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KUPNÍ SMLOUVA 
evidovaná u kupujícího pod č. 229495/2019-OS 

evidovaná u prodávajícího pod č. 126/2019 
a uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „zákon“), a § 29 zákona č. 1347/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“). 

 
I. 

Smluvní strany 
 
Kupující: Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 

Odbor služeb 
Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 

 zastoupená:  Ing. Luborem Bartošem,  
                       ředitelem odboru služeb 
IČO :  45769851 
bank. spojení: ČNB – centrální pobočka Praha 
číslo účtu:  výdajový účet 17228001/0710 
(dále jen „kupující“) 

a 
  
Prodávající: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik     
  Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl ALX, vložka 296 
zastoupená:   Tomášem Hebelkou, MSc 
                       generálním ředitelem 
IČO:  00001279 
DIČ:   CZ00001279 
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:  200210002/2700 

(dále jen „prodávající“) 
 
(dále společně označovány jako „smluvní strany“). 
 
Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická: 

za kupujícího:         Ing. Lubor Bartoš, ředitel odboru služeb 
 

za prodávajícího:   Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel 

 
Zmocněnci pro věcná jednání: 

za kupujícího:   xxx 
 
xxx 
 

za prodávajícího: xxx 
tel.: xxx 
 
xxx 
tel.: xxx 
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II. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění dle této kupní smlouvy je zhotovení a dodání identifikačních průkazů 

členů diplomatických misí, které jsou tvořeny papírovým jádrem a termoplastickým 
pouzdrem (dále společně jako „průkaz“), dle technické specifikace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy (příloha č. 1). 

 
2. Množství předmětu plnění, dle odstavce 1 tohoto článku, činí xxx kusů průkazů. 
 
3. Množství předmětu plnění dle odstavce 2 tohoto článku je pevné a nepřekročitelné.  
 
 

III. 
Lhůta plnění 

 
1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět plnění, dle článku č. II. této smlouvy, do 

sedmi týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
 
2.  Prodávající má právo dodat po dohodě s kupujícím předmět plnění i ve lhůtě kratší, než je 

uvedeno v odstavci 1 tohoto článku.  
 
3.  Předmět plnění je dodán dnem jeho protokolárního převzetí, tj. dnem podpisu dodacího 

listu. Pokud lhůta plnění nebude dodržena zaviněním kupujícího, neuplatní se vůči 
prodávajícímu smluvní sankce. 

 
 

IV. 
Cena plnění 

 
1. Cena za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 

podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí: 

a) cena za 1 kus průkazu bez DPH            xxx Kč 

b) celková cena za xxx kusů bez DPH         477 000,00 Kč 

c) celková cena za xxx kusů včetně DPH         577 170,00 Kč 
  
2. Cena dle odstavce 1 tohoto článku je platná pro stanovené množství předmětu plnění dle 

čl. II. odst. 2 této smlouvy a obsahuje i balné.  
 
3. Cena předmětu plnění uvedená v odstavci 1 tohoto článku obsahuje i cenu 

termoplastických pouzder a je cenou nejvýše přípustnou. 
 
 

V. 
Platební podmínky 

 
1. Kupující souhlasí se zálohovou platbou ve výši 100 % ceny předmětu plnění. Prodávající 

vystaví a zašle objednateli zálohový list do třech pracovních dnů od podpisu této smlouvy.  
Záloha je splatná do čtrnácti dnů po doručení zálohového listu objednateli. Lhůta 
splatnosti se považuje za zachovanou připsáním částky na účet prodávajícího nejpozději 
v den lhůty splatnosti. 
 

2. Právo vystavit daňový doklad (fakturu) na cenu dle čl. IV. této smlouvy za předmět 
smlouvy dle čl. II. této smlouvy, vzniká prodávajícímu následující den po uskutečnění 
dodávky předmětu plnění, tj. po podpisu dodacího listu kupujícím (dnem protokolárního 
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převzetí). Současně s daňovým dokladem (fakturou) zašle prodávající kupujícímu jako 
přílohu kopii potvrzeného dodacího listu uskutečněné dodávky. 

