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KUPNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
 

 

Č.j.: PPR-10888-14/ČJ-2020-990656 

 

 

Smluvní strany 

Kupující:   Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:    Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Zastoupený: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy logistického 

zabezpečení PP ČR 
Příjemce faktury:  Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení  
    Odbor movitého majetku, P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
ID datové schránky:  gs9ai55 
Bankovní spojení:  ČNB  
Číslo účtu:   5504881/0710 
Kontaktní osoba:  Veronika Weiglová 
E-mail:    veronika.weiglova@pcr.cz 
Telefon:   +420 703 438 698, +420 974 843 270 
 
(dále jen „kupující“) 
 
a 
 
Prodávající:   Nanologix Corporation s. r. o. 
Sídlo:    č.p. 140, 436 01 Český Jiřetín 
Zastoupený:     
IČO:    254 94 546 
DIČ:    CZ25494546 
Bankovní spojení:   

 
Kontaktní osoba:   

 
 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 20838 
 
(dále jen „prodávající“) 

(společně též „smluvní strany“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Prodávající se zavazuje dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou odevzdat kupujícímu 
následující zboží: 

1. 500 ks polomasek Nanologix Respira Compact; 

2. 500 ks filtrů Nanologix Respira Nano Pefection P2; 

3. 500 ks filtrů Nanologix Respira Nano Pefection P3, 

včetně event. příslušenství specifikované v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na 
kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.   

1.2 Kupující řádně odevzdané zboží převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu způsobem 
a v termínech dle čl. III. smlouvy. 

 

Článek II. 

Doba, místo a podmínky plnění 

2.1 Prodávající je povinen odevzdat zboží kupujícímu nejpozději do 20. 03. 2020. 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k současné situaci způsobené mimořádnými opatřeními kvůli 
pandemii viru SARS-CoV-2 vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací nebo podobné výjimečné 
události ohrožující veřejné zdraví či karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci, přesný termín 
odevzdání zboží, resp. převzetí zboží kupujícím od prodávajícího, sdělí prodávající telefonicky 
kontaktní osobě uvedené v záhlaví této smlouvy, tj. Veronice Weiglové, nebo e-mailem alespoň jeden 
(1) pracovní den předem. Místem plnění je sklad prodávajícího na adrese Český Jiřetín 140, PSČ 436 
01 nebo místo, na kterém se smluvní strany dohodnou.    

2.3 Kupující je oprávněn zboží přebírat i postupně, a to vždy po předchozí písemné či telefonické domluvě 
se zástupcem prodávajícího, resp. s kontaktní osobou uvedenou v záhlaví smlouvy. Zástupce 
prodávajícího musí být kupujícím informován alespoň jeden (1) pracovní den předem, v případě 
mimořádné situace okamžitě v režimu 24/7.   

2.4 Prodávající je povinen při odevzdání zboží kupujícímu předat veškerou dokumentaci související se 
zbožím, a to zejména popis zboží, návody na obsluhu a údržbu, záruční listy apod. 

2.5 Kupující je zároveň oprávněn provést při převzetí zboží ověření jeho shody s předmětem této 
smlouvy.   

2.6 Prodávající spolu se zbožím, a po ověření shody zboží dle předchozího odstavce, předá kupujícímu 
dodací list. Dodací list bude prodávajícím vystaven ve třech (3) vyhotoveních a bude podepsán 
pověřenými osobami obou smluvních stran, z nichž prodávající obdrží dvě (2) a kupující jedno (1) 
vyhotovení. V dodacím listě musí být zboží řádně označeno s uvedením výrobních, příp. sériových 
čísel zboží, je-li jimi opatřeno. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením dodacího listu 
kupujícím. 

2.7 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. 

2.8 Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho řádného převzetí 
od prodávajícího.  

 

 

 

 



 JID: PCR99ETRpo42013190   

3 
 

Článek III. 
Kupní cena a platební podmínky 

3.1 Celková cena zboží je 495 000,- Kč bez DPH (slovem: čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých), tj. 
607 950,- Kč včetně DPH (slovem: šest set sedm tisíc devět set padesát korun českých). Podrobná 
cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

3.2 Celková cena zboží dle této smlouvy je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady, které 
prodávajícímu v souvislosti s řádným poskytnutím dohodnutého plnění vzniknou, vč. veškerých 
nákladů na dopravu, cel, nákladů na balení, doručení, apod. 

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

3.4 Prodávající vystaví fakturu/daňový doklad (dále jen „faktura“) do deseti (10) dnů ode dne odevzdání 
zboží.  Smluvní strany se dohodly, že zboží s ohledem na možnost postupného dodávání může být 
fakturováno i v samostatných fakturačních celcích.   

3.5 Faktura musí obsahovat číslo této smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných 
právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny dle 
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, k rukám Veroniky Weiglové). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti 
nebo nebude vystavena v souladu s touto smlouvou, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti 
zpět prodávajícímu. Vrácením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
v původní délce v souladu s odst. 3.7 smlouvy. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál 
+ 1 kopie). 

3.6 Přílohou faktury za poskytnuté plnění bude originál dodacího listu dle odst. 2.6 smlouvy, jinak 
kupující nebude fakturu prodávajícího akceptovat.  

3.7 Splatnost faktury je třicet (30) dnů od data jejího prokazatelného doručení kupujícímu na adresu 
příjemce faktury uvedenou v odst. 3.5 smlouvy, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu 
od 15. 12. daného roku do 28. 2. následujícího roku je splatná ve lhůtě šedesát (60) dnů od data jejího 
prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou adresu, než 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 následující 
pracovní den. 

3.8 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné finanční částky na 
bankovní účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.  

3.9 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 v souladu s odst. 3.7 smlouvy. 

