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KUPNÍ SMLOUVA
č.j.: PPR-5614-4/ČJ-2020-990670

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

Kupující:
Sídlo:
Zastoupen:

Příjemce faktury:

IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
(dále jen ,,kupující")

a

prodávajIcí:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen ,,prodávajícI")

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Mgr. Davidem Pšeničkou
vedoucím
Správy logistického zabezpečení PP ČR
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5
00007064
CZ00007064
gs9ai55
ČNB
5504881/0710

Barvy Hladký s.r.o.
Zrzavého 1705/4b Praha
Petr Hladký
07504209
CZ07504209
Moneta Money Bank
226926068/0600

(kupl_ljíc.í a prodávající společně též ,,smluvní strany")

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávajíci zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujíchnu
zboží a převést na kupujÍcÍho vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující řádně odevzdané
zboží převezme a zaplatí sjednanou cenu podle článku lV. této smlouvy.

Zbožím se rozumí dodávka respirátorů. Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této
smlouvy a nabídce prodávajícího.



Článek ll.
Odevzdání zboží

1. ProdávajÍcÍ je povinen odevzdat zboží do 30 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy.

2. Místo plnění je: PP ČR, Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav. Osoba odpovědná za převzetí
zboží: která bude o
odevzdání zboží informována prodávajíckn alespoň jeden (l) pracovní den předem.

3. prodávajÍcÍ je povinen při předání zboží kupujíchnu předat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ
se zbožím, a to zejména technický popis zboží, návody na údržbu, záruční listy.

4. prodávajícI spolu se zbožím předá dodací list vystavený jménem prodávajícího ve třech (3)
vyhotoveních, která budou podepsána osobou odpovědnou dle odst. 2 tohoto článku a
zástupcem prodávajÍcÍho. Prodávající obdrží po dvou (2) vyhotoveních a kupujÍcÍ po jednom
(l) vyhotovení. V dodacím listě musí být uvedena výrobní, příp. sériová čísla zboží, je-li jimi
opatřeno. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením dodacího listu kupujícím.

5. ProdávajÍcĹ zajistí řádné předání a převzetí zboží i tím, že umožní kupujIcímu při převzetí
zboží provést ověření jeho shody s touto smlouvou, a to i v případě, že k dodání zboží využije
třetí osobu.

6. KupujÍcÍ je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu
s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí
písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl
zboží převzít.

7. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujÍcÍho okamžikem převzetí
zboží od prodávajIcího.

Článek Ill.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ve výši 220 703,- kč bez dph jako cena nejvýše přípustná, tj.
267 051 KČ s DPH (slovy." dvěstěšedesétsedmnu/apadesat korun českých) při sazbě DPH ve
výši 21%. Cena jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 1.

2. Kupní cena bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne
účinnosti příslušné změny.

3. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupi zboží
(doprava do místa plnění, balné atd.).

4. Kupní cena bude zaplacena na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě, a to na základě
faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujIcím.

5. Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto
náležitostí bude faktura obsahovat označení prodávajÍcÍho, kupujícího a příjemce faktury
(policejní prezidium ČR, OMM SLZ PP, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba

Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (l originál + 1 kopie). Přílohou
faktury je potvrzený dodací list vystavený jménem prodávajÍcÍho.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode
dne prokazatelného doručení faktury příjemci faktury (viz odst. 5). V případě doručení faktury
v období od 15. prosince daného roku do 28. února nás|edujjcího roku se lhůta splatnosti
dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne
prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura doručena na
adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a kupujÍcÍ není v prodlení s placením.
Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je
dnem splatnosti nejbližší nás|edující pracovní den.



7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujÍcÍho ve prospěch bankovního účtu prodávajÍcÍho uvedeného ve
smlouvě. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury,
není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

8. V případě, že faktura nebude mít odpovídajÍcÍ náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s
touto smlouvou, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti odeslat zpět prodávajíchnu.
Vrácením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní
délce v souladu s odst. 6 tohoto článku.

9, Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho
části,

10. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se
kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na kupujĹcÍho aplikovat
přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl, zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek lV.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data převzetí zboží.

2. V záruční listině je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž
nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.

3. Kupující je povinen oznámit prodávajicímu vadu, na kterou se vztahuje záruka, bez
zbytečného odkladu po jejím zjištěni a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží, dle své
volby, kdykoliv v záruční době. V oznámení je kupujÍcÍ povinen popsat vadu nebo alespoň
způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila.

4. Vady zboží budou reklamovány písemně na adresu prodávajícího uvedenou v ČI, l smlouvy.

5. V případě, že kupujÍcÍ uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se prodávající odstranit
reklamované vady ve lhůtě nejpozději do 30 pracovních dnů po oznámení vady kupujÍcÍm.

