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Rámcová kupní smlouva č. ………/2015- velkoobchod 
uzavřená podle § 2079 až 2183 Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. 

 

 

I. 

Smluvní strany 

Prodávající:  Greenplan, s.r.o., se sídlem Lány na Důlku 10, Pardubice, 530 02,  

   IČ: 28818814, DIČ: CZ 28818814, e-mail:hydrobalance@greenplan.cz,   
   www.greenplan.cz, tel.: +420 466 971 089, mobil: +420 602 483 193,  
Zastoupený:   Ing. Martinem Panchartkem, jednatelem 
Bankovní spojení:  Komerční banka č. ú.: 43-9836360277/0100 
 

a  
 

Kupující:  (přesný název firmy a adresa sídla dle ŽL nebo zápisu v Obchodním rejstříku) 
Název společnosti:  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
ulice:    …………………………………………………………………  č.p.: ………………………………… 
město:   …………………………………………………………………  PSČ: ………………………………… 
web:   …………………………………………… 
IČ:    …………………………………………… DIČ:….………………………………………………………… 
Zastoupený:   (základní kontaktní údaje) 
jméno:    …………………………………………… příjmení:……………………………………………………… 
mobil:    …………………………………………… e-mail 1:……………………………………………………… 
pevná linka:   …………………………………………… e-mail 2:……………………………………………………… 
 
Další osoby, pověřené kupujícím k zasílání objednávek a přebírání zboží při osobním odběru:  
(jiným, než níže uvedeným osobám, nebude bez předchozí avizace kupujícím objednané zboží vydáno)  

(1.) jméno:   …………………………………………… příjmení:……………………………………………………… 
mobil:    …………………………………………… e-mail:…………………………………………….…………… 
(2.) jméno:   …………………………………………… příjmení:……………………………………………………… 
mobil:    …………………………………………… e-mail:………………………………….……………………… 
 
Osoba, pověřená kupujícím k evidenci přijatých faktur za zboží a k provádění plateb za tyto faktury:  
jméno:    …………………………………………… příjmení:……………………………………………………… 
mobil:    …………………………………………… e-mail:…………………………………….…………………… 
 
Zasílání faktur:   elektronicky e-mailem (zdarma) + poštou (cena dle sazebníku České pošty)  
(pro zasílání faktur elektronicky je nutná registrace kupujícího na webových stránkách prodávajícího – www.greenplan.cz, resp. www. hydro-
balance.cz)  

 
Adresa pro doručování písemné firemní korespondence (není-li vyplněna, bude použita stejná jako sídlo):  
ulice:    …………………………………………………………………  č. p.: ………………………………… 
město:    …………………………………………………………………  PSČ: …………………………………. 
 
Obvyklá adresa pro doručování zásilek  
(není-li vyplněna, bude použita stejná jako sídlo nebo se použije adresa z objednávky, bude-li uvedena v objednávce jiná):  
ulice:    …………………………………………………………………  č.p.: …………………………………. 
město:    …………………………………………………………………   PSČ: …………………………………. 

 
II. 

Předmět smlouvy 
1. Rámcová kupní smlouva (dále též jako „RKS“) upravuje velkoobchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím 

(dále též jako „zákazník“) a je určena pro pravidelné velkoobchodní zákazníky společnosti Greenplan, s.r.o.  
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2. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodávat kupujícímu na základě jím učiněných dílčích 

objednávek veškeré velkoobchodně nabízené zboží z aktuálního sortimentu prodávajícího, a po splnění 
závazků kupujícího dle této smlouvy převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.  

3. Kupující se zavazuje objednané zboží uvedené v předchozím odstavci, dle jednotlivých objednávek 
zasílaných prodávajícímu, od prodávajícího odebírat a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu.  

4. Kupující se nezavazuje k žádnému povinnému objemu nákupu u prodávajícího. Výše objednávek a suma 
ročního objemu nákupu u prodávajícího závisí plně na rozhodnutí kupujícího.  

 

III. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v článku II. této smlouvy bude kupujícímu dodáváno za 
velkoobchodní ceníkové ceny dle aktuálně platného velkoobchodního ceníku prodávajícího, který je 
zveřejněn na webových stránkách prodávajícíhohttp://www.greenplan.cz, která je automaticky 
přesměrována na http://www. hydro-balance.cz nebo přímo na http://www. hydro-balance.cz.  

2. K ceně bude prodávající připočítávat daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši odpovídající zákonné úpravě v 
době uskutečnění zdanitelného plnění.  

3. Za předmět zdanitelného plnění považují smluvní strany každou jednotlivou dodávku zboží, které 
prodávající dodá kupujícímu na základě jeho dílčí objednávky.  

