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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 

 č. 8500002092/2018-2019/LBM Kaznějov a Horní Bříza 
 

Smluvní strany:  

 

1. LB MINERALS, s.r.o. 

 se sídlem Horní Bříza, Tovární 431, PSČ 330 12  

    IČ: 279 94 929 

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,      

oddíl C, vložka 22581, 

zastoupená   

 Bankovní spojení:   

             

 jako dodavatel / prodávající na straně jedné 

 

 (dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“)  

 

a 

 

2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

 se sídlem Plzeň, Koterovská 162, PSČ 326 00  

    IČ: 720 53 119 

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. 

Pr 737, 

statutární orgán:   

 Bankovní spojení:    
 

jako odběratel / kupující na straně druhé 

 

 (dále jen „odběratel“ nebo „kupující“ nebo „objednatel“) 

 

smlouva je uzavřena na základě výjimky pro část VZ ve smyslu § 18 odst. 3 zák. č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), resp. na základě výsledku 

poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – VZMR I. skupiny 

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této rámcové kupní smlouvy je úprava smluvních podmínek pro prodej a 

nákup surovin do 30. 06. 2019, a to přírodního těženého kameniva frakce 0/2 a 0/4 (dále 

jen „kamenivo“) z lokality: 

 

a) Kaznějov, deklarované jako: 
 

Kamenivo 0/2; EN 12620; 13139 PoV 1  

Předpokládaný celkový roční objem dodávek je cca 500 t. 
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b) Horní Bříza, deklarované jako: 
 

Kamenivo 0/4 h; EN 12620, 13043; PoV 5  

Předpokládaný celkový roční objem dodávek je cca 2 800 t. 
 

 

2. Přesný rozsah a termíny jednotlivých dodávek bude kupující upřesňovat dílčími 

objednávkami. Objednávky budou učiněny e-mailem (viz čl. V., odst. 2 smlouvy), na 

jejichž základě se v případě jejich přijetí dodavatel zavazuje, že odběrateli poskytne 

dohodnuté plnění. Osoby oprávněné k objednání předmětu plnění jsou uvedeny v článku 

V. Objednávání a dodací podmínky, této smlouvy. Objednatel učiní písemně (e-mailem) 

návrh jednotlivé smlouvy (dále jen „návrh smlouvy“ nebo „objednávka“). Obdrží-li 

dodavatel návrh smlouvy je povinen: 

a) Přijmout návrh smlouvy učiněný objednatelem, nebo bezodkladně vyrozumět 

objednatele, že odmítá návrh smlouvy přijmout (případně i s odůvodněním). 

b) Jednotlivé smlouvy jsou uzavřeny okamžikem přijetí návrhu smlouvy dodavatelem, 

kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem ke shodě na všech podmínkách 

poskytnutí plnění. 

c) Sjednává se, že hodnota jednotlivé smlouvy uzavřené podle této smlouvy ve formě 

objednávek dle čl. I. odst. 2 musí být nižší než 50.000,- Kč bez DPH. Objednatel není 

oprávněn učinit návrh smlouvy s hodnotou 50.000 Kč bez DPH nebo vyšší. 

 
II. Kupní cena 

 

1. Kupní cena prodávaného a kupovaného kameniva na základě této rámcové kupní smlouvy 

je stanovena jako cena smluvní při dohodnuté doložce FCA Kaznějov a FCA Horní Bříza 

dle vykládacích pravidel INCOTERMS 2010, zahrnuje naložení kameniva na dopravní 

prostředek, vážení vozidla, vystavení průvodní dokumentace, nezahrnuje DPH, která bude 

k ceně připočtena v zákonné výši: 

 

Kamenivo 0/2  105,- Kč/t 

Kamenivo 0/4 h 105,- Kč/t 

 

2. Kupní ceny kameniva uvedené v části II. odst. 1. této smlouvy jsou platné do 30. 06. 2019 

a jsou to ceny pevné. Pokud by došlo během smluvního období k mimořádnému nárůstu 

výrobních nákladů či změně jiných podmínek, které ovlivní kupní cenu kameniva, vzniká 

smluvním stranám právo na zahájení smluvního jednání o možné úpravě kupní ceny podle 

části II. odst. 1. této smlouvy.     