Článek V.
Sankční ustanoveni a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu odevzdáni zboží podle ČI. Ill. je prodávajÍcÍ povinen uhradit
kupujÍcÍmu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny neodevzdaného zboží včetně DPH za každý,
byt' i započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud však nelze z důvodu neodevzdáni, byt' i jen části zboží, užívat zboží, které již dříve
prodávajÍcÍ die této srnlouvy kůpůjmmů odevzdal, je prodávající povinen uhradit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zboží, které nelze v důsledku nedodání zboží užívat
včetně DPH za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení, ode dne kdy se dostal do
prodlení s odevzdáním zboží, které nelze užívat.

3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle ČI. V je prodávajÍcÍ povinen
uhradit kupujÍcÍmu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny reklamovaného zboží včetně
dph, za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.

4. Kupující je povinen zaplatit prodávajíchnu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý, byt' i započatý, kalendářní den prodlení.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.



6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu
přesáhne. Rovněž tím není dotčena povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

7. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že

a) prodávajÍcÍ je v prodlení s dodáním zboží o vÍce než deset (10) kalendářních dnů,

b) prodávajÍcÍ je v prodlení s vyřízením reklamace delším než patnáct (15) kalendářních
dnů,

c) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá inso|venční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byt' jen
faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho
způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.

8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupujIcí bude v prodlení
s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů od data splatnosti,

9. Účinky odstoupení nastávají dnem doručeni písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

Článek VI.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v či. l. této smlouvy.

2. prodávajÍcÍ je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplaceni ceny
zboží, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontroInimi orgány.

3. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb,, o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4, Prodávající je povinen upozornit kupujÍcÍho písemně na existujÍcÍ či hrozIcí střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajÍcÍ
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

5. Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany
oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývajíci z této
smlouvy na jakoukoliv třetí osobu,

Článek VIl.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o Lvias[r)lch podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu
této smlouvy,

3. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České
republiky, zejména občanským zákoníkem.

4. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou
označenou jako číslované dodatky.



5. Smluvní strany vylučuji aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
6. prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména

v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytované plnění a licenčními
podmínkami výrobce.

7. Práva kupujÍcÍho vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy či jejího porušení se proMčují ve lhůtě pěti (5) let
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

8. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady
na ostatní ustanoveni smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.

9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy České republiky.

10. Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž kupující obdrží po jejich podpisu dvě
(2) vyhotovení a prodávajÍcÍ jedno (l) vyhotoveni.

11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě
své podpisy.

12. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1- Specifikace zboží s uvedením ceny.
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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení
Odděleni materiálně technického zabezpečení

Příloha č. 1 ke KS pod Č.j..' PPR-5614/ČJ-2020-990670
Barvy Hladký s.r.o.

CENOVÁ NABÍDKA
Cena za MJ bez Cena za MJ Cena celkem bez cena celkem včetně

Poř. č. Název produktu M.J. Množství Bližší specifikace DPH včetně DPH DPH DPH

1 Barva ve spreji reflexní 400 - 500 ks 66 Specifikace odpovídá typu například: Sirius Profesioná|ní značkovací sprej 155,00 KČ 187,55 Kč 10 230,00 KČ 12 378,30 Kč
ml žlutá

2 Barva ve spreji reflexní 400 - 500 ks 59 Specifikace odpovídá typu například: Sirius Profesionální značkovací sprej 155,00 KČ 187,55 KČ 9 145,00 KČ 11 065,45 KČ
ml zelená

3 Barva ve spreji reflexní 400 - 500 ks 114 Specifikace odpovídá typu například: Sirius Profesionální značkovací sprej 155,00 KČ 187,55 Kč 17 670,00 Kč 21 380,70 Kč
ml oranžová

4 Barva ve spreji reflexní 400 - 500 ks 64 Specifikace odpovídá typu například: Sirius Profesionální značkovací sprej 155,00 KČ 187,55 KČ 9 920,00 KČ 12 003,20 Kčml růžová

5 Barva ve spreji reflexní 400 - 500 ks 33 Specifikace odpovídá typu například: Sirius Profesioná|ní značkovací sprej 155,00 KČ 187,55 KČ 5 115,00 Kč 6 189,15 KČ
ml modrá

6 B'n'a ve 'p'eji 400 - 500 ml bílá ks 56 115,00 KČ 139,15 KČ 6 440,00 KČ 7 792,40 KČ
matná

7 B"va ve sp'eji 400- 500 ml bílá ks 21 115,00 KČ 139,15 KČ 2 415,00 KČ 2 922,15 KČ
lesklá

8 B"va ve sp'eji 400 - 500 ml ks 105 115,00 Kč 139,15 Kč 12 075,00 Kč 14 610,75 kč
černá matná

9 B"va ve 'p'eji 400 - 500 ml ks 71 115,00 KČ 139,15 Kč 8 165,00 Kč 9 879,65 Kč
černá lesklá

10 b'"' "e spreji 400 - 500 ml žlutá ks 18 115,00 KČ 139,15 KČ 2 070,00 KČ 2 504,70 KČ
matná

