
 

 

Jan Holub s.r.o.  
IČ: 27763161 DIČ: CZ27763161  
Sídlo: Hvozdečko 7, Bouzov, PSČ 783 25  
Bankovní spojení: CZK: 220 062 1425/2010, IBAN: CZ7 620 100 000  
002 200, EUR: 290 062 1426/2010, IBAN: CZ6 620 100 000 002 900  
Jednající: Mgr. Hana Holubová, jednatelka - zapsaná v Obch. rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29119,  
Tel.: +420 604 607 109,  
Email: info@janholub.cz  

dále jen „prodávající“, na straně jedné  

a společnost:  

dodací adresa: (liší-li se od fakturační)  
IČ:  
DIČ:  
sídlo:  
jednající:  
tel:  
email:  

Přeji si fakturu dostávat: (hodící se zaškrtněte) 

- Elektronicky     ▢     na email:  

- Poštou               ▢    na adresu: 

dále jen „kupující“, na straně druhé,  

uzavírají tímto spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:  

RÁMCOVOU KUPNÍ SMLOUVU 

 
I. Předmět smlouvy  
1. Předmětem této smlouvy je úprava základních podmínek dílčích  
dodávek zboží, které vyplynou z jednotlivých objednávek kupujícího a  
úprava práv a povinností obou smluvních stran, vyplývajících z těchto  
smluvních vztahů.  
2. Jednotlivé kupní smlouvy realizované na základě této rámcové kupní  
smlouvy budou mezi smluvními stranami uzavřeny vždy na základě  
jednotlivých objednávek kupujícího a následných dodávek zboží ze strany  
prodávajícího. Prodávající se zavazuje na základě jednotlivých  
akceptovaných objednávek kupujícího (dále jen „potvrzení objednávky“)  
dodat zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a  
kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu.  
3. Kompletní nabídka zboží včetně jeho popisu a určení, které bude na  
základě této smlouvy prodáváno, bude kupujícímu zasílána na jím zvolený  
email, výjimečně poštou, nejméně dvakrát ročně, vždy před jarní a  
podzimní sezónou.  
Aktuální nabídka je rovněž zveřejněna na internetových stránkách  
prodávajícího: www.janholub.cz/aktualni-nabidka-ke-stazeni 

 
II. Způsob objednávek zboží  
1. Jednotlivá kupní smlouva realizovaná na základě této rámcové kupní  
smlouvy bude mezi smluvními stranami uzavřena vždy na základě  
prodávajícím akceptované objednávky kupujícího.  



 

2. Kupující se zavazuje předkládat objednávky na dodávky zboží jedním z  
následujících způsobů: a) písemnou formou b) telefonickou formou,  
doplněnou písemnou objednávkou do tří pracovních dnů c) e- 
mailem.  
3. Nezbytnou náležitostí objednávky je zejména řádné označení  
prodávajícího a kupujícího, předmět jednotlivé dodávky zboží, množství  
zboží, kupní cena stanovená prodávajícím (prodávající si vyhrazuje právo  
jednostranně změnit ceny v průběhu platnosti této smlouvy), čas plnění,  
datum a číslo objednávky a podpis osoby oprávněné jednat za kupujícího.  
Podání kupujícího bez těchto náležitostí není prodávající povinen  
považovat za objednávku dle této smlouvy.  
 

III. Dodání zboží  
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v množství dle  
objednávky kupujícího, deklarované na dodacím listě a v odpovídající  
jakosti a o užitných vlastnostech pro zboží takového druhu obvyklých.  
Kupující podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednávky jsou  
prodávajícím vyřizovány v došlém pořadí a z uvedeného důvodu se může  
stát, že objednávka nebude plně vykryta. V takovém případě prodávající  
neodpovídá za vzniklou škodu.  
2. Ve sjednaném termínu plnění prodávající vyzve kupujícího, aby  
objednané zboží odebral. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, splní  
prodávající svou povinnost dodat objednané zboží tím, že zboží ve sjednané  
lhůtě předá dopravci k přepravě zboží pro kupujícího na místo plnění.  
(dodací podmínky: FCA, expediční hala prodávajícího, Bouzov, Hvozdečko  

7, PSČ 783 25 ). V případě, že dopravu zajišťuje prodávající pak tato bude  
sjednána na účet a nebezpečí kupujícího. Prodávající neodpovídá za škody  
na zboží způsobené při dopravě vzniklé zejména mrazem, suchem nebo  

jinými obdobnými vlivy během transportu.  
3. Při přejímce zboží na místě plnění je za oprávněného zástupce kupujícího  
považována osoba, která se prokáže písemným zmocněním kupujícího k  
převzetí zboží, přičemž podpis této osoby na příslušných dokladech  
kupujícího zavazuje.  
4. Prodávající si vyhrazuje nedodat objednané zboží v případě, kdy  
kupující bude v prodlení s úhradou jakékoli platby vůči prodávajícímu.  
 

IV. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží  
1. Kupující se stává vlastníkem zboží podle čl. I této smlouvy dle  
jednotlivých kupních smluv okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.  
2. K přechodu nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty předmětu plnění  
nebo jeho části na kupujícího dochází okamžikem předání zboží dopravci  
pro přepravu do místa plnění. V případě přímé dodávky prodávajícím dojde  
k přechodu nebezpečí na zboží v okamžiku, kdy kupující zboží převezme  
nebo kdy jej převzít má.  
 