 

3. Kupující se zavazuje od prodávajícího po dobu účinnosti této rámcové kupní smlouvy 

smluvní produkt na základě této smlouvy (v celkovém množství dle dílčích objednávek 

kupujícího potvrzených prodávajícím) koupit, odebrat a zaplatit prodávajícímu smluvní 

cenu ve sjednané lhůtě splatnosti. Prodávající se zavazuje kupujícímu po dobu účinnosti 

této rámcové kupní smlouvy smluvní produkt prodávat za podmínek sjednaných touto 

smlouvou. 

 

4. Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na kupujícího v okamžiku úplného zaplacení 

sjednané kupní ceny na účet prodávajícího. Odběratel smí zboží pod vlastnickou výhradou 

dále spotřebovávat nebo prodávat jen v řádném obchodním styku. K jiné dispozici než k 

vlastní spotřebě a k prodeji tohoto zboží (zejména k jeho zastavení, darování) není 

odběratel oprávněn. Při prodlení kupujícího s platbou dodávek ve sjednané lhůtě 

splatnosti, při zahájení insolvenčního řízení, při zastavení plateb a při likvidaci firmy, 
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zaniká právo kupujícího zpracovat, eventuálně prodat kamenivo, spadající pod výhradu 

vlastnictví. Prodávající je v tomto případě oprávněn převzít kamenivo do své dispozice. 

Učiní-li tak prodávající, má to účinky odstoupení od smlouvy, jen když to prodávající 

jasně a výslovně prohlásí.   

 

5. Nebezpečí škody na prodávaném zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání 

dopravci určenému kupujícím. 

  

6. Přírodní těžené kamenivo bude dodáváno z povrchových kuželových skládek s vlhkostí 

max. do 6 % hmotnostních. Při prokazatelném překročení této hodnoty, vyrovná 

prodávající kupujícímu takto vzniklý deficit náhradní dodávkou kameniva, odpovídající 

chybějícímu množství. 

III. Platební podmínky 
 

1. Kupní cena bude prodávajícím účtována kupujícímu formou písemných faktur, které 

musí splňovat náležitosti stanovené zákonem pro daňový doklad a které budou vystaveny 

na základě údajů uvedených ve Vážních a dodacích listech podepsaných odpovědným 

zástupcem kupujícího při převzetí smluvního produktu.  

 

2. Pro dodávky smluvního produktu sjednávají smluvní strany splatnost faktur do 30 dnů 

ode dne doručení faktury kupujícímu, přičemž zaplacením se rozumí připsání příslušné 

částky na účet prodávajícího.  

 

3. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že v souladu s ustanovením zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů souhlasí 

s elektronickým zasíláním faktur a současně potvrzují, že souhlasí s vydáváním, 

přijímáním a použitím daňového dokladu v elektronické podobě.  Prodávající vyfakturuje 

jednotlivé dodávky nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po jejich expedici a faktury zašle 

elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího  

 

4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury ve lhůtě splatnosti a jejím 

nezaplacení ani do deseti dnů od doručení upomínky prodávajícího, vzniká prodávajícímu 

právo pozastavit další sjednané dodávky kameniva, a to až do doby zaplacení všech 

faktur prodávajícího za dodávky kameniva kupujícímu po datu splatnosti, aniž by vzniklo 

na straně prodávajícího prodlení s plněním smluvních povinností a na straně kupujícího 

právo uplatňovat vůči prodávajícímu práva z důvodu porušení smlouvy.  

 

IV. Obchodní podmínky LB MINERALS, s.r.o. 
 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že část obsahu této rámcové kupní smlouvy, týkající se 

obchodních podmínek, je tímto odkazem určena Obchodními podmínkami LB 

MINERALS, s.r.o. (dále jen OP LBM), které tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. Kupující 

podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že je mu obsah OP LBM dobře znám, a že tyto 

podmínky mu byly ze strany prodávajícího předány v písemné podobě k dispozici. 

Odchylná ujednání ve smlouvě mají vždy přednost před zněním OP LBM.  
 

V. Objednávání a dodací podmínky 
 

1. K objednávání kameniva dle této rámcové kupní smlouvy a k vedení jednání ve věci 

dodávek kameniva jsou kupujícím pověřeni:  

  



4 

 

číslo střediska Jméno  Mobil  E-mail  

23_Domažlice    

24_Kdyně    

25_Horšovský Týn    

33_Klatovy    

34_Klatovy    

35_Horažďovice    

36_Sušice    

37_Sušice    

43_Stod    

44_Přeštice    

45_Seč    

46_Dvorec    

53_Rokycany a Plzeň    

54_Kařez    

63_Planá    

64_Stříbro    

65_Vysočany    

66_Tachov    

73_Kralovice    

74_Kralovice    

75_Úněšov    

76_Plzeň    
 

   