4. Cena jednotlivého předmětu zdanitelného plnění bude fakturována. Faktura (daňový doklad) bude 
obsahovat náležitosti daňového dokladu (ve smyslu § 28 z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a jiné 
náležitosti a informace vyplývající z legislativních předpisů ČR. Bude-li faktura hrazena hotově, součástí 
daňového dokladu bude příjmový pokladní doklad vystavený prodávajícím. Kupující souhlasí se zasíláním 
faktur na jím uvedenou e-mailovou adresu. 

5. První nejméně 3 (tři) objednávky uskutečněné kupujícím během 12ti po sobě jdoucích měsíců od uzavření 
RKS, jejichž cena v celkovém součtu nepřesáhne 50 000,- Kč bez DPH, budou hrazeny kupujícím hotově, 
dobírkou nebo bezhotovostní platbou předen na účet prodávajícího.  

6. Poté, kdy kupující uskuteční nejméně čtvrtou objednávku a součet jeho dosavadních objednávek přitom 
přesáhne50 000,- Kč bez DPH dle předchozího odstavce, je možné kupujícímu s platně uzavřenou RKS zboží 
dodávat na fakturu s odloženou splatností, avšak pouze v případě, že doba mezi jednotlivými dílčími 
objednávkami kupujícího nepřesáhne 12 po sobě jdoucích měsíců a současně, že se bude jednat o dodávku 
zboží s hodnotou nad 1 500,- Kč bez DPH ve smyslu čl. IV, bod 7 RKS. Faktury budou v tomto případě 
splatné do 14 dnů od data vystavení jednotlivé faktury, není-li individuálně sjednána jiná splatnost. V 
případě prodlevy v objednávání zboží delší než 12 po sobě jdoucích měsíců má prodávající právo požadovat 
platbu za zboží pouze hotově, dobírkou nebo bezhotovostní platbou předen na účet prodávajícího.  

7. Prodávající upravuje v průběhu smluvního vztahu s kupujícím dle této RKS maximální výši svých pohledávek 
vůči kupujícímu stanovením tzv. úvěrového rámce (dále též jako ÚR). Pokud přesáhne částka neuhrazených 
faktur tento úvěrový rámec, nebo platby za zboží nejsou ze strany kupujícího prováděny ve sjednaných 
termínech splatnosti (tj. řádně a včas), může být kupujícímu dodáno zboží pouze proti úhradě předem nebo 
v hotovosti, případně dobírkou při současném uplatnění nároku na smluvní pokutu dle článku VIII. této RKS.  

8. V případě, že kupující uhradí dlužné částky a bude své závazky plnit řádně a včas, kupujícímu bude opět 
dána možnost na dodání zboží na fakturu s odloženou splatností až do výše úvěrového rámce.  

9. Dojde-li během kalendářního roku k opakovanému překročení doby splatnosti jakékoli vystavené faktury o 
více než 5 (pět) pracovních dní, bude po druhém překročení doby splatnosti dle tohoto bodu požadována 
po dobu dalších 12 měsíců platba předem, hotově při převzetí či dobírkou při všech dalších objednávkách 
bez ohledu na jejich výši v souladu s dalšími ustanoveními dle článku VIII. této RKS.  

10. ÚR je standardně stanoven dle aktuálně platných Všeobecných obchodních podmínek - VELKOOBCHOD v 
době zadání každé dílčí objednávky, nebo individuálně v RKS v čl. X. bod 10, přičemž jeho aktuální výše je 
uvedena v zákaznickém (uživatelském) účtu kupujícího na webových stránkách prodávajícího v záložce Můj 
účet. 

11. Dodatečné zvýšení úvěrového rámce trvale nebo jednorázově může být sjednáno pouze na základě 
písemného souhlasu některého z jednatelů prodávajícího. V případě dočasného dodatečného zvýšení 
tohoto ÚR bude o této skutečnosti kupující písemně informován, přičemž výše a časová platnost této 
úpravy ÚR bude zaznamenána v záložce Můj účet / Můj úvěrový rámec.  

12. Dnem úhrady ceny objednaného zboží se rozumí den připsání fakturované částky na účet prodávajícího v 
případě bankovního převodu, při placení poštovní poukázkou den vyplacení této poštovní poukázky 
prodávajícímu nebo den úhrady v hotovosti přímo v prodejním místě prodávajícího. V případě platby 
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převodem je tedy doporučeno platební příkaz zadat alespoň 2-3 dny před datem splatnosti, aby 
fakturovaná částka byla připsána na účet prodávajícího nejpozději v den splatnosti a nedošlo tak k 
překročení doby splatnosti dle čl. III bodu 9.  