V. Cena a platební podmínky  
1. Cena zboží bude stranami uvedena zejména v tzv. „Potvrzené  
objednávce“ v členění jednotková cena (cena jednotlivých dílčích plnění)  
bez DPH, celková cena bez DPH, DPH celkem, celková cena včetně DPH.  
2. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za zboží řádně a včas, a to na  
základě vystavené faktury prodávajícím. Úhrada faktury bude probíhat  
formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví  
této smlouvy. Za den zaplacení kupní ceny se považuje den, kdy bude kupní  
cena připsána na účet prodávajícího.  

 



 

3. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn fakturovat kupní  
cenu nejdříve v den dodání zboží s tím, že splatnost je 30 dní od vystavení  
faktury (daňového dokladu) prodávajícím.  
4. Při prodlení kupujícího s úhradou faktury za dodávky zboží je prodávající  
oprávněn zaslat kupujícímu písemnou výzvu k zaplacení ceny zboží. Pokud  
kupující neuhradí cenu zboží ani do 7 dnů od doručení výzvy, je prodávající  
oprávněn vymáhat svou pohledávku za kupujícím u rozhodčího soudu dle  
čl. X. odst. 4 této smlouvy, příp. v exekučním řízení.  
5. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží sjednávají smluvní  
strany povinnost kupujícího platit úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení  
činí 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.  
6. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající pro následující  
dodávky oprávněn požadovat platbu předem, případně další dodávky  
odmítnout.  
 

VI. Práva a povinnosti prodávajícího  
1. Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží dle čl. I. této smlouvy,  
předat doklady, které se k tomuto zboží vztahují, zejména dodací list a  
umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodanému zboží v souladu s  
touto rámcovou kupní smlouvou.  
2. U výroby mladých rostlin mikropropagací na zakázku si prodávající  
vyhrazuje v případě jednostranného zrušení „potvrzené objednávky“ ze  
strany kupujícího právo na smluvní pokutu ve výši 60% z hodnoty zakázky,  
pokud nebude dohodnuto stranami jinak. Smluvní pokuta je splatná do 14  
dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícímu.  
 

VII. Práva a povinnosti kupujícího  
1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu a převzít  

dodané zboží v souladu s touto smlouvou.  

2. Zaplacení kupní ceny prodávajícímu ze strany kupujícího se v plném  
rozsahu řídí čl. V. této smlouvy.  
 

VIII. Vady zboží  
1. Reklamaci kvality dodaného zboží, jeho viditelného poškození, příp.  
nesprávného množství lze uplatnit do 3 pracovních dnů ode dne převzetí  
zboží kupujícím a to písemnou formou. Do 14 dnů od oznámení reklamace  
musí mít prodávající možnost si reklamované rostliny prohlédnout.  
Náhradu škody poskytuje prodávající jen do výše prodejní ceny zboží.  
2. Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující věděl v době  
uzavření jednotlivé kupní smlouvy, nebo o nichž s přihlédnutím k  
okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět. Reklamace  
skrytých vad (např. namrznutí rostlin při dodávkách v časně jarních  
měsících) lze uplatnit do 20.5. daného kalendářního roku a to písemnou  
formou.  
3. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po  
přechodu nebezpečí škody na zboží. Výsledek prohlídky je nutno uvést v  
dodacích dokladech.  

IX. Doba trvání smlouvy  
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od dnešního dne podpisu  
do 31. prosince 2023.  
2. Trvání smlouvy lze ukončit: a) vzájemnou písemnou dohodou obou  
smluvních stran ke sjednanému datu b) písemnou výpovědí – výpovědní  
lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce  
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní  
straně.  



 

X. Ostatní ujednání  

1. Prodávající prohlašuje, že veškerý dodávaný rostlinný materiál je  
odrůdově pravý, řádně označený a vizuálně prostý patogenů.  

2. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným  
pojmenováním zboží (tj. rostlin apod).  

XI. Závěrečná ustanovení  

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.  

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že práva a povinnosti vyplývající ze  
smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem  
druhé smluvní strany.  

3. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích  
nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory  
vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v  
rozhodčím řízení před jediným rozhodcem JUDr. Petr Jansa, Legionářská  
1319/10, Olomouc, podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií  
pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147, Cejl 91, Brno (dále jen  
"Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz a současně i v  
obchodním věstníku, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán  
v Seznamu rozhodců vedeném Unií. Smluvní strany tímto pověřují  
určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti.  

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost  
originálu a smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.  

5. Veškeré změny, či doplňky k této smlouvě lze činit pouze za souhlasného  

projevu vůle obou smluvních stran, a to samostatnými, číslovanými,  
písemnými dodatky k ní, podepsanými oběma smluvními stranami.  

6. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak  
neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a právním úkonům, a že  
jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a  
realizaci této smlouvy.  

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně a pozorně přečetly, s  
jejím obsahem souhlasí a neshledávají jakékoliv důvody vylučující jim tuto  
smlouvu uzavřít.  

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně,  
určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných  
podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.  

 

ve ……………………………. dne: ……………………………  

 
 
 

 
 
 
………………………………………………….  
kupující (razítko a podpis jednatele)  


