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NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY
č.j.: PPR-28784/ČJ-2015-990656
uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany
ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupená:

170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3
00007064
CZ00007064
Bc. Davidem Pšeničkou, vedoucím Odboru movitého majetku Správy
logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR
Česká národní banka
5504881/0710

bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel:
e-mail:
(dále jen „kupující“) na jedné straně

a
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel.:
fax:
E-mail:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ______ soudem v ______, oddíl____, vložka ____
(dále jen „prodávající“)
(dále jen též smluvní strany) na straně druhé
uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“),
která je uzavřena na základě a v souladu s výsledky veřejné zakázky s názvem
„Propagační a dárkové předměty k PDP1“ pro Českou republiku – Ministerstvo vnitra,
které bylo zveřejněno na profilu zadavatele pod evidenčním číslem PPR-28784/ČJ-2015990656, v jejímž rámci byla nabídka prodávajícího vyhodnocena jako nejvhodnější.
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Článek II.
Předmět smlouvy
/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných
kupujícímu propagační a dárkové předměty k projektu PDP 1 (dále jen „zboží“) a převést na
něj vlastnické právo.
/2/ Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v množství, jakosti a dle požadavků
kupujícího, jež jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.
/3/ Kupující řádně odevzdané zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu
způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.
/4/ Prodávající bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle
nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy kupujícího a
postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.
/5/ Smlouva je uzavírána v rámci projektu „EHP Norsko – Schengenská spolupráce a
potírání příhraniční kriminality“ s registračním číslem projektu: NF-CZ14-PDP-1-001-2014.

Článek III.
Doba a místo odevzdání zboží
/1/ Prodávající je povinen odevzdat zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy oběma smluvními stranami.
/2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu odevzdání zboží nejméně pět
pracovních dnů předem prostřednictvím oprávněné osoby kupujícího uvedené v odst. 5
tohoto článku.
/3/ Místem odevzdání zboží je Odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního
prezidia ČR, Strojnická 27, Praha 7.
/4/ Zboží bude odevzdáno převzetím zboží oprávněnou osobou kupujícího po potvrzení
dodacího listu v místě odevzdání.
/5/ Osoby oprávněné k podpisu dodacího listu a k jednání ve věcech technických:
na straně prodávajícího:
jméno:
e-mail:
tel:
na straně kupujícího:
jméno:
e-mail:
tel.:
/6/ Smluvní strany se zavazují si poskytnout nezbytnou součinnost k naplnění předmětu
této smlouvy.
/7/ Kupující je oprávněn odmítnout převzít zboží, pokud zboží nebude odevzdáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující
důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od dohodnutého termínu předání zboží.
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Článek IV.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží
/1/ Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího
(dopravce).
/2/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od
prodávajícího.

Článek V.
Kupní cena
/1/ Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, konečná a nelze ji překročit.
Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s odevzdáním zboží v místě plnění (zejména
dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné, atd.) V ceně jsou zahrnuta i veškerá
případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.). Kupní cenu je možné měnit
pouze v případě změny zákonných sazeb DPH.
/2/ Sjednaná kupní cena za zboží činí XXX XXX,-- Kč bez DPH
(slovy:…………………………….korunčeských), DPH 15 % činí XXX XXX,-- Kč
(slovy:…………………. korunčeských), DPH 21 % činí XXX XXX,-- Kč (slovy:……………….
korunčeských) a celková cena zboží včetně DPH je XXX XXX,-- Kč
(slovy:………………………………….. korunčeských) (dále jen „cena“).

Článek VI.
Platební podmínky
/1/ Cena bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného
prodávajícím po převzetí zboží kupujícím.
/2/ Faktura vystavená prodávajícím musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými
právními předpisy. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení kupujícího,
prodávajícího a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, P. O. BOX 6, OMTZ, 150 05 Praha
5 - Smíchov) a na tuto adresu i doručena, nebo zaslána. Faktura bude vyhotovena ve 2
výtiscích (1 originál + 1 kopie).
/3/ Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii dodacího listu.
/4/ Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních
dnů ode dne prokazatelného doručení faktury příjemci faktury.
/5/ Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujícího na bankovní účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.
/6/ Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není
povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
/7/ Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží
nebo jeho části.
/8/ Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží.
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Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VII.
Záruka
/1/ Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce dvou (2) let. Záruční doba
běží ode dne řádného odevzdání zboží.
/2/ Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo zboží vadu bránící jeho řádného
užívání kupujícím.
/3/ Záruka se vztahuje na všechny části zboží včetně jeho příslušenství.
/4/ Záruka se vztahuje na funkčnost zboží, jakož i na jeho vlastnosti požadované
kupujícím.
/5/ Veškeré zjištěné nedostatky a vady zboží, které se vyskytnou v záruční době, je
prodávající povinen bezplatně odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě
stanovené po dohodě s kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla s ohledem na
charakter vady přiměřená.
/6/ Prodávající odpovídá kupujícímu za případnou škodu, která mu vznikne z titulu
neodstranění vady na zboží prodávajícím ve sjednaném termínu.
/7/ Další nároky kupujícího plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních
předpisů tím nejsou dotčeny.

Článek VIII.
Povinnost mlčenlivosti
/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.
/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku
všechny osoby, které se budou podílet na odevzdání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na odevzdání
zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
/5/ Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.
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Článek IX.
Sankce a ukončení smlouvy
/1/ V případě nedodržení termínu odevzdání zboží podle čl. III. této smlouvy ze strany
prodávajícího nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží, je prodávající
povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý,
byť i započatý kalendářní den prodlení.
/2/ Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. VIII., zavazuje se prodávající
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých)
za každé jednotlivé porušení povinnosti.
/3/ Prodávající je oprávněn požadovat za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti zaplacení zákonného úroku z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené
příslušnými právními předpisy.
/4/ Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě.
/5/ Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně
odevzdat zboží.
/6/ Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na
odstoupení od smlouvy, se považuje zejména:
a) prodlení prodávajícího s odevzdání zboží o více než patnáct (15) kalendářních dnů;
b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené čl. VII. odst. 5 této smlouvy;
c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. VIII. této smlouvy;
d) postup prodávajícího při odevzdání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
/7/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) prodávající vstoupí do likvidace.
/8/ Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát
(60) kalendářních dní.
/9/ Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
/10/ Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém
případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
kupujícího vážně ohroženy.

Článek X.
Další ujednání
/1/ Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.
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/2/ Prodávající je povinen uvádět na všech materiálech týkající se projektu logo norských
fondů a informaci o spolufinancování.
/3/ Loga
jsou
ke
stažení
na:
http//eeagrants.org/Results-data/Resultsoverwiev/Documents/Toolbox-for-programmes/Communication-templates.
/4/ Prodávající je povinen k logu připojit formulaci v českém jazyce: Podpořeno
z norských fondů nebo formulaci v angličtině: Supported by Norway grants.
/5/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit
smlouvu ani práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
/6/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
/7/ Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů.
/8/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.
/9/ Prodávající přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny
okolností.
/10/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XI.
Společná a závěrečná ustanovení
/1/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
/2/ Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem.
/3/ Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
/4/ Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv
této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ustanovení § 576 občanského
zákoníku.
/5/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy ČR.
/6/ Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
/7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží
kupující a tři (3) prodávající.
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/8/ Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní
strany k této smlouvě své podpisy.
/9/ Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Technická specifikace propagačních
předmětů s logem „norway grants“.
Za kupujícího

Za prodávajícího

V Praze dne

V ……………… dne

…………………………………………

……………………………………..

Bc. David Pšenička
vedoucí
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