13. Při hotovostní úhradě je nutné dbát ustanovení zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve 
znění pozdějších předpisů, dle kterého poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 270 000,- Kč, je 
povinen provést platbu bezhotovostně. 

14. Ceny jsou stanoveny obvykle na období 12ti po sobě jdoucích měsíců, obvykle počínaje měsícem březnem, 
přičemž prodávající si vyhrazuje právo změny cen v důsledku neočekávaných kurzových výkyvů, v důsledku 
výraznější změny sortimentu, změny cen ze strany dodavatelů nebo v důsledku změny zákonných norem, 
předpisů nebo celních sazeb. Ceny jsou stanoveny v Kč (CZK), pokud není v ceníku uvedeno jinak. 
Prodávající nemá povinnost garantovat ceny z předchozích ceníků pro zakázky realizované až v době 
platnosti nového ceníku, nebylo-li individuálně sjednáno jinak. Zakázkou se přitom rozumí každá dílčí 
objednávka kupujícího uskutečněná na základě jím uzavřené RKS. Aktuální velkoobchodní ceny jsou 
uváděny na www.greenplan.cz, resp. www. hydro-balance.cz. 

 

IV. 
Objednávky 

1. Jednotlivá plnění podle této smlouvy se uskutečňují na základě dílčích objednávek kupujícího. Objednávky 
musí mít písemnou nebo tištěnou formu. Ústně zadané objednávky není prodávající povinen převzít a 
vyřídit. Pakliže se prodávající rozhodne zboží kupujícímu dodat i na základě ústní objednávky, nepřebírá 
odpovědnost za správnost dodávky, tj. negarantuje, že dodávka je zcela v souladu s požadavky kupujícího. 
Případné vícenáklady (stornopoplatky apod.) za ústně zadanou objednávku přechází ve sporných případech 
vždy na kupujícího.  

2. Velkoobchodní objednávky zákazníků s RKS s použitím velkoobchodních a individuálních cen (dále též „IC“) 
je možné zasílat prostřednictvím velkoobchodního on-line objednávkového systému nawww.greenplan.cz, 
resp. www. hydro-balance.cz, emailem (hydrobalance@greenplan.cz) nebo osobně. Na všechny takto 
zadané objednávky budou uplatněny rabaty a IC velkoobchodních zákazníků. U objednávek zaslaných 
prostřednictvím velkoobchodního on-line objednávkového systému lze navíc využít individuálně 
nastavených přístupů k sezonním akcím pro pravidelné velkoobchodní zákazníky a k individuálním cenám 
kupujícího, případně k IC na vybrané položky, jsou-li sjednány.  

3. V případě, že zákazník, která má s prodávajícím uzavřenou RKS, objedná zboží prostřednictvím 
maloobchodního E-SHOPU prodávajícího na www.greenplan.cz, resp. www. hydro-balance.cz (tzv. 
maloobchodní objednávka), vztahují se na takovou objednávku pouze maloobchodní ceny a podmínky 
tohoto maloobchodního internetového obchodu bez možnosti uplatnění individuálních cen a rabatů 
velkoobchodních zákazníků s RKS.  

4. Objednávka musí být doručena prodávajícímu nejméně 7 (sedm) pracovních dní před požadovaným 
termínem dodání zboží. V opačném případě negarantuje prodávající dodání zboží v požadovaném termínu 
a vyhrazuje si právo pozdějšího dodání v přiměřené lhůtě.  

5. Obsahem objednávky je objednávkové číslo, název zboží, počet a název měrných jednotek požadovaného 
zboží. V případě potřeby lze ale objednat i jiné množství, pokud není v ceníku uvedeno omezení. 

6. Objednávky musí obsahovat také jednoznačné označení kupujícího (název/jméno , IČ, adresu sídla/místa 
podnikání apod.), požadovaný termín plnění, dodací adresu (pokud dodávku na uvedenou adresu zajišťuje 
prodávající) a požadovaný způsob platby. Způsob platby má však prodávající právo při plnění svých 
povinností upravit dle vlastního uvážení v rozsahu dle čl. III. RKS. Dodání zboží na fakturu s odloženou 
splatností nelze kupujícím nárokovat automaticky a prodávající má právo zboží s odloženou splatností 
nedodat. 

7. Při osobním odběru zboží v hodnotě objednávky do 1 500,- Kč bez DPH bude po kupujícím vyžadována 
platba v hotovosti, a to i v případě, že zákazník splňuje požadavky pro možnost platby na fakturu s 
odloženou splatností.  

