
Smluvní strany 
KUPNÍ SMLOUVA 20 1 9 I 0 tS 0 

Kupující 
Název /obchodní firma: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
Sídlo: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
Korespondenční adresa: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
zastoupená: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan 
IČO: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
(dále jen "kupující") 

a 

Prodávající 
Název /obchodní firma: Kuba Libri s.r.o. 
Sídlo: Ruská 972/94, 10000 Praha 10 
Korespondenční adresa: Ruská 972/94, 10000 Praha 10 
IČO: 29149177 
DIČ: CZ29149177 
Zastoupen: MUDr.Janem Švecem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:     

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd.C, vložka 

204178. 
(dále jen "prodávající'] 

(dále společně prodávající a kupující také jako "smluvní strany" nebo jednotlivě jako "smluvní 
strana'] 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník'], t uto 

kupní smlouvu 
(dále jen "smlouva'] 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení na dodávky, vyhlášeného 

kupujícím, jako zadavatelem, pod názvem "Výzva č.S: FF UK - nákup knih pro projekt 

KREAS" (dále jen "veřejná zakázka" nebo "zakázka'] v rámci zavedeného Dynamického 
nákupního systému pro nákup knih pro projekt KREAS v období 2018 - 2022 a v souladu se 
zadávací dokumentací a nabídkou prodávajícího podanou v rámci shora uvedeného 

zadávacího řízení. 

2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje na svůj náklad, na svou odpovědnost a v dohodnuté 

době dodat kupujícímu knihy (dále jen "zboží"), které jsou blíže specifikované v Příloze č. 1 

Specifikace dodávky (dále jen " Příloha č. 1"), a odevzdat je za podmínek v ní sjednaných 

kupujícímu. Prodávající se dále zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto 

zboží. 

3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj 

sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanoveném touto smlouvou. 
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II. 
Specifikace předmětu plnění 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka zboží specifikovaného v čl. I odst. 2 této smlouvy 

v rámci veřejné zakázky a s tím spojených služeb. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 

zboží nové, v plně funkčním stavu a v jakosti dle této smlouvy a odpovídající příslušným 

právním předpisum. 

2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, specifikace uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy je 

specifikací minimální, přičemž kupující požaduje vždy zboží v novějším nebo mezinárodním 

vydání, pokud je dostupné, včetně odlišného ISBN. I v případě zboží v novějším či 

mezinárodním vydání musí být zachován typ vazby zboží s výjimkou případu, kdy novější či 

mezinárodní vydání zboží v požadovaném typu vazby zboží ne ní dostupné. 

3. Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k 

používání zboží. 

4. Předmětem plnění dle této smlouvy je doprava zboží do místa plnění vč. následné likvidace 

obalu a případného cla, vypracování seznamu dodaného zboží pro účely kontroly a předání 

protokolu o převzetí a dodání zboží. 

5. Prodávající potvrzuje, že jako odborník v dané oblasti podnikání je schopný realizovat 

předmět plnění v souladu s touto smlouvou, za celkovou kupní cenu uvedenou v čl. III. odst. 

1 této smlouvy, a že si je vědom skutečnosti, že kupující má jednoznačný zájem na realizaci 

předmětu plnění ve sjednaném čase za dohodnutou kupní cenu a v kvalitě dle této smlouvy. 

(vše dále jen jako "předmět plnění či dodávka") 

III. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena předmětu plnění specifikovaného v ustanovení čl. II. této smlouvy je bez DPH a je 

stanovena ve výši 133.128,60 Kč. 
DPH ve výši 10% činí 13.311,40 Kč. 

Kupní cena zboží včetně DPH činí 146.440,00 Kč. 

2. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění 

tak, jak je vymezen v čl. II této smlouvy. Kupní cena se muže měnit pouze v případě změny 

daňových předpisu, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozděj ších předpisu. 

3. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě faktur. Prodávající je oprávněn 

vystavovat jednotlivé dílčí po každé jednotlivé dílčí dodávce, a to se splatností 30 

kalendářních dnu od jejího doručení kupujícímu. Součástí faktury bude kopie Přejímacího 

protokolu. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnu od jejího doručení kupujícímu. 

4. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 

kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

5. Faktura musí obsahovat potřebné náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu, a musí obsahovat: 

a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo 

b) identifikační údaje kupujícího 

c) identifikační údaje prodávajícího 

d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena 

e) popis plnění 
t) datum vystavení a odeslání faktury 

g) datum uskutečnění zdanitelného plnění 

2 



h) datum splatnosti 

i) výši částky bez DPH, výši DPH a částku celkem s DPH 

j) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila 

k) název projektu, reg. číslo projektu 

I) text "Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání" 

6. 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. Okamžikem 

doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 

v délce 30 dnů. 

7. Prodávající a kupující se dohodli, že kupující je oprávněn započíst své pohledávky vzniklé na 

základě této smlouvy oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení celkové kupní ceny. 

8. V případě, že k datu uskutečnění zdanitelného plnění dojde u prodávajícího k naplnění 

podmínek tzv. nespolehlivého plátce nebo prodávající ve faktuře uvede jako bankovní 

spojení pro úhradu kupní ceny jiný účet, než je účet zdanitelného plnění, který je správcem 

daně pro prodávajícího zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, je kupující 

oprávněn uhradit část finančního závazku na uhrazení kupní ceny prodávajícímu ve výši 

vypočtené DPH přímo na účet příslušného správce daně. Postupem dle tohoto odstavce se 

finanční závazek kupujícího vůči prodávajícímu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené 

kupujícím považuje za zcela uspokojený. 

9. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

IV. 
Místo a doba plnění, dodací podmínky 

1. Místem plnění je náměstí Filozofická fakulta Univerzity Karlovy na adrese Jana Palacha 2, 

116 38 Praha 1. 

2. Zboží uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy prodávající kupujícímu dodá v souladu s čl. ll této 

smlouvy nejpozději do 12 kalendářních týdnů ode dne účinnosti t éto smlouvy. Kupující 

bude akceptovat i jednotlivé průběžné dílčí dodávky s ohledem na potřeby a provozní 

kapacity kupujícího. O přesném termínu dodání zboží bude prodávající kupujícího 

informovat a to nejpozději 5 pracovních dnů před realizací dodávky. 

3. Závazek prodávajícího dodat zboží se považuje dle této smlouvy za splněný, pokud zboží 

bylo: 
a) řádně a včas předáno kupujícímu, 

b) řádně a včas protokolárně převzato kupujícím. 

4. O předání a převzetí předmětu plnění u každé dílčí dodávky bude vyhotoven Přejímací 

protokol, který bude zejména obsahovat: 

a) název a sídlo prodávajícího a kupujícího, 

b) označení kupní smlouvy, 

c) označení dodaného předmětu plnění, 

d) datum dodání, 
e) stav předmětu plnění v době předání a převzetí, 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

Návrh Přejímacího protokolu připraví prodávající. 

5. Zjevné vady při dodání zboží je kupující povinen vytknout prodávajícímu při převzetí zboží, 

skryté vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je 

zjistí. 
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6. Kupující není povinen zboží převzít, bude-li toto zboží či obaly jevit jakékoliv znaky 
poškození či jiné zjevné vady. O odmítnutí převzetí zboží bude sepsán záznam. 

7. Za kupujícího je zboží oprávněn převzít a Přejímací protokol podepsat: 
- kontaktní osoba:  
- tel.č. :  
- e-mail :  

v. 
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem podpisu Přejímacího protokolu oběma 
smluvními stranami. 

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem podpisu Přejímacího protokolu 
oběma smluvními stranami. 

VI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje kupujícího, že zboží dodané na 
základě této smlouvy je nové, bez vad a ve shodě se smlouvou. 

2. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců ode dne následujícího po 
podpisu Přejímacího protokolu oběma smluvními stranami. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání řádnému užívání zboží. Doba od 
uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční 
doby daného zboží; po tuto dobu záruční doba neběží. V případě odstranění vady dodáním 
náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba v původní délce, a to ode 
dne jeho protokolárního převzetí kupujícím. 

4. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu běhu záruční doby 
způsobilé k použití pro sjednaný a obvyklý účel a že si zachová sjednané a obvyklé vlastnosti. 
V této souvislosti smluvní strany dohodly, že za sjednaný účel a sjednané vlastnosti považují 
účel a vlastnosti vyplývající z Přílohy č. 1 této smlouvy. 

5. Zárukou za jakost nejsou dotčena ani omezena práva kupujícího z vadného plnění vyplývající 
z příslušných ustanovení občanského zákoníku, ať už se jedná o vady plnění, které jsou 
podstatným či nepodstatným porušením kupní smlouvy. 

6. Vady, které se na zboží projeví v záruční době, se zavazuje prodávající odstranit na vlastní 
náklady ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od jejich oznámení kupujícím. Prodávající je 
povinen odstranit vady na své náklady tak, aby kupujícímu nevznikly žádné vícenáklady. 
Jestliže kupujícímu vícenáklady přesto vzniknou, hradí je prodávající. O odstranění vady bude 
sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, návrh protokolu připraví prodávající. 

7. Oznamování záručních vad bude kupující prodávajícímu oznamovat na těchto kontaktních 
spojeních: 

- kontaktní osoba: 
- tel.č.: 

MUDr.Jan švec 
 

- e-mail:  
Komunikace s kontaktní osobou bude probíhat výhradně v českém jazyce. 

8. V případě oznámení reklamace e-mailem se za den uplatnění reklamačního nároku (tj. 
nároku z poskytnuté záruky za jakost) považuje den prokazatelného odeslání e-mailu 
kupujícího na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v odst. 7 tohoto článku. 

9. Pokud prodávající nepřistoupí k vyřízení reklamačního nároku kupujícího podle této 
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smlouvy, tedy neodstraní vady v termínech uvedených v odst. 6., je kupující oprávněn k 
odstranění reklamované vady třetí odbornou osobou, přičemž náklady spojené s takovou 
opravou jdou plně k tíži prodávajícího a prodávající se zavazuje takové náklady kupujícímu 
uhradit na písemnou výzvu kupujícího doručenou do sídla prodávajícího, popř. na jeho 
korespondenční adresu. 

VII. 
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen zaplatit 
prodávajícímu za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení s úhradou dle této smlouvy, 
úrok z prodlení ve výši 0,015 o/o z celkové kupní ceny bez DPH. 

2. Bude-li prodávající v prodlení s plněním dle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu: 
a) za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení se splněním dodávky dle této smlouvy, 

smluvní pokutu ve výši 0,05 o/o z celkové kupní ceny bez DPH. 
b) za každý, byť i započatý den prodlení s odstraňováním vad oznámených kupujícím 

v záruční době ve stanovených lhůtách, smluvní pokutu ve výši 0,05 o/o z celkové kupní 
ceny bez DPH. 

3. Smluvní strana, která poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy, je povinna zaplatit druhé 
smluvní straně sjednanou smluvní pokutu ve výši dle tohoto článku za každé porušení její 
povinnosti, a to do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy strany oprávněné zaslané na 
adresu strany povinné, uvedenou v záhlaví této smlouvy, anebo na její poslední známou 
adresu. Právo na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku 
dotčeno. 

4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou stranu povinnosti splnit svůj závazek smluvní 
pokutou utvrzený. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím rovněž náhradu škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Pro případ, že by byla 
smluvní pokuta soudem snížena, dohodly se zároveň smluvní strany, že zůstává zachováno 
právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako 
přiměřenou. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze kumulovat bez omezení. 

VIII. 
Doba trvání této smlouvy 

1. Smlouva se uzav1ra na dobu určitou, a to do řádného splnění předmětu plnění. Zánikem 
(skončením) účinnosti této smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran z ní plynoucí s 
výjimkou nároků smluvních stran na náhradu újmy a zaplacení smluvních pokut sjednaných 
pro případ porušení smluvních povinností vzniklých před skončením účinnosti smlouvy, 
a nezanikají rovněž závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví platný obecně závazný právní předpis. 

2. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit 
pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se 
zejména považuje: 

a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po 
dni splatnosti příslušné faktury; 

b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět plnění ve lhůtě delší 30 
dní po smluvené době plnění. 

3. Smluvní strana porušením povinnosti dotčená je povinna odstoupení od smlouvy písemně 
oznámit druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, anebo na její 
poslední známou adresu. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na smluvní pokutu, ani právo 
oprávněné strany na náhradu škody. 
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IX. 
Ostatní ujednání 

1. Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostoru svého 

objektu za účelem splnění této smlouvy. 

2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, 

se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími platnými právními předpisy 

České republiky. 

3. Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou její účastníci řešit především 

vzájemnou dohodou, smírnou cestou. Pro řízení o případných sporných nárocích se ujednává 

příslušnost obecných soudů. Rozhodným právem je právo České republiky. 

4. Kupující je oprávněn kontrolovat plnění předmětu této smlouvy prodávajícím. Prodávající 

přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení§ 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

S. Prodávající bere na vědomí, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole a že je povinen 

plnit další povinnosti v souvislosti s výkonem kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. V tomto smyslu se dodavatel zavazuje 

poskytnout, v rámci kontroly dle předchozí věty, potřebnou součinnost v rozsahu daném 

uvedeným zákonem a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a 

realizací předmětu této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních 

právních předpisů. K této povinnosti je prodávající povinen zavázat rovněž své 

poddodavatele v případě, že jejich prostřednictvím bude poskytovat část předmětu plnění 

této smlouvy. Prodávající je povinen zajistit a financovat veškerá případná poddodavatelská 

plnění nutná k řádnému splnění jeho povinností dle této smlouvy a nese za ně odpovědnost 

v plném rozsahu. Prodávající je rovněž povinen poskytnout všem orgánům oprávněným 

k provádění kontroly /auditu (poskytovatel dotace, příslušný Řídicí orgán operačního 

programu, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská 

komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly) veškeré 

informace a doklady týkaj ící se dodavatelských a poddodavatelských činností souvisejících s 

realizací projektu. 

6. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů, Přejímací protokol, záznamy o elektronických úkonech a dalších 

dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení 

zadávacího řízení nebo od změny závazku z této smlouvy, min. však do lhůty 31. 12. 2033, po 

kterou musí být originální dokumenty k dispozici kontrolním orgánům, pokud legislativa 

nestanovuje pro některé typy dokumentů dobu delší (např. zákon č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

Lhůta byla nastavena s ohledem na čl. 140 obecného nařízení, které stanovuje, že doba, po 

kterou musí být originální dokumenty k dispozici Komisi a Evropskému účetnímu dvoru jsou 

dva roky od předložení ú četní závěrky OP VVV, v níž jsou zahrnuty konečné výdaje ukončené 

činnosti a s ohledem na ustanovení§ 44a odst. 11 rozpočtových pravidel (zákon č.218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla) ve znění pozdějších předpisů). Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 

této smlouvy, zejména poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly provádění projektu v rámci OP VVV, a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 

realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dále musí být veškeré 

dokumenty a smluvní písemnosti zabezpečeny před ztrátou, odcizením nebo znehodnocením. 
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7. Uchovávání dokumentů a dokladů spisů spojených s OP VW se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů, dále ustanoveními Obecného 

nařízení, zejména čl. 140, Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, 

stanovujícím podrobné minimální požadavky na auditní stopu, pokud jde o účetní záznamy, 

které mají být uchovány, a o podklady, které mají být uchovávány na úrovni certifikačního 

orgánu, řídicího orgánu, zprostředkujících subjektů a příjemců podpory a Prováděcím 

nařízením Komise (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro 

uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o 

podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních 

nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém 

pro zaznamenávání a uchovávání údajů. 

