
SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZAHRANIČNÍHO TISKU

TATO SMLOUVA O DODÁVKÁCH TISKU (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena dle zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,ObčZ"), v platném mění jako smlouva, která není v ObčZ
jako zvláštní typ upravena, níže uvedeného dne (dále jen ,,Den podpisu") mezi následujícími
stranami:

(l) CZ Press spol. s r.o., společnost založená a existující dle práva České republiky se sídlem
Strakonická 3212/4a, Smíchov, 150 00 Praha 5 zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1968, IČ: 16 18 93 61, DIČ: CZ16 18 93 61 (dále
jen ,,Dodavatel"); a

(2) Název firmy/jméno a příjmení odběratele: ČR - Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Sídlo:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen ,,Odběratel")

Loretánské nám. 5, 118 00 Praha l

45 76 98 51

ČNB

6015-17228-001/0710

(Dodavatel a Odběratel jsou dále v této Smlouvě označováni společně jako ,,Strany" a jednotlivě jako
,,Strana")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Dodavatel je oprávněn distribuovat periodický tisk a další zboží;

(B) Odběratel má zájem od Dodavatele za podmínek této Smlouvy periodický tisk a další zboží
odebírat;

SE STRANY DOHODLY TAKTO:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Dodavatel se zavazuje pravidelně dodávat Odběrateli za podmínek této Smlouvy periodický
tisk a další zboží uvedené v příloze č. l této Smlouvy, první sloupec tabulky (dále jen
,,Zboží") a Odběratel se zavazuje Zboží od Dodavatele odebírat a zaplatit kupní cenu, to vše
za podmínek této Smlouvy.

1.2 Dodavatel se zavazuje, že bude Zboží dodávat do místa plnění uvedeného v příloze č. 1 této
Smlouvy (dále jen ,,Místo plnění") v čase a množství uvedeném v příloze č. l této Smlouvy.

1.3 Strany souhlasí, že přílohu č. l lze měnit na základě jejich písemné i ústní dohody, přičemž
Odběratel souhlasí, že zrněnu přílohy č. l může Dodavatel provést bez souhlasu Odběratele.

2.

2.1

ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ

Odběratel se zavazuje Zboží v době dohodnuté s Dodavatelem převzít.
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