11 B'n'a ve 'přeji 400 - 500 ml žlutá ks 11 115,00 KČ 139,15 KČ 1 265,00 KČ 1 530,65 KČ
lesklá

12 b'"' "' 'p'eji 400 -500 ml ks 13 115,00 Kč 139,15 Kč 1 495,00 Kč 1 808,95 Kč
zelená matná

13 b'"' "' spreji 400 - 500 ml ks 13 115,00 Kč 139,15 Kč 1 495,00 Kč 1 808,95 Kč
zelená lesklá

14 b'"' "' 'p'eji 400 - 500 ml ks 43 115,00 Kč 139,15 Kč 4 945,00 Kč 5 983,45 Kč
červená matná

15 B"va ve 'přeji 400 - 500 ml ks 17 115,00 KČ 139,15 Kč 1 955,00 Kč 2 365,55 Kč
červená lesklá

16 b'"' " 'přeji 400 - 500 ml ks 32 115,00 Kč 139,15 Kč 3 680,00 Kč 4 452,80 Kčmodrá matná



Barva ve spreji 400 - 500 ml ks 14 115,00 KČ 139,15 Kč 1 610,00 KČ 1 948,10 KČ17 modrá lesklá

18 Štětec plochý 15 mm 0,5" ks 93 46,00 kč 55,66 kč 4 278,00 kč 5 176,38 kč
19 Štětec plochý 25 mm 1" ks 90 50,00 kč 60,50 kč 4 500,00 kč 5 445,00 kč
20 Štětec plochý 40 mm 1,5" ks 92 62,00 kč 75,02 kč 5 704,00 kč 6 901,84 kč
21 Štětec plochý 50 mm 2" ks 93 74,00 kč 89,54 kč 6 882,00 kč 8 327,22 kč
22 Štětec plochý 65 mm 2,5" ks 83 93,00 kč 112,53 kč 7 719,00 kč 9 339,99 kč
23 Štětec plochý 75 mm 3" ks 78 120,00 kč 145,20 kč 9 360,00 kč 11 325,60 kč
24 Štětec plochý 90 mm 3,5"' ks 56 150,00 kč 181,50 kč 8 400,00 kč 10 164,00 kč
25 Štětec plochý 95 mm 4" ks 40 175,00 kč 211,75 kč 7 000,00 kč 8 470,00 kč
26 Štětec zárohový 1'" ks 34 39,00 Kč 47,19 Kč 1 326,00 Kč 1 604,46 Kč
27 Štětec zárohový 1,5" ks 38 51,00 Kč 61,71 Kč 1 938,00 Kč 2 344,98 Kč
28 Štětec zárohový 2" ks 38 54,00 Kč 65,34 Kč 2 052,00 Kč 2 482,92 Kč
29 Štětec zárohový 2,5" ks 20 65,00 Kč 78,65 Kč 1 300,00 Kč 1 573,00 Kč
30 Štětec zárohový 3'" ks 31 77,00 Kč 93,17 Kč 2 387,00 Kč 2 888,27 Kč
31 Štětec zárohový 3,5" ks 20 180,00 Kč 217,80 Kč 3 600,00 Kč 4 356,00 Kč
32 Štětec zárohový 3,5" ks 22 Zárohák 4se nedělá - náhrada 3,5 180,00 KČ 217,80 KČ 3 960,00 KČ 4 791,60 KČ
33 Štětka malířská kulatá C 10 ks 1 1 057,00 KČ 1 278,97 KČ 1 057,00 KČ 1 278,97 KČ
34 Štětka malířská hranatá C 4 ks 6 782,00 KČ 946,22 KČ 4 692,00 KČ 5 677,32 KČ
35 Benzín technický 9 l ks 25 550,00 KČ 665,50 KČ 13 750,00 Kč 16 637,50 KČ
36 Benzin technický 700 ml ks 58 70,00 KČ 84,70 Kč 4 060,00 KČ 4 912,60 Kč
37 Ředidlo 6000 9 I ks 27 490,00 KČ 592,90 KČ 13 230,00 KČ 16 008,30 KČ
38 Ředidlo 6006 91 ks 19 480,00 KČ 580,80 KČ 9 120,00 KČ 11 035,20 KČ
39 Ředidlo 6000 0,7 l ks 39 62,00 KČ 75,02 KČ 2 418,00 KČ 2 925,78 KČ
40 Ředidlo 6006 0,7 l ks 38 60,00 KČ 72,60 KČ 2 280,00 KČ 2 758,80 KČ

cena celkem bez DPH 220703
cena celkem s DPH 267050,63

g;


