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                                                 KUPNÍ SMLOUVA 
KRPP-165632-5/ČJ-2019-0300MZ-VZ 

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“) 

 

 

Prodávající 
 

Obchodní firma /název/jméno a příjmení:   KODEX Hořovice, s.r.o. 
Sídlo/místo podnikání/ Fὔgnerova 1412, 268 01 Hořovice 
popřípadě místo trvalého pobytu:   
Kontaktní adresa:  Fὔgnerova 1412, 268 01 Hořovice         
IĆO :  25134108           
DIČ:  CZ25134108           
Jejímž jménem jedná:         
Bankovní spojení:          
Číslo účtu:          
Datová schránka:    ggrermu                      
Kontaktní osoba:          
E-mail:           
Telefon:          
Fax:            
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 52527 
 
(dále jen „prodávající“) 

 

                                                                    a 
Kupující 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje    
se sídlem Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň   

IČO : 75151529 

DIČ: CZ75151529  

Bankovní spojení : ČNB Plzeň 

Číslo účtu : 8246881/0710 

Datová schránka: 5iaxai69 

Zastoupená plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie   

Plzeňského kraje pro ekonomiku   

kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, O MTZ, Nádražní 2, Východní   

                             Předměstí Plzeň 3, PSČ 306 28 Plzeň 

kontaktní osoba:  

                           

telefon

 

(dále jen „kupující“) 
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Článek I. 

Úvodní ustanovení 
Tato smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové smlouvy na 
dodávky xerografického papíru č.j.: centrálního zadavatele MV-40456-42/VZ-2018. 
 

Článek II. 

Předmět plnění 
 

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek platných pro dodávku xerografického 
papíru specifikovaných v příloze č. 1 této kupní smlouvy. 
 

2. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu dle článku 
III. a Přílohy č. 1. 

 

Článek III. 
Kupní cena 

 
1. Celková kupní cena za zboží specifikované v příloze č. 1 této kupní smlouvy činí:    

Celková cena (bez DPH) :         291 456,00      Kč 
DPH 21% :                                   61 205,76      Kč 
Celková cena včetně DPH:         352 661,76     Kč 
 

2. Podrobné členění kupní ceny je uvedeno v příloze č. 1 této kupní smlouvy.       

 

Článek IV. 

Doba a místo plnění, předání zboží 

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží na základě kupujícím zaslané objednávky. 
Zboží bude prodávajícím dodáno do místa plnění, a to kterýkoliv pracovní den v termínu 
nejpozději do 27.12.2019.  

2. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Kozolupy 120, 330 32 
Kozolupy. 

3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně dva (2) 
pracovní dny předem. 

4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě 
dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník  

 Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé 
vyhotovení bude předáno prodávajícímu. 

 
Článek V. 

 
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží 

 

5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího 
(dopravce) podpisem protokolu o předání a převzetí zboží a je oprávněn zboží používat. 
Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121 – 2125 OZ.  

 

Článek VI. 

 Platební podmínky 
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1. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží 
kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti 
stanovené právními předpisy a dále evidenční číslo smlouvy, vyčíslení zvlášť ceny zboží 
bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu zboží včetně DPH.    

2. Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii dodacího listu.   

3. Faktura musí být vystavena na adresu kupujícího: Krajské ředitelství policie Plzeňského 
kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň a předána současně se zbožím.   

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů ode 
dne doručení faktury kupujícímu na adresu kupujícího. V případě pochybností se má za 
to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.  

5. Faktura bude dodána společně se zbožím a dále poslána elektronicky na e-mail: 

6. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo 
jeho části. 

7. 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 21 kalendářních dnů. 

8. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
příslušného kupujícího.                                                       

 

Článek VII. 
Záruka a sankce 

1. Prodávající se zavazuje poskytovat záruční dobu na zboží v délce minimálně 24 
měsíců.  

2. Ostatní podmínky se řídí ustanoveními rámcové smlouvy, a pokud rámcová smlouva 
podmínky neupřesňuje, ustanovením OZ. 

  
 

Článek VIII. 
Vady 

 

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (specifikace zboží 
příloha č. 1 této kupní smlouvy) dle kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek 
sjednaných v této kupní smlouvě. Kupující je povinen dodané zboží převzít a zaplatit 
kupní cenu. 

2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1, jedná se o vady plnění. Kupující je 
povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. 

3. Zjistí-li kupující vady týkající se druhu a jakosti dodaného zboží již při dodání, je 
oprávněn odmítnout jejich převzetí. 

4. Vady, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení reklamace. Prodávající odstraní vady 
bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti. Prodávající 
odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném 
českým právním řádem, zejména pak OZ. 
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Článek IX. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ. 

2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se 
splněním předmětu kupní smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy nebo 
nedodání předmětu plnění v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy. 

3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající ocitne pravomocným 
rozhodnutím soudu v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Článek X. 
Řešení sporů 

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. 

2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před 
obecnými soudy České republiky. 

 
Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními OZ. 

2. Tato smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona číslo 
340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla 
uveřejněna, je zrušena od jejího počátku. 

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky 
odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 1 
kupující. 

6. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními rámcové smlouvy, a pokud 
rámcová smlouva problematiku neupravuje, příslušnými ustanoveními OZ. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 Předmět plnění – cenová nabídka 

             V................. 

Za kupujícího: Za prodávajícího: 
 
        Plk. Ing. Bc. Petr Nováček 
Náměstek ředitele  Krajského ředitelství 
Policie Plzeňského kraje pro ekonomiku 
 



cenová nabídka - specifikace příloha č.1 k příloze č. 1 Čj. : KRPP-165632-2/ČJ-2019-0300MZ-VZ

Název materiálu Specifikace MJ  počet cena za ks bez 

DPH 

cena za ks   s 

DPH

cena celkem 

bez DPH

cena celkem   s 

DPH

xerografický papír formát A4, 80 g/ m2 balení/ 500 listů 4 600 63,36 76,67 291 456,00 352 661,76

celkem ks 291 456,00 Kč 352 661,76 Kč

Poznámka: Uvedená cena zboží zahrnuje veškeré náklady vč. Dopravy balného a je cenou konečnou.

Místo dodání: Sklady PČR, Kozolupy 120, Kozolupy 330 32


