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KUPNÍ SMLOUVA 
čj. 58483/2019-KPP 

číslo smlouvy: 4500927083 

(dále jen „smlouva“) 

Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dá-
le jen „Občanský zákoník“) a je uzavřena mezi těmito smluvnímu stranami: 

České dráhy, a.s. 
se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15  
IČ: 70994226 
DIČ: CZ70994226 
akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spis. značka B 8039 
zastoupené:  
 
Bankovní spojení: 
   
 
Fakturační adresa:  
České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
 
(dále jen „Kupující“) 
 
 
a 
 
 
MediaCall, s.r.o. 
se sídlem Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9 – Vysočany 
IČ: 24198013 
DIČ: CZ24198013 
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 187826 
Zastoupené: Ing. Jurajem Harkabuzíkem, jednatelem 
 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
 
(dále jen „Prodávající“),  

Kupující a Prodávající jsou v této Smlouvě označováni společně též jako „smluvní strany“ 
a jednotlivě jako „smluvní strana“. 

 

Článek I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu zahraniční odborná pe-
riodika vycházející v roce 2020, a to od prvního do posledního čísla příslušného periodika 
specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále „zboží“) a převést na Kupujícího vlastnické prá-
vo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou 
cenu dle smlouvy. 
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Článek II. 
CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Celková cena za zboží dle této smlouvy činí 70 538,76 Kč bez DPH. Tato cena je maximální, 
konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním 
předmětu smlouvy. Cena za zboží není závislá na změně kurzu zahraničních měn ani na vý-
voji inflace. 

2. K ceně zboží uvedené v odst. 1 tohoto článku se účtuje DPH podle zák. č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

3. Prodávající vystaví fakturu - daňový doklad na dodávku zboží, a to nejpozději do 7 dnů po 
podpisu Smlouvy. Splatnost takto vystavené faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne vysta-
vení faktury Prodávajícím.  

4. Faktura (daňový doklad) musí splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu platných předpisů pro účetní a daňové doklady, přičemž musí obsahovat i další dále 
uvedené údaje:  

 - označení daňového dokladu (faktury), 
 - název a sídlo Prodávajícího a Kupujícího, 
 - číslo této smlouvy, popř. číslo dodatku smlouvy, 
 - předmět smlouvy (druh zboží), 
 - číslo této smlouvy 
 - celkové množství dodaného zboží, 
 - účtované částky podle jednotlivých položek (včetně údajů pro zúčtování DPH, zejména 

DIČ), 
 - celkovou účtovanou částku (včetně údajů pro zúčtování DPH, zejména DIČ), 
 - údaj o zapsání v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,  
 - razítko a podpis oprávněného zástupce Prodávajícího 

- SAP číslo objednávky Kupujícího; není-li Prodávajícímu známé SAP číslo objednávky 
Kupujícího, vyžádá si jej od kontaktní osoby uvedené ve smlouvě; 

 - den splatnosti; 
 - číslo účtu Prodávajícího; 
 - peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno; 
 - variabilní symbol; 
 - adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce. 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo smlouvou 
nebo údaje v ní uvedené nebudou správné nebo pokud přílohou faktury nebudou požadované 
dokumenty, je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli s uvedením chybějících 
náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne 
běžet znovu od počátku doručením opravené faktury Prodávajícím. 

6.  V případě, že faktura je doručena v termínu kratším, než je 14 kalendářních dní před datem 
splatnosti, je datum splatnosti 14 kalendářních dní od data doručení.  

7.  Prodávající akceptuje, že Kupující může přejít v průběhu trvání smlouvy na centrální fakturač-
ní adresu pro doručování papírových faktur. Rovněž může dojít k přechodu na příjem elektro-
nických faktur, přičemž pro tento způsob fakturace bude nutno uzavřít Smlouvu o elektronické 
fakturaci, která stanoví technické podmínky. O těchto skutečnostech bude Kupující informovat 
Prodávajícího písemně.  

 

 
Článek III. 

MÍSTO DODÁNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 
1. Prodávající se zavazuje zboží dodat do místa dodání, kterým je: 

   České dráhy, a.s. 
  Generální ředitelství 
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  Nábřeží L. Svobody 1222 
  110 15 Praha 1 

2. Kupující si vyhrazuje právo změny místa dodání zboží; tuto skutečnost sdělí Prodávajícímu 
písemnou formou, a to jeden měsíc před nabytím účinnosti této změny. Prodávající se zava-
zuje akceptovat změnu místa dodání zboží.   

 Způsob doručování: kurýrní doručování (1x týdně) ve stanovený den a hodinu, které oznámí 
Kupující Prodávajícímu do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy na e-mail: . 

3.  Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že veškeré náklady spojené s dodáním 
zboží na místo dodání nese Prodávající. 