 
3. Kupující předá platební příkaz k úhradě daňového dokladu (faktury) bance tak, aby 

fakturovaná částka byla připsána na účet prodávajícího nejpozději v den splatnosti, který 
prodávající uvede na řádně vystaveném daňovém dokladu (faktuře) a prokazatelně 
doručeném kupujícímu. Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) činí 25 dnů ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

4. Daňový doklad (fakturu) uhrazuje kupující převodem na účet prodávajícího, který je 
uveden na daňovém dokladu (faktuře). 

 
5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat číslo jednací smlouvy kupujícího uvedené na 

této smlouvě a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména ustanovením § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Kupující může do lhůty splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li: 

a) nesprávné cenové údaje; 

b) nesprávné náležitosti nebo neúplné náležitosti daňového dokladu (faktury). 

V tomto případě je kupující povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s průvodním dopisem a 
s uvedením důvodu vrácení. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta 
splatnosti počne běžet ode dne doručení daňového dokladu (faktury) nového nebo 
opraveného. 

 
7. DPH bude účtována dle předpisu platného v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
 

VI. 
Dodací podmínky 

 
1. Prodávající předá předmět plnění kupujícímu ve svém objektu na adrese STÁTNÍ 

TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, č.p. 943, Praha 1. 
 
2. Přepravu předmětu plnění z objektu prodávajícího zabezpečuje kupující na svůj náklad 

a na své nebezpečí. 
 
3. Prodávající vyzve písemně kupujícího na adrese Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 

odbor služeb, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 nebo faxem na č. 224 182 032. 
určeného zaměstnance kupujícího, kterým je xxx, tel. č. xxx, ve lhůtě dle čl. III. odst. 1 a 2 
této smlouvy, nejméně 3 pracovní dny předem s určením dne a hodiny přejímky. 

 
4. Předání a převzetí předmětu plnění se pokládá za řádně uskutečněné, budou-li po celou 

dobu předání a převzetí přítomni dva zástupci kupujícího a alespoň jeden zástupce 
prodávajícího. Současně kupující provede namátkovou kontrolu jakosti předmětu plnění 
ve vybraných balících. Při zjištění závad při převzetí se postupuje podle následujících 
odstavců tohoto článku smlouvy.  

 
5. Po skončení přejímky, za přítomnosti zástupců kupujícího, prodávající zabalí předmět 

plnění do balíků a připraví ho k přepravě způsobem obvyklým pro tento druh předmětu 
plnění.  

 
6. Dodávka xxx kusů průkazů, zhotovených po xxx kusech průkazů na jednom aršíku, bude 

zabalena do papírového balíku, který bude obsahovat xxx kusů aršíků. Na balíku bude 
nálepka s uvedením názvu předmětu plnění a počtu kusů. 
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7. Jeden z přítomných zástupců kupujícího potvrdí převzetí předmětu plnění nebo jeho části 
podpisem dodacího listu. Na dodacím listu bude uvedeno: 
- přesné označení prodávající a kupujícího; 
- číslo dodacího listu a datum vystavení; 
- druh předmětu plnění; 
- celkový počet průkazů a balíků; 
- místo a datum předání a převzetí; 
- podpis zástupce prodávajícího. 

 
8. Kupující se stává uživatelem předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy, jakmile skončí 

přejímka. Okamžikem převzetí je podpis pověřeného zástupce kupujícího na dodacím 
listě. Od tohoto okamžiku přechází veškerá odpovědnost za převzatý předmět plnění na 
kupujícího. Toto ustanovení se nedotýká odpovědnosti prodávajícího dle čl. VII. této 
smlouvy. 

 
9. Reklamaci zjevných vad předmětu plnění uplatní zástupci kupujícího bezprostředně po 

jejich zjištění v rámci přejímky předmětu plnění a kupující má právo předmět plnění nebo 
jeho část odmítnout převzít. Pro tento případ se prodávající zavazuje nahradit vadný 
předmět plnění za bezvadný, a to nejpozději do šesti týdnů od odmítnutí převzetí 
předmětu plnění nebo jeho části. O zjištěných vadách bude vždy sepsán písemný 
protokol podepsaný přítomnými zástupci kupujícího a prodávajícího. Protokol bude 
sepsán ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 (dva) 
výtisky.     