2. Objednávky ze strany kupujícího budou činěny na odběr kameniva na celý týden, a to 

pověřenými osobami kupujícího e-mailem nejpozději do pátku 10:00 hod. předchozího 

týdne s následným potvrzením zaslaným na tyto e-mailové adresy prodávajícího:  
 
 

                                                 . V objednávce bude uveden druh a množství kameniva, místo 

plnění, dodací podmínka, požadovaný termín, jméno dopravce – řidiče a SPZ vozidla, 

které předmět plnění převeze.  Prodávající zašle potvrzení objednávky na e-mailovou 

adresu, ze které byla objednávka odeslána, nejpozději do pátku do 14:00 hod. předchozího 

týdne. Doručením potvrzení objednávky bez výhrad a změn prodávajícím kupujícímu je 

uzavřena kupní smlouva na dílčí plnění. Pokud prodávající včas neobdrží od kupujícího 

objednávku, není v prodlení s dodáním kameniva a nenese odpovědnost za škody vzniklé 

kupujícímu v souvislosti s pozdním dodáním kameniva.  
 

3. Dodání kameniva zajistí prodávající kupujícímu v pracovní dny těžebního období v době 

od 6.00 do 17.30 hod. V zimním období od 6.30 do 14.30 hod. Kupující je povinen 

dodané kamenivo převzít a potvrdit prodávajícímu Vážní a dodací list.  
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VI. Doklad o jakosti 
 

1. Prodávající se zavazuje vždy před první dodávkou příslušného druhu přírodního těženého 

kameniva předložit kupujícímu „Prohlášení o vlastnostech kameniva a označení CE“ ve 

smyslu nařízení EU č. 305/2011 (CPR), a dále bezodkladně uvědomit kupujícího o 

změně, která s vydaným Prohlášením o vlastnostech kameniva a označením CE bude 

souviset. 

  

VII. Reklamace 
 

1. Zpráva kupujícího o vadách kameniva (dále jen reklamace) musí být uplatněna písemnou 

formou na adresu prodávajícího. Odchylně od ustanovení § 2112 občanského zákoníku 

smluvní strany sjednávají, že právní účinky reklamace nastávají v okamžiku jejího 

doručení prodávajícímu pouze v případě, že současně s reklamací předá kupující 

prodávajícímu protokol o provedení kvalitativních zkoušek zboží osobou oprávněnou 

podle ČSN – tzn. akreditovanou zkušebnou, a to na základě posouzení kvality kameniva 

podle vzorků odebraných bezprostředně po vyložení kameniva z dopravního prostředku. 

Smluvní strany se zavazují podřídit se závěrům rozhodnutí akreditované zkušebny o 

kvalitě dodaného kameniva. Reklamaci bez doložení uvedeného protokolu vystaveného 

akreditovanou zkušebnou nepovažují smluvní strany za uplatnění práva z vadného plnění, 

kupujícímu nevznikají žádné nároky z vad zboží a prodávající není povinen na takovouto 

reklamaci reagovat. Náklady vynaložené kupujícím na provedení kvalitativních zkoušek 

zboží nahradí prodávající kupujícímu v případě, že závěry rozhodnutí akreditované 

zkušebny svědčí o vadě zboží. Ujednání podle tohoto odstavce rámcové kupní smlouvy 

se nevztahuje na případy vad zjištěných při převzetí zboží. 

 

2. Kupující je povinen kamenivo při jeho převzetí řádně prohlédnout a vizuální kontrolou 

zjistit zjevné vady (cizorodé částice, jiný substrát apod.). V případě, že na dodaném 

kamenivu budou kupujícím zjištěny vady, kupující neprodleně toto oznámí 

prodávajícímu a to nejpozději do 24 hod. od zjištění vad zboží. Na pozdější reklamace se 

v celém rozsahu vztahuje ujednání části VII. odst. 1. této smlouvy.  Kupující je povinen 

reklamované kamenivo odděleně uložit až do vyřešení reklamace.  

 

3. Hmotnostní rozdíl -/+ 1,0 % oproti deklarovanému množství v průvodní dokumentaci u 

jednotlivé dodávky se vzájemně nevyrovnává a smluvní strany jej nepovažují za vadu 

dodávky. 

 

4. Neodpovídá-li dodávka sjednaným technickým podmínkám a reklamace bude uznána jako 

oprávněná, má kupující nároky z vad zboží určené v ustanovení § 2106 a násl. občanského 

zákoníku.   
 