4.  Zboží bude vždy dodáno od 1. do posledního čísla příslušného ročníku. Tímto ustanovením 
však není dotčen odst. 5. tohoto článku. 

5. Celkové množství kusů zboží uvedené v příloze č. 1 smlouvy je uvedeno jako předpokládané. 
Kupující si vyhrazuje právo předpokládaný počet kusů zboží snížit, čímž Prodávajícímu ne-
vznikají žádné finanční ani jiné nároky vůči Kupujícímu. V případě snížení počtu kusů zboží 
bude Kupujícímu vrácena příslušná část uhrazené kupní ceny. 

6. V případě zjištění nedostatků při přejímce zboží informuje o této skutečnosti kontaktní osoba 
Kupujícího kontaktní osobu Prodávajícího, a to na e-mail: . V případě 
chybějících kusů zboží je Prodávající povinen dodat chybějící kusy Kupujícímu do 60 dnů. 

7. Vlastnického práva ke zboží nabývá Kupující okamžikem dodání zboží. 

 

Článek IV. 
VADY ZBOŽÍ (REKLAMACE) 

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob, tedy, že nemá právní vady.  

2. Kupující má právo reklamovat zboží do dodání následujícího čísla periodika. K reklamaci při-
loží Kupující vždy vadné zboží. Nároky z vad zboží budou řešeny na základě požadavku Ku-
pujícího, a to dodáním bezvadného zboží nebo dodáním chybějícího zboží anebo vrácením 
odpovídající části kupní ceny nebo slevou z kupní ceny. 

3. Kupující je povinen vady zboží oznámit Prodávajícímu emailem a to na e-mail: 
 bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  

4. Lhůta pro vyřízení reklamace vadného zboží činí maximálně 2 dny. 

 
Článek V. 

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 
1. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury má Prodávající nárok na úrok z prodlení ve 

výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a ná-
kladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a 
člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění. 

2. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží dle této smlouvy (tj. zejména ve stanovené 
lhůtě, množství, jakosti a provedení) má Kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,25 % z 
celkové ceny zboží bez DPH, který má být na základě této smlouvy dodán, a to za každý za-
počatý den prodlení, minimálně však ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.  

3. V případě prodlení Prodávajícího s vyřízením reklamace ve lhůtě stanovené touto smlouvou 
má Kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny předmětu plnění bez 
DPH, který má být na základě této smlouvy dodán, a to za každé jednotlivé prodlení 
s odstraněním vady a za každý započatý den prodlení. 

4. Prodávající se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z 
této smlouvy vzniklé na základě této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného 
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souhlasu Kupujícího. V případě porušení tohoto smluvního ujednání Prodávajícím, je Kupující 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty zastavené nebo postoupené pohle-
dávky (bez DPH), minimálně však ve výši 5 000,- Kč, a to i v případě, že by se takové postou-
pení nebo zastavení pohledávky ukázalo jako neplatné. 

5. Prodávající není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vzniklé na základě 
této smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
Kupujícího. Kupující si tímto vyhrazuje právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. 
Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem Kupující udělí či nikoli, je Prodávající po-
vinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které Kupující požádá. Tato 
Smlouva není převoditelná rubopisem. V případě, že Prodávající poruší toto ujednání, má Ku-
pující nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to i v případě, že by se převod ukázal 
jako neplatný. 

6. Vedle smluvních pokut má Kupující nárok na náhradu škody ve výši přesahující smluvní poku-
tu. 

7. Pro smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy se nepoužije ust. § 2093 Občanského zá-
koníku, tj. v případě dodání většího množství než stanoví tato smlouva, nedochází převzetím 
přebytečného množství k uzavření kupní smlouvy ohledně přebytečného množství. 

8. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpo-
kladu, že bude učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou písemně, v listinné podobě a po-
depsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9. Jakékoliv právní jednání, které by mělo mít za následek vznik, změnu nebo zánik práv a po-
vinností smluvních stran ve vztahu k předmětu této objednávky musí být učiněno písemně v 
listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 Občanského zákoníku řádně podepsané 
oprávněnými osobami. 

10. Kupující je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na zá-
kladě této smlouvy, a to jak splatný tak nesplatný, proti ceně plnění, která má být Kupujícím v 
souladu s touto smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv. 

11. Prodávající nemá právo na náhradu škody a Kupující není povinen hradit škody vzniklou Pro-
dávajícímu tím, že Kupující oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce Prodávají-
cí, tj. smluvní strany vylučují ust. § 1990 Občanského zákoníku. 

 

Článek VI. 

BALENÍ A OBALY 
1.  Prodávající je povinen zboží zabalit a zajistit pro přepravu. 

 

Článek VII. 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí: 

- (i) dnem 31. ledna 2021, 
- písemnou dohodou smluvních stran, podepsanou oprávněnými zástupci smluvních stran, 

k datu v takové dohodě uvedenému, 
- písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany a to i bez udání důvodů, přičemž účinky vý-

povědi nastanou uplynutím jednoho kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kte-
rém byla výpověď jedné smluvní strany doručena druhé smluvní straně.  

