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RÁMCOVÁ KUPNÍ  SMLOUVA 2017 
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „Smlouva“) 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

SATOS Prostějov a.s. 
se sídlem Vrahovická 4609, 796 01 Prostějov 
zastoupená: členem představenstva CIDEM Hranice, a.s.,  
                    jednajícím Ing. Tomášem Vavříkem, MBA 
IČ: 41503589   DIČ: CZ41503589 
tel: 582 305810        Fax: 582 305860 
E-mail: satos@satos.cz 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl B, vložka 6812 
 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 0067867856 / 5500 
 
dále jen jako „Prodávající“ na straně jedné 
 
a 
 

název společnosti ……………………………….. 
se sídlem …………………………………………………… 
zastoupená: ………………………………………………… 
IČ: ……………….    DIČ: ……………….   
tel.:……………….    Fax: ……………….. 
E-mail: …………………….   
zápis v obchodním rejstříku:  
 
bankovní spojení: ………………………………………………. 
 
dále jen jako „Kupující“  na straně druhé 
 
 

Článek II. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Předmětem Smlouvy jsou průběžné opakované dodávky zboží ze skladu Prodávajícího na 

základě jím činěných nabídek. 
2. Nabídka zboží Prodávajícího je prováděna pomocí aktuálního ceníku a dalších 

nabídkových materiálů. Nabídka je akviziční a nezávazná. Nabídkové materiály platí až do 
vyčerpání zásob zboží u Prodávajícího.  

 
 

Článek III. 
Dílčí kupní smlouva 

 
1. Jednotlivé dodávky či odběry zboží v období platnosti této Smlouvy jsou považovány za 
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dodávky na uzavřenou dílčí kupní smlouvu. Na tyto dílčí kupní smlouvy se vztahují 
(pokud není uvedeno jinak) všechna ustanovení této Smlouvy.  

2. Dílčí kupní smlouva je uzavřena potvrzením písemné objednávky Kupujícího 
Prodávajícím. V případě telefonických objednávek a osobních odběrů Kupujícího, a rovněž 
pak v případě, kdy nedošlo k písemné akceptaci objednávky Kupujícího, je dílčí kupní 
smlouva uzavřena okamžikem faktického odběru a/nebo dodání zboží Kupujícímu ze 
strany Prodávajícího. 

3. Kupující je povinen dodávku zboží řádně a včas převzít a převzetí vyznačit v dodacím listě 
a/nebo faktuře předložené za tím účelem Prodávajícím. Zboží pokládají smluvní strany za 
dodané, jestliže dojde k jeho převzetí od Prodávajícího či jím pověřené osoby 
zaměstnancem Kupujícího či Kupujícím pověřenou osobou. Dokladem o splnění dodávky 
zboží podle této Smlouvy a podle dílčí kupní smlouvy je Kupujícím potvrzený dodací list 
a/nebo faktura předložená mu za tím účelem Prodávajícím. V případě existence razítka 
a/nebo podpisu Kupujícího na dodacím listu a/nebo faktuře předložené mu Prodávajícím se 
má zato, že zboží převzala osoba oprávněná k převzetí zboží za Kupujícího. 

4. Osobami, oprávněnými provádět za Kupujícího výběr zboží a uzavírat dílčí kupní 
smlouvy, popř. též zboží za Kupujícího odebírat jsou:  
jméno: ................................................... r.č.  ...................... telefon ........................................ 
jméno: ................................................... r.č.  ...................... telefon ........................................ 

5. Kupující bezodkladně a písemně sdělí Prodávajícímu veškeré změny v osobách 
oprávněných činit za Kupujícího jednání související s uzavíráním a plněním dílčích 
kupních smluv a rovněž pak změny kontaktních údajů, které nastanou v průběhu platnosti 
Smlouvy. Má se za to, že osoby komunikující s Prodávajícím prostřednictvím v záhlaví 
této Smlouvy uvedených a/nebo v předchozím odstavci jmenovaných a/nebo Kupujícím 
později písemně sdělených kontaktních údajů Prodávajícímu, jsou osobami oprávněnými k 
jednání za Kupujícího. 

 
Článek IV. 
Čas plnění 

 
1. Dodávka na dílčí kupní smlouvu bude plněna buď okamžitým odběrem zboží ze skladu 

Prodávajícího, nebo vychystáním zboží a jeho odběrem ve sjednaném termínu. 
2. V případě dohody o dovozu zboží Kupujícímu automobilem Prodávajícího bude dovoz 

proveden nejpozději do 10 dnů od uzavření dílčí kupní smlouvy.  
 