 
10. Prodávající vyzve kupujícího ve lhůtě dle předchozího odstavce k opakovanému 

převzetí předmětu plnění nebo jeho části za podmínek sjednaných v  této smlouvě. Od 
data doručení výzvy do data opakovaného převzetí předmětu plnění se neuplatní sankce 
dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy.  

 
11. Kupující se stává vlastníkem předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy po úhradě 

oprávněného daňového dokladu (faktury) prodávajícího. 
 
 

VII. 
Reklamace 

 
1. Prodávající odpovídá kupujícímu za řádné provedení předmětu plnění, zejména 

za dodržení technické specifikace, uvedené v příloze této smlouvy. 
 
2. Záruční doba za jakost předmětu plnění činí 12 měsíců od převzetí předmětu plnění od 

prodávajícího. 
 
3. Kupující má právo reklamovat vadný předmět plnění kdykoliv během záruční doby. 

K reklamaci kupující vždy připojí vadné průkazy a pásky nebo přebaly průkazů, jichž se 
reklamace týká.   

 
4. Vadné průkazy kupující shromáždí a zpravidla jednou za 2 (dva) měsíce je doručí 

prodávajícímu. Současně bude připojen originál zápisu o zjištěných vadách předmětu 
plnění. Reklamované průkazy budou prodávajícímu doručeny kurýrem na náklady 
kupujícího.  

 
5. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 60 kalendářních dnů. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy 

vadné průkazy byly doručeny prodávajícímu. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak 
v případě, že je reklamace posouzena zcela nebo z části jako důvodná, smluvní strany se 
výslovně dohodly, že nároky z vad předmětu plnění budou řešeny výhradně slevou 
z kupní ceny, jež se bude rovnat součinu ceny 1 kusu průkazu a počtu zjištěných vadných 
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kusů. Žádné jiné nároky nebudou uplatňovány, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně 
jinak. 

 
6. V případě řádně uplatněné a uznané reklamace, prodávající předá kupujícímu do 60 

kalendářních dnů od předání vadných kusů prodávajícímu protokol o jejich zničení.   
 
7. Prodávající neodpovídá za poškození předmětu plnění živelnou událostí, mechanickým 

poškozením ze strany kupujícího nebo třetí osoby, nevhodným skladováním, nebo 
přepravou, popř. použitím k účelu, který není obvyklý pro tento druh předmětu plnění. 

 
 

VIII. 
Zvláštní ujednání 

 
1. Prodávající se zavazuje, že při výrobě předmětu plnění, jako dokumentu s vysokým 

stupněm nebezpečí zneužití, budou uplatněna bezpečnostní opatření, která pro 
prodávajícího plynou z platných směrnic o zajištění bezpečnostní ochrany ceninové 
výroby. 

 
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že během přípravy a výroby předmětu plnění nedojde 

jeho zaviněním k úniku materiálů používaných k výrobě dokladů, tiskových podkladů ani 
hotových dokladů, dočasně uskladněných v objektu prodávajícího. 

 
3. Bezpečnostní ochrana výroby prodávajícího je aktualizována podle technologických 

postupů výroby. Kupující má právo přesvědčit se o uplatňování bezpečnostních opatření 
ve všech fázích výroby, které se týkají zpracování předmětu zakázky. 

 
 

IX. 
Sankce 

 
1. Pokud prodávající nedodrží ustanovení čl. VII. odst. 5 této smlouvy, má kupující právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý týden prodlení, nejvýše 
však 10.000 Kč. 

 
2. Pokud bude prodávající v prodlení s plněním lhůty dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, má 

kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny nedodaného předmětu plnění dle 
čl. II. odst. 1 této smlouvy bez DPH, a to za každý den prodlení. 

 
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury), vzniká 

prodávajícímu právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

 
4. Pokud prodávající nesplněním svých povinností prokazatelně poruší nebo nedodrží 

ustanovení čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, má kupující právo požadovat na prodávajícím 
smluvní pokutu až do výše 50.000 Kč. Právo kupujícího na náhradu škody zůstává 
zachováno. Výši škody je kupující povinen prokázat. 

