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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi: 

  

RUBIDEA CZ s.r.o., se sídlem Krajinská 499/14, 460 01 Liberec 1 – Staré Město 

IČ: 25759698 

DIČ: CZ25759698 

Bankovní spojení UniCredit Bank 2106553411/2700 

zastoupená jednatelem 

zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 67720 

dále jen „prodávající” 

a 

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

IČ:…………………….. 

DIČ: CZ…………………….. 

zastoupená jednatelem: ………………………………………….. 

dále jen „kupující”  

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto rámcovou kupní smlouvu uzavírají v souvislosti se svojí 
podnikatelskou činností, tj. v rámci svých podnikatelských a živnostenských oprávnění. 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího po dobu trvání této smlouvy dodávat 
kupujícímu zboží uvedené v platných cenících prodávajícího a umožnit kupujícímu k tomuto 
zboží nabýt vlastnické právo, a to na základě jednotlivých objednávek kupujícího, tak jak jsou 
specifikovány dále v této smlouvě a závazek kupujícího objednané zboží od prodávajícího 
odebrat a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. 

 

3. Předmět koupě 

3.1. Předmětem koupě dle jednotlivých smluv bude vodoinstalační a topenářské zboží podle 
platných ceníků prodávajícího, popřípadě další zboží požadované kupujícím. 

 

4. Uzavření kupní smlouvy - objednávka a akceptace 

4.1. Jednotlivé prodeje a koupě zboží realizované s odkazem na tuto rámcovou kupní smlouvu 
budou uskutečňovány na základě objednávek kupujícího akceptovaných prodávajícím 
(uzavřených dílčích kupních smluv). 

4.2. Objednávku lze učinit písemně, ústně přímo v prodejně prodávajícího, telefonicky, faxem, e-
mailem, na internetovém portále www.rubidea.cz, popř. jiným způsobem dle předchozí 
dohody obou smluvních stran. 

4.3. Objednávka musí vyjma identifikačních údajů kupujícího (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, 
bankovní spojení) obsahovat i kód a přesný název objednaného zboží v souladu s platným 
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ceníkem prodávajícího a požadované množství zboží. Shora uvedené údaje může kupující 
zadat při první registraci do elektronického obchodu na internetovém portále 
www.rubidea.cz a následně s takto zadanými údaji prostřednictvím elektronického obchodu 
činit objednávky. Kupující je povinen chránit přístup k přihlašovacímu jménu a heslu, tak aby 
tento unikátní přístup do elektronického obchodu nemohl být zneužit. V případě 
neoprávněného užití přístupu do elektronického obchodu a učinění objednávky, je taková 
objednávka platná a zavazuje kupujícího, ledaže se neoprávněného přístupu, případně 
překročení oprávnění jednající osoby bez zbytečného odkladu dovolá u prodávajícího. 

4.4. Pokud jde o způsob akceptace objednávek prodávajícím, platí ustanovení druhého odstavce 
tohoto článku obdobně. Objednávku lze rovněž potvrdit faktickým plněním prodávajícího 
(dodáním zboží) osobě pověřené kupujícím. 

4.5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícímu doručeno takové potvrzení 
objednávky prodávajícím, z něhož bude jednoznačně vyplývat souhlas prodávajícího s celým 
obsahem objednávky. Potvrzení objednávky bude prodávající zasílat kupujícímu e-mailem, 
faxem, poštou, prostřednictvím potvrzení na internetovém portále www.rubidea.cz nebo je 
předá osobně (ve formě dodacího listu). Kupní smlouva je tedy uzavřena až okamžikem, kdy 
se strany zcela shodnou na jejím obsahu.  

4.6. Uzavřené kupní smlouvy se budou řídit potvrzenou objednávkou, touto smlouvou a 
příslušnými zákonnými ustaveními. V případě obsahového rozporu mezi potvrzenou 
objednávkou a touto smlouvou má přednost znění potvrzené objednávky. Strany tímto 
vylučují aplikaci všeobecných obchodních podmínek nebo všeobecných nákupních podmínek 
nebo jiných podobných dokumentů vydávaných kupujícím na uzavřené kupní smlouvy. 

 

5. Kontaktní údaje a odběrné místo 

5.1. Nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, zboží bude připraveno k odběru v prodejním 
skladu prodávajícího:  

RUBIDEA CZ s.r.o.   telefon: 485 124 343 

Rynoltická ul 285                                   

463 02 Liberec 33 -  Machnín  e-mail: obchod@rubidea.cz 

 

6. Dodání a převzetí zboží 

6.1. Zboží bude prodávajícím kupujícímu dodáno a předáno dle předchozí dohody buď ve skladu 
prodávajícího na adrese uvedené ve čl. 5., nebo odvozem zboží na místo určené kupujícím, 
popř. předáním zboží kupujícímu dopravcem, avšak pouze v případě, že přepravce byl určen 
prodávajícím. 