8. V případě, že objednávka nebude kupujícím vyhotovena a doručena v souladu s ustanoveními jednotlivých 
bodů čl. IV. této RKS, nebo nebude obsahovat přesnou specifikaci požadovaného zboží, považuje se 
smluvními stranami za neuskutečněnou a prodávající nemá povinnost dodat požadované zboží, ani nést 
odpovědnost za případné škody vzniklé v této souvislosti kupujícímu.  

 

V. 
Dodání zboží 
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1. Není-li sjednáno jinak, místem plnění je u objednávek s osobním odběrem sklad v provozovně 

prodávajícího na adrese: Greenplan, s.r. o., Lány na Důlku 10, 530 02 Pardubice.  
2. Zboží je při osobním převzetí pokládáno za dodané podpisem odpovědného pracovníka kupujícího na 

dodacím listu, který zboží převzal. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane u kupujícího a druhé 
vyhotovení s přepisem jména a s podpisem kupujícího zůstane u prodávajícího.  

3. Pracovník kupujícího, který zboží od prodávajícího přejímá, je oprávněn popsat na dodacím listu stav 
zásilky. V případě, že množství zboží neodpovídá dodacímu listu, nebo v případě, kdy zboží vykazuje zjevné 
vady, je pracovník kupujícího povinen uvedené nedostatky na dodacím listu vytknout.  

4. Pracovník prodávajícího má právo při osobním odběru zboží vyžádat si před předáním zboží kupujícímu 
nebo jím pověřené osobě, uvedené v záhlaví této smlouvy, věrohodný doklad totožnosti, kterým přebírající 
osoba prokáže své oprávnění k převzetí zboží. V případě odmítnutí této identifikace má pracovník 
prodávajícího právo odmítnout provedení výdeje a je oprávněn zajistit jiný náhradní způsob předání zboží 
na náklady kupujícího.  

5. U objednávek zasílaných a doručovaných na dodací adresu uvedenou kupujícím v RKS, nebo upřesněnou v 
objednávce (má přednost před adresou uvedenou v RKS), postupuje prodávající v souladu s aktuálně 
platnými „Dodacími podmínkami – velkoobchod“, které jsou součástí této smlouvy.  

 

VI. 
Odpovědnost prodávajícího za vady zboží - Záruční podmínky 

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku, jejíž délka je obsažena v přílohách „Záruční podmínky-velkoobchod“ 
a „Reklamační řád“, které jsou součástí této smlouvy. Uvedené přílohy stanoví délku záruky a postup při 
případném uplatňování reklamace.  

2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené přepravcem během přepravy zboží k zákazníkovi. Odpovědnost 
za bezchybné doručení zboží přebírá po dobu přepravy smluvní přepravce, který je na toto riziko pojištěn. V 
případě poškození či ztráty zboží však prodávající poskytne kupujícímu takovou součinnost, aby se 
minimalizovala případná škoda a kupujícímu nevznikaly další případné náklady.  

 

VII. 
Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody na věci 

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny prodávajícímu.  
2. Odpovědnost za případné způsobené škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží jím 

pověřenou osobou na sjednaném místě. Při osobním odběru se tím rozumí provozovna prodávajícího. Při 
doručení přepravní službou přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem předání zboží prvnímu 
přepravci. 

3. Případné řešení reklamace zboží po jeho dodání kupujícímu nemá odkladný účinek na platbu za dodané 
zboží a termín splatnosti vystavené faktury. Případný vzniklý nárok na reklamaci výrobku nemůže být 
považován za důvod k neplnění povinností a závazků obou smluvních stran, včetně povinnosti uhradit 
fakturovanou cenu za odebrané zboží.  

 

VIII. 
Prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku 

1. V případě, že bude kupující v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, je kupující jako 
dlužník povinen platit z nezaplacené částky smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky, počínaje 
následujícím dnem po uplynutí termínu splatnosti příslušné faktury. Prodávající jako věřitel má nárok na 
úplnou náhradu škody, způsobenou prodlením s plněním peněžitého závazku, jen pokud tato škoda není 
kryta smluvní pokutou.  

2. V případě prodlení s platbou o více než 5 (pět) dní po termínu splatnosti jakékoli faktury bude kupujícímu 
automaticky zablokována možnost dalších dodávek zboží na fakturu s odloženou splatností.  

3. Dojde-li k prodlení s platbou o více než 2 (dva) týdny po termínu splatnosti jakékoli faktury, je prodávající 
oprávněn odmítnout veškeré požadavky kupujícího na servisní podporu, prodejní a projekční podporu, 
školení a další zvýhodnění, plynoucí z ostatních obecných pravidel poskytování podpory ze strany 
prodávajícího.  