 
2. Prodávající se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit Kupujícímu svou insolvenci nebo 

hrozbu jejího vzniku. Kupující je v případě podezření na insolvenci Prodávajícího nebo její 
hrozbu nebo podezření na neuhrazení DPH nebo její krácení či vylákání daňové výhody 
oprávněn odvést částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému fi-
nančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V takovém případě tuto skutečnost Kupující bez 
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zbytečného odkladu oznámí Prodávajícímu. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se po-
hledávka Prodávajícího vůči Kupujícímu v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další 
ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň Prodávající neprodleně oznámí, zda takto prove-
dená platba je evidována jeho správcem daně. 

 
3.  Kontaktní osoby ve věci plnění předmětu této smlouvy: 

kontaktní osoba Prodávajícího: , email: 
 

 kontaktní osoba Kupujícího: , tel.:  email:  

4. Prodávající bude zachovávat mlčenlivost a ochranu důvěrných informací, které se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy. Informace plynoucí ze smlouvy je považována za důvěr-
nou. 

5. Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Ku-
pujícího na základě této smlouvy (nebo jeho části) bude k datu splatnosti příslušného závazku 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH. Pokud bude 
Prodávající označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu ust. § 106a ZDPH, 
zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Kupujícího spolu s 
uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.  

6. Pokud Kupujícímu vznikne podle ust. § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z při-
jatého zdanitelného plnění od Prodávajícího, má Kupující právo bez souhlasu Prodávajícího 
uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle ust. § 109a zákona o DPH. Při uplat-
nění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí Kupující částku DPH podle daňového dokladu 
vystaveného Prodávajícím na účet správce daně Prodávajícího a Prodávajícího o tomto kroku 
vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně Prodávajícího a 
jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek Kupujícího uhradit částku odpovídající výši takto 
zaplacené DPH vyplývající z této smlouvy považuje za splněný. 

7. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zá-
koníkem. Případné spory budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České re-
publiky dle hmotného a procesního práva České republiky. Místní příslušnost soudu bude ur-
čena dle sídla Kupujícího uvedeného v záhlaví smlouvy. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v re-
gistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejnění sou-
hlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv se zavazují zajistit České dráhy, a.s., neprodleně po 
podpisu smlouvy.  

9. České dráhy, a.s. se současně zavazují informovat MediaCall, s.r.o. o provedení registrace 
tak, že zašle  MediaCall, s.r.o. kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy 
bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní 
příslušnou kolonku a s ID datové schránky itw8av7  (v takovém případě potvrzení od správce 
registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

10. Osobou odpovědnou na straně kupujícího za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení 
předmětu plnění této Smlouvy je ředitel kanceláře předsedy představenstva. 

11. Prodávající podpisem smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex obchodního part-
nera společnosti České dráhy, a.s., zveřejněný trvale na webové 
ce http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/eticky-kodex/-30201/, zavazuje  se dodržovat zásady v 
něm uvedené, a pro případ porušení Etického kodexu obchodního partnera společnosti České 
dráhy, a.s., kterým se rozumí porušení závazků či nepravdivost prohlášení dodavate-
lem/odběratelem takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k porušení smlouvy s 
důsledky v ní sjednanými a předvídanými v čl. IV. Etického kodexu obchodního partnera spo-
lečnosti ČD, a.s. 

12. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jedno 
(1) vyhotovení. 

http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/eticky-kodex/-30201/
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13. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami, nejdříve však 
okamžikem uveřejnění v registru smluv. 

14. Nedílnou součástí Smlouvy je tato příloha: 
Příloha č. 1 – Seznam odborných periodik 

 
 
Za Kupujícího: Za Prodávajícího: 
  
V ...................... dne ........................ V ........................ dne ........................ 
 
 
…………………………………………. 

 
 
…………………………………………. 

 
Ing. Juraj Harkabuzík 
jednatel 

 



Seznam odborných periodik Příloha č. 1 Smlouvy čj.:
58483/2019-KPP

Název titulu Ks
Cena za 1 ks
[Kč bez DPH]

eb – Elektrische Bahnen
Eisenbahn Kurier
Eisenbahn Österreich
ETR – Eisenbahntechnische Rundschau
Eisenbahn-Revue International
La Vie du Rail Magazine
Revue générale des chemins de fer
Schienenverkehr Aktuell
Signal + Draht
Stadtverkehr
Swiat Kolei
Tramways and Urban Transit
ZEV Rail
Železničná revue

Ostatní
Cena za rozvoz

[Kč bez DPH]
KURÝRNÍ ROZVOZ 1X TÝDNĚ

Cena celkem
[Kč bez DPH]

70 538,76 Kč
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