 
5. Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo na 

náhradu škody písemně vyzvat druhou smluvní stranu k podání vysvětlení.  
 
6. Povinnost zaplatit: 

a) smluvní pokutu, dle odstavce 1 a 2 tohoto článku, vzniká prodávajícímu do 30 dnů 
od doručení výzvy (faktury) kupujícího prodávajícímu k zaplacení smluvní pokuty; 
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b) úrok z prodlení dle odstavce 3 tohoto článku vzniká kupujícímu do 30 dnů od doručení 
výzvy (faktury) prodávajícího kupujícímu k zaplacení úroku z prodlení; 

c)  smluvní pokutu dle odstavce 4 tohoto článku v požadované výši jednorázově vzniká 
prodávajícímu do 30 kalendářních dnů od prokazatelného porušení na základě 
doručení výzvy (faktury) kupujícího prodávajícímu k zaplacení smluvní pokuty. 

 
 

X. 
              Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Práva a povinnosti vyplývající z této kupní smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní 

strany převést na třetí stranu. 
 
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě obou smluvních stran pouze písemnými 

dodatky, takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou. Dodatky nabývají platnosti 
dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
3. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s 

předmětem plnění. Zavazují se, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy, týkající se 
vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran.  

 
4. Kupující se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s výrobní činností 

a bezpečnostní ochranou výroby prodávajícího, které by se v souvislosti s tímto smluvním 
vztahem dozvěděl. Prodávající upozorňuje kupujícího, že tyto informace jsou utajovanými 
skutečnostmi. Za porušení této povinnosti smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč. Tímto ujednáním není dotčen nárok na náhradu škody tím způsobené. 

 
5. Smluvní strany se zavazují v případě, že jim budou zpřístupněny v souvislosti s plněním 

této smlouvy údaje podléhající režimu zvláštní ochrany podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a 
zákona č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů, zabezpečit splnění všech 
povinností, které uvedené právní předpisy o ochraně osobních údajů vyžadují. 

 
6. Prodávající se zavazuje, že předmět plnění ani tiskové podklady pro tisk předmětu plnění, 

nebudou bez písemného souhlasu kupujícího poskytnuty třetí osobě. 
 

7. Prodávající je oprávněn průkazy řádně označené jako SPECIMEN, použít jako ukázky 
své výroby pro marketingové a propagační účely. 

 
 

8. Každá z obou smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit písemným oznámením, 
poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem ujednání této smlouvy.  

 
9. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. zákona pokládají za 

podstatné porušení smlouvy: 

a) nedodržení požadovaného množství dokladů dle čl. II. odst. 2 a 3 této smlouvy; 
b) nedodržení doby plnění dle čl. III. odst. 1; 
c) nedodržení ujednání o záruce dle čl. VII. odst. 2 a 5 této smlouvy; 
d) nedodržení ujednání čl. VIII. této smlouvy; 
e) nedodržení technické specifikace předmětu plnění. 

V ostatním se má za to, že porušení smlouvy není podstatné. 
 
8. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právy třetích osob. 
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9. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 
 
10. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu především 

smírně jednáním. Nedojde-li k dohodě, má kterákoliv smluvní strana právo předložit spor 
k rozhodnutí příslušnému soudu. 

 

11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Veškeré  
s tím související úkony zajistí prodávající. 
 

 
12. Smlouva se vyhotovuje v 5 (pěti) výtiscích s platností originálu, z nichž kupující obdrží 

4 (čtyři) výtisky a prodávající 1 (jeden) výtisk. 
 
13. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. 
 
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.    
 
Příloha (dle textu) 
Příloha č. 1 - Technická specifikace – 2 listy. 
 
 
 
V Praze dne                 2019       V Praze dne                   2019 
 
 
 
Za prodávajícího:      Za kupujícího:   
  
 
 
 
 
 

_______________________                             _________________________ 
PhDr. Radek Muška,                  Ing. Lubor Bartoš  
obchodní ředitel                              ředitel odboru služeb  
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy č. 126/2019 

 

Technická specifikace 

 

XXX 

 