6.2. Jestliže si přepravu zajistí sám kupující nebo se kupující s prodávajícím dohodne na zajištění 
přepravy jiným přepravcem, než je smluvní partner prodávajícího, považuje se zboží za 
odevzdané kupujícímu již okamžikem předání prvnímu přepravci. 

6.3. K převzetí zboží dochází okamžikem faktického převzetí zboží kupujícím nebo jím pověřenou 
osobou. V případě dopravy zboží smluvním dopravcem kupujícího dochází k převzetí zboží 
okamžikem předání zboží tomuto dopravci prodávajícím. 

6.4.  Při převzetí zboží kupujícím je tento povinen zkontrolovat, zda množství, jakost a provedení 
dodávaného zboží odpovídá objednávce a veškeré výhrady uvést do dodacího listu. Na 
pozdější reklamace, kromě vad, na které se vztahuje záruka na jednotlivé druhy dodaného 
zboží dle občanského zákoníku, popř. dle výrobce zboží nebude brán zřetel. 
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6.5.  Prodávající při dodání a převzetí zboží vystaví kupujícímu dodací list, je v případě zaslání 
zboží přiložen do balíku, nebo který potvrdí kupujícím pověřená osoba převzetí zboží 
v případě osobního odběru. 

6.6.    Na základě dodacího listu bude vystaven prodávajícím kupujícímu daňový doklad na 
zakoupené zboží, který bude následně zaslán automatickým systémem prostřednictvím e-
mailové zprávy na e-mailovou adresu kupujícího, nebo může být předán kupujícím pověřené 
osobě při převzetí zboží v případě osobního odběru.  

 

7. Kupní cena a její splatnost  

7.1. Kupní cena je po vzájemné dohodě sjednána na ceny, které jsou uvedeny v aktuálním ceníku 
prodávajícího, který je dostupný na internetovém portále www.rubidea.cz Prodávající je 
oprávněn jednostranně měnit a aktualizovat ceník, s tím, že aktualizovaný ceník bude 
kupujícímu oznámen uveřejněním na internetovém portále www.rubidea.cz nebo, požádá-li 
o to, předáním tištěné verze aktualizovaného ceníku. V případě, že kupující nebude s novým 
ceníkem souhlasit, je oprávněn do deseti dnů ode dne oznámení nového ceníku (uveřejnění 
na internetovém portále www.rubidea.cz nebo předání tištěné verze) tuto smlouvu 
vypovědět s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne doručení výpovědi prodávajícímu. 
Závazky vzniklé do okamžiku účinnosti výpovědi tím nebudou dotčeny. Změněný ceník se 
automaticky stává novou přílohou této rámcové smlouvy, nebude-li tato rámcová smlouva 
z tohoto důvodu vypovězena. 

7.2. Splatnost kupní ceny za jednotlivé uskutečněné dodávky dle této smlouvy nastává datem 
uvedeným v daňovém dokladu vystaveném prodávajícím. Datem uhrazení kupní ceny se 
rozumí připsání celé kupní ceny uvedené v daňovém dokladu na účet prodávajícího.  

7.3. V případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části po dni splatnosti je kupující povinen 
zaplatit prodávajícímu kromě dlužné částky smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

7.4. Náklady na dopravu předmětu koupě do místa určení, nejsou zahrnuty v kupní ceně, pokud z 
potvrzené objednávky nevyplývá jinak. 

7.5. Splatnost kupní ceny je stanovena datem na příslušné faktuře za zboží.  

 

8. Výhrada vlastnictví 

8.1. Vlastnictví k předmětu koupě přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny, přičemž 
nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě nese kupující od okamžiku jeho 
převzetí od prodávajícího.  

8.2. V případě, že si kupující zajišťuje dopravu sám prostřednictvím svého smluvního dopravce, 
přechází na kupujícího nebezpečí náhodné zkázy nebo škody okamžikem předání předmětu 
koupě prvnímu dopravci prodávajícím. 

 

9. Záruční doba 

9.1. Vztahuje-li se na dodané zboží záruční doba, počíná plynout dnem převzetí předmětu koupě 
kupujícím. Rozsah a délka záruky je vždy definován u popisu konkrétního typu zboží. 

9.2. Prodávající neposkytuje kupujícímu záruku za běžné opotřebení dodaného zboží. 

9.3. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je kupující povinen tyto vady oznámit 
prodávajícímu (reklamovat). V oznámení vad (reklamaci) kupující vady podrobně popíše, 
uvede, jak se projevují, a uvede požadavek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena 
(bezplatné odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 

http://www.rubidea.cz/
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odstranění vady opravou věci, sleva z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy) 
přičemž kupující je oprávněn jednostranně určit způsob vyřízení reklamace.  