8. Prodávající je povinen být po celou dobu plnění dle této smlouvy pojištěn pojistnou smlouvou, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě 

v minimální výši kupní ceny dle článku III. odst. 1. Kupující je oprávněn kdykoliv požádat 

prodávajícího o předložení pojistné smlouvy a prodávající je povinen tuto kupujícímu bez 

zbytečného odkladu předložit. Dojde-li na straně prodávajícího v průběhu plnění této 

smlouvy ke ztrátě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě, je 

prodávající povinen toto neprodleně obnovit. Porušení povinností prodávajícího dle tohoto 

odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že kupující je subjektem podle§ 2 odst. 1 písm. e) zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na 

smlouvy jím uzavírané se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

podle tohoto zákona (dále jen uveřejnění) . Prodávající uděluje kupujícímu souhlas k 

uveřejnění této smlouvy včetně její přílohy i všech jejích dodatků v registru smluv, příp. i na 

profilu kupujícího jako zadavatele, a to včetně úkonů a okolností s touto smlouvou 

souvisejících. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna jako celek 

s vyloučením informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 

svobodný přístup k informacím z důvodu ochrany osobních údajů nebo bankovního 

tajemství. Uveřejnění smlouvy zajistí kupující neprodleně po uzavření smlouvy. Kupující se 

současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle 

druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez 

zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní 

příslušnou kolonku s ID datové schránky prodávajícího (v takovém případě potvrzení od 

správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany 

současně) . 

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran výhradně formou 

písemných vzestupně číslovaných dodatků, které obsahují dohodu stran o celém textu 

smlouvy a které jsou podepsány zástupci smluvních stran oprávněnými k takovým 

jednáním. Dodatky se po podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této 

smlouvy. Ke změně smlouvy učiněné jinou než sjednanou formou se nepřihlíží. Za písemnou 

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, nebo jiných elektronických 

zpráv. V případě změny závazku ze smlouvy a ukončení závazku ze smlouvy bude kupující 

jako zadavatel postupovat dle §§ 222 a 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, nebo dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, pokud tato skutečnost nastane 

později. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala 
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některá ujednání této smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení 
vyjasněna ve smyslu § 553 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů nebo po vzájemné dohodě nahrazena novým ustanovením, jež nejblíže, 
v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu smluvních stan 
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je ve zbývajících 
ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která 
oddělit ne lze v souladu s§ S 7 6 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle§ 576 občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato smlouva vyvolává právní následky, které jsou 
v ní samotné vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona a dobrých mravů. Jiné 
právní následky smluvní strany vylučují. 

6. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či 

jiných elektronických zpráv. 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

8. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že byla 
ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůl e, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
smluvní strany své podpisy. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující 
obdrží jedno vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 
příloha č. 1 - Specifikace dodávky 

';.. 4 -06- 2Qt9 V Praze dne ........ ... . 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 

V Praze dne 21.5.2019 

- M-UDr:Jan-::rve , 
jednatel společnosti 
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Příloha č.1 Kupní smlouvy 

Jednotková 
Cena v Kč bez Sazba Celková cena vč. 

