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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6688 

 

Obchodní společnost 

AGRO Brno-Tuřany, a.s., IČ: 293 65 619  

se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6688 

zastoupena statutárním ředitelem Ing. Lubomírem Křivákem 

jako prodávající (dále jen „prodávající“) 

a 

obchodní společnost/fyzická osoba 

obchodní jméno ……………………………………………………………., IČ: …………………….. 

se sídlem ……………………………………………………………………………………………….. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………………………………………………………….. 

zastoupena ………………………………………………………….  

jako kupující (dále jen „kupující“) 

 

tímto spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a následujících zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto 

 

Rámcovou kupní smlouvu 

 (dále také „tato smlouva“) 

 

I. 

Úvodní ujednání 

1.1 Prodávající v rámci svého předmětu podnikání obchoduje s vlastní produkcí i nakoupenými 

komoditami s kupujícími. V rámci sjednocení postupů obchodování se zákazníky, tj. kupujícími, 

uzavírá prodávající s kupujícím označeným shora tuto rámcovou kupní smlouvu.     

 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1 Prodávající i kupující se zavazují při vzájemném obchodování mezi sebou postupovat podle této 

rámcové kupní smlouvy. Pokud některý ze vztahů mezi prodávajícím a kupujícím nebude upraven 

v této rámcové kupní smlouvě, bude se takový vztah v rámcové smlouvě neupravený řídit příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.        

2.2 Prodávající se zavazuje prodávat kupujícímu zboží specifikované v článku 2.4 této smlouvy a převést 

na něho vlastnické právo ke zboží. 

2.3 Kupující se zavazuje zboží, které si objedná, odebrat a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní 

cenu. 

2.4 Prodávající bude na základě této smlouvy dodávat kupujícímu zboží dle aktuální nabídky, to je 

zejména sortiment květin: květiny, dřeviny, byliny, traviny, trvalky, kapradiny a doplňkové zboží: 

květináče, hnojiva, kůly, kůra, substrát, atd. 
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2.5 Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v čl. 2.4 této smlouvy bude prodávajícím 

prodáváno kupujícímu za ceny, dle: - týdenních nabídek prodávajícího zasílaných zákazníkům, - 

akčních cen, - případně dle předem domluvených akcí. Zákazník buď nakoupí přímo na prodejně 

zboží označené cenou, nebo vybírá zboží z aktuálního ceníku, který je mu zaslán a má danou časovou 

platnost. 

2.6 K ceně bude prodávající připočítávat daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě 

v době uskutečnění zdanitelného plnění.  

2.7 Za zdanitelné plnění smluvní strany považují každou jednotlivou dodávku zboží, které prodávající 

dodá kupujícímu na základě objednávky. 

2.8 Cena jednotlivého zdanitelného plnění bude fakturována. Faktura bude obsahovat označení 

prodávajícího a kupujícího včetně daňových údajů, fakturovanou částku, číslo objednávky, číslo 

dodacího listu, číslo faktury, datum a podpis.   

2.9 Faktura je splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře. V případě prodlení se zaplacením faktury 

se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení sjednaný ve výši 0,05 % denně z dlužné 

částky.   

 

III. 

Objednávky, dodání zboží, kontakty, obaly, doprava, splatnost faktur 

3.1 Jednotlivá plnění dle této smlouvy se uskuteční na základě objednávky kupujícího. Objednávky musí 

mít písemnou formu a mohou být doručeny emailem, osobně nebo dopisem. Objednávka musí být 

doručena prodávajícímu nejméně 48 hodin před požadovaným návrhem termínu plnění. 

Obsahem objednávky je zejména: - identifikace kupujícího, - počet kusů požadovaného zboží 

specifikovaného EAN kódy prodávajícího, - způsob platby, - způsob odběru zboží, - požadovaný 

termín odběru nebo dodání zboží, - datum a podpis.   

Prodávající potvrdí objednávku kupujícímu a uvede, kdy bude zboží připraveno k expedici, zda bude 

objednávka plně vykrytá, případně zda některé položky expedovány později a kdy.  

3.2 Zboží je pokládáno za dodané podpisem odpovědného pracovníka kupujícího na dodacím listu, 

případně na faktuře, pokud zákazník odebral zboží v prodejně prodávajícího. V případě, že zboží 

vykazuje zjevné vady nebo neodpovídá jeho množství dodacímu listu, je pracovník kupujícího 

oprávněn uvedené nedostatky na dodacím listu nebo na faktuře vytknout. 

3.3 Reklamace: Lze ji uplatnit po převzetí nejpozději: - do 24 hodin květin, - do 48 hodin u ostatního 

zboží. Pokud by došlo k poškození zboží při dopravě, je povinností kupujícího pořídit 

fotodokumentaci ihned na místě převzetí zboží od dopravce před podpisem dodacího listu dopravci a 

tuto fotodokumentaci poslat emailem prodávajícímu do 24 hodin od převzetí zboží. 

3.4 Pokud není sjednáno písemně jinak, zboží podléhá licenčním podmínkám a není určeno k dalšímu 

množení. 

3.5 Kontakty na prodávajícího: 

Funkce Jméno E-mail Telefon 

Obchodní zástupce    

Prodejna    

Finanční účtárna Radmila Daňková 

 

fu@agro-turany.cz +420 545 232 154 

mailto:fu@agro-turany.cz
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Kontakty na kupujícího: 

Funkce Jméno E-mail Telefon 

Jednatel / majitel    

Nákupčí    

Finanční účtárna    

 

Udělení souhlasu:  

Akce ANO / NE E-mail Telefon 

Zasílání SMS o příjezdu kamionu 

s čerstvým zbožím 

   

Zasílání nabídek a newsletterů    

 

3.6 Obaly: Pokud kupující nedodá své obaly a prodávající bude nucen použít své vratné obaly, 

bude jejich počet uveden na faktuře. Kupující se zavazuje obaly prodávajícímu vrátit ve stavu, 

v jakém je převzal a v odpovídajícím počtu. Pokud by tak neučinil, je povinen zaplatit 

prodávajícímu škodu tím způsobenou. 

3.7 Doprava: Pokud bude dopravu zboží ke kupujícímu zajišťovat prodávající, bude za dopravu 

účtovat cenu dopravy takto: ……………………………………………….. 

 

3.8 Splatnost faktur vystavených prodávajícím je sjednána na ….. dnů od data jejich vystavení.       

 

3.9 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

3.10 Tuto smlouvu lze změnit jen na základě dodatků uzavřených v písemné formě. 

3.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 

po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

3.12 Účastníci dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně po 

vzájemné dohodě, souhlasí s jejím zněním, což potvrzují svými podpisy připojenými pod její text. 

3.13 Právní vztahy vyplývající z této dohody se řídí českým právním řádem, zejména občanským 

zákoníkem. 

 

V ____________dne ________    V __________ dne __________  

 

___________________________   ___________________________ 

za prodávajícího                                                          za kupujícího  

AGRO Brno-Tuřany, a.s.                             

Ing. Lubomír Křivák, statutární ředitel   

    
 