9.4. Odlišně od §2112 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že v případě výskytu vady 
na zboží je kupující povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při 
včasné prohlídce a odborné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu pak je povinen vadu 
vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při vynaložení odborné péče zjistit. 
Nevytknul-li kupující vadu včas, jeho práva z odpovědnosti za vady zanikají. 

 

10. Vrácení zboží 

10.1. Pokud kupující požaduje vrácení zboží z důvodů nezaviněných prodávajícím, je prodávající 
oprávněn odečíst manipulační poplatek ve výši 15 % z hodnoty vráceného zboží. Náklady na 
dopravu nedůvodně vráceného zboží jdou na vrub kupujícího a ten se je zavazuje 
prodávajícímu uhradit. 

 

11. Ostatní ujednání 

10.2. Za účelem zajištění ochrany důvěrných informací a know - how prodávajícího, k nimž kupující 
získá přístup, se kupující zavazuje zabránit neoprávněnému užívání, šíření nebo zveřejnění 
důvěrných informací prodávajícího, neprozradit tyto důvěrné informace žádné třetí osobě a 
nevyužít těchto důvěrných informací jakýmkoli způsobem pro sebe nebo pro jiného. 

10.3. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že žádné ustanovení této rámcové smlouvy nezavazuje 
kupujícího objednávat zboží od prodávajícího a prodávajícího dodávat kupujícímu zboží v 
jakémkoliv množství. Za účelem vyloučení předsmluvní odpovědnosti prodávajícího, která by 
eventuálně mohla na straně prodávajícího vniknout v případě, že prodávající před uzavřením 
kupní smlouvy, o níž strany jednají, tato jednání ukončí, se strany dohodly následovně: 

a. strany se dohodly, že prodávající je oprávněn kdykoliv ukončit jednání o 
uzavření jakékoliv kupní smlouvy a to i bez spravedlivého důvodu a i v době, 
kdy by se případně uzavření kupní smlouvy jevilo jako vysoce 
pravděpodobné, aniž by prodávající byl povinen kupujícímu cokoliv z tohoto 
důvodu hradit. Strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1729 
občanského zákoníku, jakož i jiných zákonných ustanovení, která by mohla 
založit odpovědnost prodávajícího za škodu způsobenou ukončením jednání 
o uzavření kupní smlouvy; 

b. pokud by přesto vzniklo kupujícímu právo na náhradu škody způsobené tím, 
že prodávající ukončil jednání o uzavření kupní smlouvy, vzdává se výslovně 
kupující jakýchkoliv a veškerých takovýchto práv na náhradu škody. 

10.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delší patnáct dnů, vzniká prodávajícímu 
právo od této rámcové smlouvy i od konkrétní kupní smlouvy odstoupit. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

11.1. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran je 
oprávněna tuto rámcovou smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta 
činí jeden měsíc počínaje prvým dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. Ukončení této rámcová smlouvy (ať již k němu dojde z jakéhokoliv důvodu) se 
nedotýká již uzavřených kupních smluv. 

11.2. Tato smlouva a příslušné kupní smlouvy a práva a povinnosti z nich vzniklé (včetně práv a 
povinností z porušení této smlouvy a kupní smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se budou 
řídit českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem (dále 
jen občanský zákoník). Veškeré spory vyplývající z této smlouvy a příslušné kupní smlouvy 
budou strany přednostně řešit mimosoudní smírnou cestou. Nepodaří-li se takto spor vyřešit, 
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bude věc postoupena k projednání příslušnému soudu v České republice. Smluvní strany se 
dohodly, že místní příslušnost soudu se bude řídit podle sídla prodávajícího zapsaného v 
obchodním rejstříku v době podání žaloby. 

11.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, po jednom pro každou ze smluvních stran. 
Veškeré změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku, který 
bude jako dodatek výslovně označen, očíslován, datován a podepsán oběma smluvními 
stranami. 

11.4. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva mohla být měněna jinak než písemnou 
formou. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv 

11.5. Příloha č. 1 -aktuální ceník prodávajícího tvoří nedílnou součást této smlouvy, byť 
není fyzicky přikládán k tištěné verzi smlouvy a je dostupný v elektronické podobě na portále 
www.rubidea.cz. Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je 
projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle na důkaz čehož připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

  

  

V __________________dne ___________________ 

  

 

 

Za prodávajícího: Za kupujícího: 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Jméno: __________________ 

Funkce: jednatel 

Jméno: _________________ 

Funkce: jednatel 

  

  