4. Prodávající je oprávněn omezit, a v krajním případě i trvale až do odvolání pozastavit dle svého uvážení 
dodávání zboží kupujícímu v případě, že je kupující opakovaně v prodlení s platbou za dodané zboží. 

5. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktur o více než 30 (třicet) dní po termínu splatnosti, vzniká 
prodávajícímu právo vymáhat tuto případnou pohledávku i prostřednictvím třetích osob. Současně na sebe 
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kupující přebírá odpovědnost za všechny nezbytné náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s vymáháním 
těchto pohledávek, včetně případných ztrát z prodeje těchto pohledávek třetím osobám a souhlasí s 
úhradou těchto nákladů prodávajícímu. Splatnost faktury s vyčíslením těchto nákladů a smluvní pokuty je 
sjednána na 7 (sedm) dní ode dne uplatnění tohoto nároku ze strany prodávajícího.  

 

IX. 
Rozhodčí doložka 

1. 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 a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 

2. Strany se zavazují splnit povinnost uloženou jim rozhodčím nálezem.  
 

X. 
Ostatní smluvní ujednání 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.  
2. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a může být měněna nebo doplňována jen v písemné formě.  
3. Smlouva může být kteroukoliv ze smluvních stran písemně vypovězena s tím, že výpovědní doba činí 2 

(dva) měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Obchodní případy, které byly uskutečněny v době její platnosti, se řídí 
příslušnými ustanoveními smlouvy až do splnění závazku.  

4. Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně informovat o všech okolnostech, jež se týkají vzájemného 
obchodního vztahu (změna obchodního jména, sídla, odpovědných osob, zahájení insolvenčního řízení, 
příp. prohlášení konkurzu apod.)  

5. Záležitosti nedotčené touto rámcovou kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem z. č. 89/2012 Sb., v 
platném znění a Všeobecnými obchodními podmínkami - VELKOOBCHOD. 

6. Prodávající zasílá kupujícímu na jeho žádost nebo formou nabídky bianco návrh RKS včetně příloh v pdf 
formátu elektronicky nebo v tištěné podobě. Kupující zajistí vytištění 2 výtisků včetně příloh, které v 
případě souhlasu s podmínkami RKS signuje a opatří otiskem firemního razítka. Podpisem RKS kupující 
stvrzuje, že se seznámil s obsahem všech níže uvedených příloh RKS včetně „Všeobecných obchodních 
podmínek – VELKOOBCHOD“. 

7. Kupujícím signovaná smlouva (razítko + podpis), včetně všech kupujícím přikládaných příloh (viz níže), musí 
být zaslána prodávajícímu zpět buď poštou (ve dvou exemplářích) nebo nascanovaná e-mailem v pdf 
formátu k tisku.  

8. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy prodávající obdrží od kupujícího dva exempláře řádně vyplněných a 
podepsaných smluv (kupujícím nebo jím pověřeným zástupcem dle čl. I. Smluvní strany).  

9. Prodávající přidělí smlouvám evidenční čísla smluv a zařadí je do firemní evidence. Jeden zaevidovaný a 
očíslovaný exemplář RKS ze dvou existujících, je následně doručen zpět kupujícímu k archivaci, druhý 
zůstává uložen u prodávajícího. Doručení smlouvy zpět kupujícímu nemá odkladný účinek na platnost této 
smlouvy.  

 

XI. 
Podpisy smluvních stran 

 
V Pardubicích dne:………………………………………  V ……………………………. dne:………………………… 
 
Jméno a příjmení prodávajícího (Greenplan):   Jméno a příjmení kupujícího (zákazník):  
 
Ing. Martin Panchartek     ………………………………………………………………….. 
  
 
 
…………………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 
(podpis prodávajícího a razítko)    (podpis kupujícího a razítko)  
 
 
 



www.greenplan.cz 
Greenplan, s.r.o. 

6 

 
 

Přílohy smlouvy:  

Přikládá prodávající:  

• Všeobecné obchodní podmínky - velkoobchod 

• Velkoobchodní ceník 

• Dodací podmínky - velkoobchod  

• Záruční podmínky – velkoobchod  

• Reklamační řád  
Přikládá kupující:  

• Kopie výpisu z OR (osoby zapsané v OR)  

• Kopie živnostenského listu (osoby nezapsané v OR)  

• Kopie osvědčení o registraci plátce daně s uvedením DIČ (každý podnikatelský subjekt bez ohledu zda je či 
není plátce DPH)  

 
 