ISBN NÁZEV 
POČET cena v Kč 

bez DPH 
DPH DPH v% DPH 

9781138729308 Reconceptualising Film Policies 
10 

9789089648686 A Reader on lnternational Media Piracy: Pirate Essays 
10 

9780748693580 From Film Practice to Data Process 
10 

9781138234024 Cultural Journalism and Cultural Critique in the Media 
10 

9789462988118 Making Media: Productions, Practices, and Professions 
10 

9780745661049 Emotions, Media and Politics 
10 

9781629631486 Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism 10 

9781447316275 Creative Research Methods in the Social Sciences 
10 

9780198528845 Emotional Development 
10 

9780415842464 Education, Social Background and Cognitive Ability: The decline of the social 10 

9780199325818 The Oxford Handbook ofWeii-Being and Public Policy 
10 

9781138221413 Organizationallnterventions for Health and Well-being: A Handbook for Evidence-Based Practice 10 

9781107033252 The Cambridge Handbook of the Learning Sciences 
10 

9780521119863 The Dyslexia Debate (Cambridge Studies in Cognitive and Perceptual Development) 10 

9781462536375 Learning disabilities: From identification to intervention. 1 10 

9780521119863 The Cambridge Handbook of lntelligence 1 10 

9781506383866 Cognitive psychology: Theory, process, and methodology. 1 10 

9781305105423 Abnormal Child Psychology (6th edition) 1 10 

9781305652965 Casebook in Child Behavior Disorders (6th edition) 1 10 

9780199862160 The Oxford Handbook of Positive Psychology (2nd Edition) 1 10 

9781138698659 Positive Psychology (F rontiers of Soci a I Psychology) 
10 

9781452276434 Positive Psychology: The Scientific and Practical Explorations of Human Strengths 10 

9789814560665 The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research 10 

9780415824552 Health Communication: Theory, Method, and Application 
10 

9781118122198 Health Communication: From Theory to Practice 2nd Edition 10 

9783319667805 The Positive Side of Occupational Health Psychology 
10 

9780415879323 Research Methods in Occupational Health Psychology: Measurement, Design and Data Analysis 10 

9780826199676 Occupational Health Psychology (Volume 1) 1st Edition 
10 

9781461448389 Handbook of Occupational Health and Wellness (Handbooks in Health, Work, and Disability) 1 10 

9780226804521 Completing College: Rethinking lnstitutional Action 1 10 

9781137592842 Critical Approaches to Women and Gender in Higher Education 1 10 

9781452240275 Research and Evaluation in Education and Psychology 1 10 

9780300203769 Graveyard Clay 
2 10 

9780571235094 The Letters of T. S. Eliot Volume 1: 1898-1922 1 10 

9780571140817 The Letters ofT. S. Eliot Volume 2: 1923-1925 1 10 

9780571140855 The Letters of T. S. Eliot Vol ume 3: 1926-1927 
10 

9780571290925 The Letters of T. S. Eliot Vol ume 4: 1928-1929 
10 



9780571316328 The Letters of T. S. Eliot Volume 5: 1930-1931 
1 10 

9780571316342 The Letters of T. S. Eliot Vol ume 6: 1932-1933 
1 10 

9780571316366 The Letters ofT. S. Eliot Volume 7: 1934-1935 
1 10 

9780571316380 The Letters of T. S. Eliot Volume 8: 1936-1938 
1 10 

9781846823237 The Bell Magazine 
1 10 

9783838210797 Samuel Beckett and Contemporary Art 
1 10 

9783319763026 The Theatre of lmagining 
1 10 

9781474267144 Ecologies of Precarity in Twenty-First Century Theatre: Politics, Affect, Responsibility 1 10 

9781845201050 Culture and Performance: The Challenge of Ethics, Politics and Feminist Theory 1 10 

978067 4967755 Notes T oward a Periormative Theory of Assembly 
10 

9781780936413 The Bloomsbury Companion to Modernist Literature 
10 

9781107176720 A History of lrish Modernism 
10 

9780815632979 Memory lreland: History and Modernity, Volume 2 
10 

9780815633518 Memory lreland: History and Modernity, Volume 3 
10 

9780815633525 Memory lreland: History and Modernity, Volume 4 
10 

9780230235496 The Return of Theory in Early Modern English Studies: Tarrying with the Subjunctive 
10 

9781137351043 The Return of Theory in Early Modern English Studies, Volume ll 
10 

9781138655225 Shakespeare's Folly: Philosophy, Humanism, Critical Theory 
10 

97807 48684656 Periorming Economic Thought: English Drama and Mercantile Writing 1600-1642 
10 