Článek V. 
Cenové a platební podmínky 

 
1. Kupní ceny za zboží dodávané podle této Smlouvy a podle dílčích kupních smluv jsou 

smluvní a jsou stanoveny platným ceníkem Prodávajícího pro příslušné období, případně 
jsou sděleny Kupujícímu, jeho zaměstnanci či osobě jím pověřené při uzavírání dílčí kupní 
smlouvy.  

2. Kupující se zavazuje zaplatit dodané a vyfakturované zboží v termínu daném splatností 
vystavené faktury, tj. nejpozději do 30 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Pro případ 
prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % za každý, byť i započatý, den prodlení se zaplacením kupní ceny. Tím není 
dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, která mu z příčiny prodlení Kupujícího 
vznikne.  

3. V případě, že Kupující bude opakovaně (nejméně dvakrát) v prodlení se zaplacením kupní 
ceny zboží (dle vystavených faktur) dodaného na podkladě dílčích kupních smluv, je 
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Prodávající oprávněn od této Smlouvy odstoupit formou písemného oznámení, doručeného 
doporučeně na adresu Kupujícího, uvedenou v článku I. této Smlouvy. Takové odstoupení 
Prodávajícího od Smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvních pokut, na které 
Prodávajícímu vznikl podle této Smlouvy nárok, a nemá ani vliv na splnění uzavřených a 
dosud nesplněných dílčích kupních smluv. Smluvní strany si v případě odstoupení od 
Smlouvy smluvní strany nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění, za něž byla druhou 
smluvní stranou již poskytnuta ekvivalentní protiplnění. Smluvní pokuta je splatná ihned 
po vyzvání k její úhradě. 

4. Prodávající si po dohodě s kupujícím sjednává k veškerému zboží dodávanému podle této 
Smlouvy a dílčích kupních smluv tzv. výhradu vlastnického práva ve smyslu ust. § 2132 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle které se Kupující stane vlastníkem zboží 
dodaného Prodávajícím teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží 
však na Kupujícího přechází již převzetím zboží Kupujícím.  Pro případ, že Kupující zboží 
zcizí ještě před úplným zaplacením kupní ceny, je povinen dle dohody smluvních stran 
zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ takového 
porušení Smlouvy.  

5. Pro případ řádného a včasného neuhrazení faktur Kupující zmocňuje Prodávajícího 
k odvozu zboží z místa jeho podnikání v hodnotě odpovídající výši jeho dluhu po 
splatnosti.  

 
Článek VI 

                     Ručitelský závazek 

 
Ručitel........................................., r.č...................../.............., bytem.......................................... 
 
.................................................................................................. 
prohlašuje a svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že v budoucnu uspokojí Prodávajícího, 
a to v případě, že Kupující nezaplatí Prodávajícímu, lhostejno z jakého důvodu, řádně a včas, 
za podmínek uvedených v této Smlouvě a/nebo podle ní uzavřených dílčích kupních 
smlouvách, vyfakturovanou kupní cenu (ceny). Svůj ručitelský závazek se ručitel zavazuje 
splnit ve lhůtě tří dnů od doručení písemné výzvy ze strany Prodávajícího v pozici věřitele. 
Ručitel prohlašuje, že se dokonale seznámil s obsahem této Smlouvy ještě před učiněním 
tohoto ručitelského prohlášení. 
 

Článek VII. 
Ostatní ujednání 

 
1. Množství zboží je povinen Kupující zkontrolovat při jeho převzetí. Reklamace na 

množstevní odchylky při odběru ucelených obalových jednotek je možno uplatnit do 5 dnů 
od převzetí dodávky, a to písemně. Reklamace musí být odůvodněna a doložena balícím 
lístkem výrobce. Dodá-li Prodávající Kupujícímu zboží ve větším množství, než bylo 
ujednáno, je dílčí kupní smlouva ve smyslu § 2093 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující ve lhůtě v předchozí větě 
uvedené odmítl. 

2. Na práva z vad dodaného zboží se po dohodě smluvních stran Smlouvy přiměřeně použijí 
příslušná ustanovení českých právních předpisů a technických norem, zejména ust. § 2095 
až 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nevyplývá-li z této Smlouvy a/nebo 
dohody smluvních stran jinak. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku činnosti 
Kupujícího, zejména pak za poškození zboží při vlastní dopravě Kupujícího.  
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Článek VIII. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 
 
1. Jakékoliv změny této Smlouvy jsou možné pouze po dohodě obou stran, a to formou 

písemného dodatku.  
2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná 

běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
3. Účastníci prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli a že je v souladu s jejich 

pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.  
 
 
V ………………………  dne………………                         V Prostějově dne ……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................                          .................................................. 
        za Kupujícího                 za SATOS Prostějov a.s. 
          (razítko)       (razítko) 
        
 