VIII. Doba trvání smlouvy 
 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do okamžiku kdy souhrnná cena ze všech 

jednotlivých smluv uzavřených na základě této smlouvy dosáhne částky 200 000,00 Kč 

bez DPH, nejpozději však do 30. 06. 2019 

2. Smluvní strany nesmí uzavřít jednotlivou smlouvu v případě, že by souhrn cen 

z jednotlivých smluv uzavřených na základě této smlouvy přesáhl částku 200 000,00 Kč 

bez DPH. 

3. O naplnění limitu 200 000,00 Kč bez DPH se smluvní strany vzájemně včas vyrozumí. 
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IX. Ostatní ujednání 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že za závažné porušení rámcové kupní smlouvy považují: 

- neuhrazení fakturované ceny ve lhůtě delší než 20 dnů po datu splatnosti, 

- opakované nedodání řádně objednaného předmětu plnění potvrzeného prodávajícím 

v dohodnutém termínu či kvalitě. 

 

Ve všech těchto případech mohou obě smluvní strany od této rámcové kupní smlouvy 

jednostranně odstoupit. Odstoupením od smlouvy však není dotčeno právo odstupující 

strany na úhradu všech závazků vzniklých z této smlouvy. V případě, že prodávající 

opakovaně nedodá řádně objednaný předmět plnění a kupující bude nucen odstoupit od 

smlouvy, zavazuje se prodávající dorovnat kupujícímu případný rozdíl v kupní ceně 

předmětu plnění (materiálu) od jiného dodavatele.  

 

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona, její účinnost končí dnem 30. června 2019.  

 

3. Jakékoli změny či doplňky této rámcové kupní smlouvy lze učinit pouze oboustranným 

písemným projevem obou smluvních stran. Rovněž prodloužení platnosti této rámcové 

kupní smlouvy lze učinit po vzájemné dohodě smluvních stran písemným dodatkem k ní.  

 

4. Smluvní strany sjednávají, že soudem místně příslušným pro řešení sporů z této smlouvy 

vzniknuvších bude místně příslušný soud té ze smluvních stran, která bude oprávněna 

k podání žaloby. 

 

5. Kupující je povinen oznámit neprodleně prodávajícímu změny doručovací adresy nebo 

adresy pro zasílání faktur, v opačném případě platí za doručené ty písemnosti, které byly 

odeslány na poslední známou adresu. 

 

6. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní 

nástupce smluvních stran. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na oboustranně výhodné spolupráci při realizaci 

této rámcové kupní smlouvy a že případné spory budou řešit přednostně smírnou cestou 

jednáním. 

 

9. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

10. Smluvní strany sjednávají odlišně od § 558 odst. 2 Občanského zákoníku a příslušného 

ustanovení Obchodních podmínek, že obchodní zvyklost nemá přednost před 

dispozitivními ustanoveními zákona. 

 

11. Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje přijetí 

nabídky na uzavření smlouvy obsažené v tomto dokumentu s dodatkem nebo odchylkou. 

Ustanovení § 1757 odst. 2 Občanského zákoníku se na vztahy smluvních stran 

vyplývajících z této smlouvy nepoužije. 

 

12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá 

povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

 

13. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. 

příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo 

údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud dodavatel nejpozději do uzavření 
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této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž 

uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní 

údaje nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní 

normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění 

těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. 

budou před uveřejněním znečitelněny. 

 

14. Splnění povinnosti uveřejnit tuto smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

Objednatel je povinen vyrozumět dodavatele o splnění povinnosti zveřejnit tuto smlouvu 

v registru smluv, a to zasláním potvrzení správce registru smluv o uveřejnění. 

 

15. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 

Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření. 

 

16. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou 

do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského 

Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti 

dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost 

mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.  

 

17. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni 

k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní 

strany dle této smlouvy. 

 

18. Tato rámcová kupní smlouva je vyhotovena ve 4 originálních stejnopisech, po dvou pro 

každou smluvní stranu.  

 

19. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň 

obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato smlouva nebyla 

ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky LB MINERALS, s.r.o. 

 

V Horní Bříze, dne ………….                                            V Plzni, dne …………… 

 

Prodávající:                                                                   Kupující: 
    

 LB MINERALS, s.r.o.                  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

 

 

 

…………………….        ……………………                               …………………………  

    


