skladování s jiným zbožím musí být reklamované zboží oddělené od 
ostatního. 

4. Nárok na záruky je vyloučen, nebyla-li za zboží dosud zaplacena splatná kupní cena kupujícím.  

VIII. Ostatní ujednání  
1. Smlouva může být změněna pouze písemnými oběma stranami schválenými číslovanými dodatky, které budou nedílnou 

součástí této kupní smlouvy. 
2. Možnost vypovězení smlouvy na základě upozornění FÚ o nespolehlivosti odběratele (plátce). 
3. Smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení s platností 

originálu.  
V případě potřeby rychlého uzavření kupní smlouvy s ohledem na termín dodání se považuje faxová kopie potvrzená 
oběma smluvními stranami za originál až do doby doručení originálu poštou druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat, případných dodatků a odvozených dokumentů podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. 
Uveřejnění této rámcové smlouvy zajistí kupující, s čímž je prodávající srozuměn. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Platnost této smlouvy je do 28. 2. 2019. 

6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy a českým právem. Smluvní strany se ve 
smyslu §630, odst. 1 nového OZ dohodly, že promlčecí lhůta veškerých nároků obou smluvních stran u uzavřené smlouvy 
z jejich porušení či ukončení, činí 15 let. Toto ujednání platí i v případě, že smlouva pozbude platnosti. 

7. V případě prohlášení konkurzu na majetek kupujícího nebo v případě exekuce na majetek kupujícího je prodávající 
oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností.      

8. Obě smluvní strany potvrzují pravdivost této smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto 
smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 
 

V Liberci  dne…30. 4. 2018…………… V………………………… dne   …………….2018 
…………………………………………..  ……………………………………………… 
Prodávající       Kupující 
MUDr. Pavel Pernička – předseda představenstva xxxxxxxxxxxxxxx -ředitel závodu 
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Přílohy : 1/ výpis z OR, ŽR 2/ plná moc, 3/  ceník 