9781108426411 European Literatures in Britain, 1815-1832: Romantic Translations 1 10 

9781409401513 Edmund Campion: A Scholarly Life 
1 10 

9780816689231 Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World 1 10 

9781847925046 Tyran!: Shakespeare on Power 
1 10 

9780226458441 Sweet Science: Romantic Materialism and the New Logics of Life 1 10 

9780415349161 Creativity: Theory, History, Practice 
10 

9780198713845 Lucretius and the Early Modern 
10 

9780199794959 Dynamic Reading: Studies in the Reception ofEpicureanism 
10 

9780754608752 The Romanticism of Contemporary Theory: lnstitution, Aesthetics, Nihilism 
10 

9781138707597 Philosophical Perspectives on Play 
10 

9781848423121 lbsen on Theatre 
10 

9783823382713 lbsen on the German Stage 1876-1918 
10 

9781458215857 ln the Morning We Played Quartet 
10 

9781786600004 Anti-Gender Campaigns in Europe. Mobilizing against Equality 
10 

9783525361009 Biologie der Juden: Judische Wissenschaftler uber Rasse und Vererbung 1900-1935 
10 

9780299307707 The lnvisible Jewish Budapest: Metropolitan Culture at the Fin de Siécle 
10 

9781138106772 Globallnequalities in World-Systems Perspective 
10 

9783981826036 ... and Forgive Them Their Debts 
10 

9781350009080 Anti-Badiou: The lntroduction of Maoism into Philosophy 
10 

9783631677339 ln the Shadow of the Iron Curtain: Central and Eastern European Alterglobalists 
10 

9780822965657 Entangled Far Rights: A Russian-European lntellectual Romance in the Twentieth Century 
10 

9780415484466 Russian Nationalism and the National Reassertion of Russia 
10 

9781138386525 Russian Nationalism: lmaginaries, Doctrines, and Political Battlefields 
10 

9783838203256 Russian Nationalism, Foreign Policy and Identity Debates in Putin's Russia 
10 



9781498510707 Eurasianism and the European Far Right: Reshaping the Europe-Russia Relationship 1 10 9781498521413 Eurasia 2.0: Russian Geopolitics in the Age of New Media 1 10 978067 4986763 The Habsburg Empire: A New History 1 10 9781789200225 Embers of Empire: Continuity and Rupture in the Habsburg Successor States after 1918 1 10 9781597312196 Dugin Against Dugin: A Traditionalist Critique of the Fourth Political Theory 1 10 9781912759071 The European New Right - A Shi'a Response 1 10 97818927 464 7 4 Crisis of the European Subject 1 10 9780231053471 Powers of Horror: An Essay on Abjection 1 10 9780231067072 Black sun 1 10 9780231143257 Hatred and Forgiveness 1 10 9780231071574 Strangers to Ourselves 1 10 9780231157216 The Severed Head: Capital Visions 10 9780226067 414 An lnvitation to Reflexive Sociology 10 97807 45663296 On the State: Lectures at the Collége de France, 1989- 1992 10 9780465007080 The Future of Nostalgia 10 97802260697 46 Another Freedom: The Alternative History of an Idea 10 9781501337499 The Svetlana Boym Reader 10 9780241325230 We Were Eight Years in Power: An American Tragedy 10 9780241263884 Bulshit Jobs: A Theory 10 9780986132506 On Kings 
10 9781785338960 The Revolt of the Provinces: Anti-Gypsyism and Right-Wing Politics in Hungary 10 9780984201082 Confucius lnstitutes: Academie Malware 10 9781438467283 Spontaneous Combustion: The Eros Effect and Global Revolution 10 9781849353380 Premonitions: Selected Essays on the Culture of Revolt 10 9780190866075 The Third Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State 1 10 9780393355420 A Colony in a Nation 1 10 9781107123885 Sociolinguistics from the Periphery: Small Languages in New Circumstances 1 10 9780190652807 The Monologic lmagination 1 10 9783319619545 Popular culture, voice and linguistic diversity: Young adults on- and offiine 1 10 9789027201409 Conversation Analysis and Language Alternation: Capturing transitions in the classroom 10 9781788922159 Expanding the Linguistic Landscape 10 9781402012983 Language Policy in the Soviet Union 10 9781107122970 Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in Sociolinguistics 10 

133 128,60 Kč 