3.10 V případě, že předmětem plnění dle této smlouvy je zboží, které je určeno výhradně a zcela pro výkon 
působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani, nelze 
na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o DPH. 

 
Článek IV. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

4.1 Prodávající zaručuje a odpovídá za to, že předané zboží odpovídá sjednané specifikaci, je bez 
faktických a právních vad.  
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4.2 Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce minimálně dvacet čtyři (24) měsíců ode dne převzetí 
zboží, za podmínek uvedených v záručním listu. Je-li zboží opatřeno expirační lhůtou, musí být tato 
uvedena na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu minimálně dvacet čtyři (24) měsíců nebo 
po dobu expirace dané výrobcem.  

4.3 Kupující je oprávněn písemně oznámit prodávajícímu vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za 
vady zboží kdykoliv v záruční době. V oznámení kupující uvede, o jakou vadu se jedná, příp. jak se 
vada projevuje. 

4.4 Dodá-li prodávající zboží s vadou, má kupující právo: 
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním její chybějící části; 
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
c) odstoupit od kupní smlouvy, a to i jen z části.  

4.5 Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

4.6 Prodávající se zavazuje uspokojit práva kupujícího z vad plnění nejpozději do třiceti (30) kalendářních 
dnů ode dne nahlášení vady s uvedením způsobu jejího odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany 
na lhůtě delší. 

 
Článek V. 

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

5.1 V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží dle čl. 2.1 smlouvy, nebo v případě prodlení 
s odstraněním vad zboží dle čl. IV. smlouvy, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny nedodaného, resp. reklamovaného, zboží včetně DPH dle smlouvy, a to za každý, byť 
i započatý, kalendářní den prodlení. 

5.2 Pokud však nelze užívat zboží z důvodu prodlení na straně prodávajícího s odevzdáním, byť i jen části 
zboží, které již dříve prodávající kupujícímu odevzdal, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ceny zboží, které nelze užívat, včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den 
prodlení. 

5.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je prodávající oprávněn 
požadovat zákonný úrok z prodlení. 

5.4 Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy, a 
to v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 
povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.  

5.5 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě třicet (30) dnů od dne doručení písemné výzvy 
oprávněné smluvní strany k její úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.  

5.6 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek. 

5.7 Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou 
nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 1978 a ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně.  

5.8 Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
prodávajícího v insolvenčním řízení nebo prodávající sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení; prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému byť jen faktickému 
podstatnému omezení rozsahu jeho činnosti, které by mohlo mít negativní dopad na jeho způsobilost 
plnit závazky podle této smlouvy. 
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5.9 Odpovědnost prodávajícího za prodlení při plnění závazků dle této smlouvy je vyloučena v případech, 
kdy je prodlení způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli pandemii viru 
SARS-CoV-2 vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací nebo podobné výjimečné události 
ohrožující veřejné zdraví. V takovém případě nevzniká kupujícímu jakýkoliv nárok na náhradu újmy 
nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení. 

5.10 V případě, že však prodávající nedodá zboží kupujícímu v termínu nejpozději do deseti (10) 
kalendářních dnů po sjednaném termínu dle odst. 2.1 smlouvy, a nedohodnou-li se smluvní strany na 
lhůtě delší, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zakládající právo kupujícího od této 
smlouvy odstoupit.   

5.11 Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, pokud prodávající přestane splňovat podmínky 
dle základních či jiných kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách na 
realizaci této veřejné zakázky. 

5.12 Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 
práva, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této 
smlouvy. 

 
Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

6.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a to s ohledem na 
ustanovení § 6 odst. 2 zákona o registru smluv, když tato smlouva je uzavřena za účelem odvrácení 
nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, 
zdraví, majetek nebo životní prostředí (pořízení osobního ochranného prostředku v souladu 
s unesením vlády ČR ze dne 9. 3. 2020 v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou 
Světovou zdravotnickou organizací dne).   

6.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu této 
smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní straně. 

6.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně 
jakoukoliv změnu údajů v  této smlouvě.  

6.4 Tato smlouva, ani práva a povinnosti z ní vyplývající, nesmí být prodávajícím postoupena bez 
předchozího písemného souhlasu kupujícího.  

6.5 Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu 
§ 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, a poskytnout kupujícímu 
i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost. 

6.6 Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle této smlouvy, ledaže je 
stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

6.7 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

6.8 Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti 
s cenou za poskytnuté plnění či požadavky na poskytované plnění. 
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6.9 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku. 

6.10 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, budou 
řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.  

6.11 Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

6.12 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží 2 
(dva) a prodávající 1 (jeden) stejnopis.  

6.13 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 níže své podpisy. 

6.14 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění a kalkulace ceny“ 
 

 
V Praze dne   V Praze dne  
 
za kupujícího:  za prodávajícího: 

  ______________
      Ing. Milan Grohmann              
  náměstek ředitele SLZ PP ČR                                                                       jednatel 
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Příloha č. 1 Smlouvy 
 
 

Specifikace předmětu plnění a ceny 
 
 

 Název 
Počet ks 
celkem 

Cena za 1ks 
bez DPH 

Cena za 1 
ks včetně 

DPH 

Cena celkem 
bez DPH 

Cena celkem 
včetně DPH 

1 
Polomaska 

Respira 
Compact 

500 590,- Kč 713,90 Kč 295 000,- Kč 365 950,- Kč 

2 
Filtr Nano 

Perfection P3 
500 250,-Kč 302,50 Kč 125 000,- Kč 151 250,- Kč 

3 
Filtr Nano 

Perfection P2 
500 150,- Kč 181,50 75 000,- Kč 90 750,- Kč 

CENA CELKEM ---------------------------------- 495 000,- Kč 607 950,- Kč 

 


