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Smluvní strany: 

Společnost PAS, s.r.o. 

Se sídlem Ke Stadionu 856/20, Praha 9, 196 00 

IČ: , DIČ: 61457493 / CZ61457493 

zastoupená: Martinou Zacharovou, jednatelkou  

(dále jen prodávající) 

 

a 

 

Městská divadla pražská, příspěvková organizace 

se sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1 

IČ: 00064297 

zastoupená: MgA. Daniel Přibyl, ředitel organizace  

(dále jen kupující) 

 

uzavírají tuto  

Kupní smlouvu 
(podle §2079, zák. 89/2012 Sb., NOZ), dále jen „Smlouva“ 

 

Článek I. Předmět koupě 

1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodávat Kupujícímu v průběhu platnosti této smlouvy 

na základě Kupujícím vystavených elektronických objednávek požadované kancelářské potřeby ze 

sortimentu specifikovaného v Příloze č. 1 – Cenová nabídka a Specifikace, za technických a 

obchodních podmínek touto Smlouvou stanovených a v rozsahu specifikovaném v dílčích 

objednávkách (dále také „předmět plnění“ nebo „předmět koupě“ nebo „zboží“ nebo „dodávka“). 

Kupující se zavazuje řádně dodaný předmět plnění, na který vystavil elektronickou objednávku, 

převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.  

2. Uzavření Smlouvy je výsledkem výběrového řízení s názvem „KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY pro Městská 

divadla pražská“ Smlouva je platná do vyčerpání finančního limitu ve výši 200.000,- Kč bez DPH, 

nejdéle však na 1 rok ode dne jejího uzavření. Během této doby je Kupující oprávněn průběžně 

objednávat u Prodávajícího zboží s odkazem na tuto Smlouvu a Prodávající je povinen zboží 

průběžně dodávat.  

3. Smluvní strany dále ujednávají, že součástí plnění Prodávajícího je mimo jiné: 

a. doprava zařízení do místa určeného zadavatelem,  

b. předání soupisu položek předmětu plnění,  

c. bezodkladné a bezplatné odstranění vad v záruční době – viz článek 6. Smlouvy.  

4. Prodávající je oprávněn plnění podle přílohy č. 1 Smlouvy nahradit plněním jiným, a to při 

zachování všech technických parametrů a požadavků Kupujícího uvedených v Příloze č.1 této 

Smlouvy a pouze po písemné dohodě s Kupujícím. Za písemnou se považuje i emailová komunikace 

mezi oběma smluvními stranami. 

 

Článek II. Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena pro jednotlivé položky sortimentu uvedeného v Příloze č. 1 Smlouvy je stanovena na 

základě nabídky Prodávajícího předložené v rámci výběrového řízení jako cena pevná, maximální a 

nepřekročitelná. Kupní cena je uvedena v korunách českých. 

2. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním zboží. Sjednaná kupní cena je nezávislá na 

vývoji cen a kursových změnách. 

3. Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny v této Smlouvě uvedené se rozumí bez daně z přidané 

hodnoty (dále také DPH), která bude Prodávajícím účtována dle předpisů platných ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že Prodávající není oprávněn požadovat odměnu za dodání 

předmětu koupě jiným způsobem, než je sjednán v této Smlouvě. 

5. Kupující neposkytne Prodávajícímu žádné zálohy. 

6. Kupní cena bude uhrazena po předání a převzetí Dodávky na základě daňového dokladu (dále jen 

faktura) vystaveného Prodávajícím. 

7. Lhůta splatnosti faktury Prodávajícího je 15 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení 

faktury Kupujícímu v elektronické podobě na emailovou adresu: xxx@m-d-p.cz. 

8. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 

plnění. Faktura Prodávajícího musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem 

odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., v platném znění, a zákonu č. 235/2004 Sb., v platném znění, a 
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mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. K faktuře musí 

být dále přiložena příloha – soupis dodávky ve struktuře dle objednávky k plnění a kopie protokolu 

o předání a převzetí dodávky s podpisem osoby, která za kupujícího dodávku převzala. Na faktuře 

musí být rovněž uvedeno číslo Smlouvy Kupujícího. 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti nebo bude jiným způsobem v 

rozporu s touto Smlouvou, bude Kupujícím vrácena k opravení bez proplacení. V takovém případě 

lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury. 

10. Kupující se nezavazuje objednat uvedený počet kusů každého produktu, který je uveden v Příloze 1. 

Jde pouze o maximální počty. 

 

Článek III. Objednávka, doba a způsob dodání zboží 

1. Objednávka učiněná ze strany Kupujícího bude mít výhradně elektronickou podobu a bude 

obsahovat rozsah požadovaného plnění – počet měrných jednotek (kusů, balení, apod.) 

2. Objednávka bude provedena prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího nebo zasláním 

seznamu v tabulkovém dokumentu mailem. 

3. Kupující bere na vědomí a akceptuje, že se jednotkové ceny v elektronickém obchodě Prodávajícího 

mohou lišit od cen sjednaných touto Smlouvou včetně její Přílohy č.1. V takovém případě nemohou 

ceny v objednávce provedené skrze elektronický obchod sloužit jako podklad pro fakturaci. Závazné 

jsou pro plnění této zakázky a všech dílčích objednávek výhradně ceny sjednané v této Smlouvě a 

její Příloze č.1. 

