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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: 

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

IČ:25759698 
DIČ:CZ25759698 

Bankovní spojení UniCredit Bank 2106553411/2700 

zastoupená jednatelem: Janem Krotilem 
zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 67720 

dále jen „prodávající” 
  

a 

 
2. ……………………………………………………………….. 

IČO:…………………..  
DIČ:CZ………………. 

zastoupená jednatelem: Ing. Markem Stanislavem 
dále jen „kupující”  

 

Úvodní ustanovení 
  

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

 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

 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. 

  
Článek 2 

Předmět koupě 
 Předmětem koupě dle této smlouvy je vodoinstalační a topenářské zboží podle platných 

ceníků prodávajícího specifikované v příloze č. 1  této smlouvy, popřípadě další zboží požadované 

kupujícím. 
 V případě vyšších nebo jednorázových odběrů lze mezi prodávajícím a kupujícím předem 

dohodnout individuální obchodní podmínky včetně slev, dodacích podmínek a splatností. 
  

Článek 3 

Objednávka a akceptace 
 Jednotlivé prodeje a koupě zboží realizované s odkazem na tuto rámcovou kupní smlouvu 

budou uskutečňovány na základě objednávek kupujícího akceptovaných prodávajícím. 
 Objednávku lze učinit písemně, ústně přímo v prodejně prodávajícího, telefonicky, faxem, 

popř. jiným způsobem dle předchozí dohody obou smluvních stran. 
 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 ceníkem 

prodávajícího a požadované množství zboží.  
 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. 

 Jména, pracovní zařazení a rodná čísla osob pověřených kupujícím k převzetí zboží dle 

předchozího odstavce tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
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Článek 4 
Kontaktní údaje a odběrné místo 

 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 
  

Článek 5 
Dodání a převzetí zboží 

 Zboží bude prodávajícím kupujícímu dodáno a předáno dle předchozí dohody buď ve skladu 
prodávajícího na adrese uvedené ve čl. 4, nebo odvozem zboží na místo určené kupujícím, popř. 

předáním zboží prodávajícím dopravci určenému kupujícím. 

 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. 
 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. 

 Prodávající při dodání a převzetí zboží vystaví kupujícímu dodací list, na který potvrdí 
kupujícím pověřená osoba převzetí zboží.  

 Na základě tohoto dodacího listu bude vystaven prodávajícím kupujícímu daňový doklad na 
zakoupené zboží. 

  

Článek 6 
Splatnost kupní ceny 

 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.  

 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. 
 Splatnost kupní ceny je stanovena na  ……  dní od vystavení faktury. 

  
Článek 7 

Výhrada vlastnictví 

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

koupě dopravci prodávajícím. 

  
Článek 8 

Záruční doba 
 Vztahuje-li se na dodané zboží záruční doba, počíná plynout dnem převzetí předmětu koupě 

kupujícím.  

 Prodávající neposkytuje kupujícímu záruku za běžné opotřebení dodaného zboží. 
  

Článek 9 
Vrácení zboží 

 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. 

  
Článek 10 

Závěrečná ustanovení 
 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. 
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Rozhodčí řízení pak vždy bude vedeno v jazyce českém a arbitrážní rozhodnutí bude konečné 
a pro smluvní strany závazné a vykonatelné. Doručování se provádí dle příslušných ustanovení 

Občanského soudního řádu.  
 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. 
 Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva mohla být měněna jinak, než písemnou 

formou. 
 Přílohy č. 1 a 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 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: 
  

 
  

             …………………     …………………  

                jednatel           jednatel 
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Příloha č.2 k rámcové kupní smlouvě  

  
Seznam osob pověřených kupujícím k objednávání a faktickému plnění za kupujícího : 

  
 jméno:   příjmení:       

 funkce:    

1. ……………………… ……………………………………… ………………………………… 

 …………………………… 

2. ……………………… ……………………………………… ………………………………… 

 …………………………… 

3. ……………………… ……………………………………… ………………………………… 

 …………………………… 

4. ……………………… ……………………………………… ………………………………… 

 …………………………… 

5. ……………………… ……………………………………… ………………………………… 

 …………………………… 

6. ……………………… ……………………………………… ………………………………… 

 …………………………… 

7. ……………………… ……………………………………… ………………………………… 

 …………………………… 

8. ……………………… ……………………………………… ………………………………… 

 …………………………… 

9. ……………………… ……………………………………… ………………………………… 

 …………………………… 

10. ……………………… ……………………………………… ………………………………… 

 …………………………… 

 Kupující se zavazuje neprodleně informovat prodávajícího o změnách v seznamu pověřěných 
osob, přičemž pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu vzniklé plněním osobami, které byly 

kupujícím dříve pověřeny k zastupování kupujícího, a o jejichž vyškrtnutí ze seznamu pověřených 
osob nebyl prodávající kupujícím okamžitě písemně informován, jdou plně na vrub kupujícího. 

  

V………………………………………dne…………………………….. 

 

  

  Za prodávajícího:      Za kupujícího: 

  

 
                     

             …………………                             …………………  

                jednatel              jednatel 