4. Prodávající je povinen na e-mailovou adresu pracovníka, který za Kupujícího zaslal objednávku, 

potvrdit přijetí objednávky, a to nejpozději do 1 pracovního dne od doručení objednávky. 

5. Prodávající se zavazuje předmět plnění předat Kupujícímu do 2 dnů od doručení objednávky. 

6. Smluvní strany si převzetí a předání zboží potvrdí podpisem protokolu o předání a převzetí.  

7. V odůvodněných případech může být dodací lhůta delší. Prodloužení lhůty musí být vždy písemně 

odsouhlaseno pracovníkem, který za Kupujícího zaslal objednávku. Za písemnou se považuje i 

emailová komunikace mezi oběma smluvními stranami. 

8. Místem plnění jsou kanceláře společnosti Městská divadla pražská na adrese V Jámě 10, 110 00 

Praha, nebo divadlo Komedie na adrese Lazarská 15/7, 110 00 Praha 1 (místo plnění bude 

upřesněno v každé dílčí objednávce). 

9. Předmět plnění dodávaný na základě jednotlivých dílčích objednávek bude vždy dodán jako celek a 

dodávka bude řádně označena dle čísla objednávky kupujícího. Plnění dílčí objednávky více 

dodávkami je možné pouze po dohodě s Kupujícím (kontaktní osobu bude pracovník Kupujícího, 

který Prodávajícímu objednávku zaslal). 

10. Předáním zboží a potvrzením předávacího protokolu podpisy za obě Smluvní strany přechází na 

Kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí vzniku škody na předaném zboží, přičemž tato 

skutečnost nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad předmětu plnění. 

Do doby předání a převzetí zboží nese nebezpečí vzniku škody Prodávající. 

 

Článek IV. Smluvní pokuty 

1. Pokud bude Prodávající v prodlení proti Termínu předání a převzetí Dodávky sjednanému podle 

Smlouvy, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

2. Pokud bude Kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je Prodávající 

oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. 

 

Článek V. Možnost odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou může být ukončen uplynutím doby, na kterou byla Smlouva 

sjednána, vyčerpáním finančního limitu Smlouvy, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením.  

2. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že 

a. dojde k podstatnému porušení povinností uložených Prodávajícímu Smlouvou,  

b. prodávající na sebe podá insolvenční návrh dle § 98 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů nebo v insolvenčním řízení vůči majetku 

Prodávajícího zahájeném na návrh věřitele bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo 

insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, nebo byla zavedena nucená správa Prodávajícího podle zvláštních 

právních předpisů,  

c. prodávajícímu bude živnostenským úřadem zrušeno oprávnění k podnikání související s 

plněním podle této Smlouvy,  

d. prodávající převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této Smlouvy na jiný 

subjekt bez předchozího souhlasu Kupujícího,  
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3. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Kupujícího 

podle této Smlouvy, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se považuje prodlení Kupujícího s 

úhradou kupní ceny o více než 60 dní.  

4. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává doručením oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

5. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo odstupující strany na náhradu škody, pokud jí 

jednáním druhé strany, které je důvodem odstoupení od Smlouvy, vznikla. 

 
Článek VI. Závěrečná ustanovení  

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.  

2. Práva a povinnosti, výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí platnými právními předpisy a 

ustanoveními zák. 89/2012 Sb., NOZ. 

3. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku po souhlasu 

obou smluvních stran. 

4. Obě strany prohlašují, že si kupní smlouvu sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím 

obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv (Dle zákona č. 

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

registru smluv). 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět svých závazků považují za dostatečně určený. 

8. Prodávající ani Kupující nesmí bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit 

třetí straně tuto Smlouvu, jakékoliv právo nebo závazek z této Smlouvy vyplývající. Toto ustanovení 

se nevztahuje na případné právní nástupce smluvních stran. 

9. Ustanovení této smlouvy budou posuzována jako samostatná a oddělitelná ujednání a neplatnost 

nebo nevymahatelnost kteréhokoliv z nich nesmí ovlivnit platnost a vymahatelnost zbývajících 

ustanovení této smlouvy. Jestliže se některé ustanovení stane neplatným, smluvní strany nahradí 

neplatné ustanovení novým, které bude nejbližší původnímu záměru. 

10. Uzavřením Smlouvy nevzniká Kupujícímu žádná povinnost vytvořit s Prodávajícím výhradní 

obchodní vztah, ani u dodavatele objednat konkrétní objem zboží. 

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy: 

• Příloha č. 1 – Cenová nabídka a Specifikace 

 

V Praze dne 29. 8. 2019     V Praze dne XX. 8. 2019 

          

 

.....................................................                 ..................................................... 

PAS, s.r.o.        Městská divadla pražská, p. o.  

Martina Zacharová, jednatelka                         MgA. Daniel Přibyl, ředitel  

   (prodávající)        (kupující)  


