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KUPNÍ SMLOUVA  
Č. j. KRPK-23842-12/ČJ-2020-1900VZ  

 

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

 

I. Prodávající  INKA – dopravní značení Hradec Králové, s.r.o. 
 

Sídlo:   Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem 

IČO:   27478866 

DIČ:   CZ27478866 

 

 

a 

 

 

 

II. Kupující 
Česká republika –  Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

Sídlo:   Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

IČO:   72051612 

DIČ:   CZ72051612 

 

 

 



 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu mobilní dopravní značení pro 
znovuzavedení ochrany státních hranic (dále jen „zboží“), dle Technické specifikace a 
požadovaných vlastností předmětu VZ č. j. KRPK-84762-7/ČJ-2019-1900AO ze dne 18. 3. 

2020, která je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1. 
 

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu způsobem a v termínu 
stanoveném touto smlouvou.  

 

 

III. 

Doba a místo plnění 
 

1. Prodávající dodá zboží kupujícímu do místa plnění do 30 dnů od účinnosti smlouvy. 
 

2. Místo plnění je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor správy majetku, 
automobilní oddělení, Dobrovského 1935, 356 15 Dolní Rychnov. 

 

3. Zboží bude dodáno okamžikem jeho převzetí kupujícím na základě potvrzeného dodacího 
listu v místě plnění a praktickém ověření jeho funkčnosti. K podpisu dodacího listu za 
kupujícího je oprávněna kontaktní osoba uvedená v identifikaci kupujícího. 
 

4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího. 
Tímto okamžikem přechází na kupujícího též nebezpečí škody na zboží. 
 

5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno řádně v souladu 

s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě (vady zjevné), přičemž v takovém případě pověřený 
pracovník kupujícího pro převzetí zboží uvede důvody odmítnutí převzetí na dodací list. 
V případě dodání zboží se zjevnými vadami třetí osobou (spedice, smluvní přepravce) je 
kupující oprávněn vrátit zboží prodávajícímu do 5 dnů od převzetí. Veškeré náklady spojené 
s dodáním náhradního zboží nese prodávající. Termín dodání náhradního bezvadného zboží 
je 5 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující odmítl převzít zboží, či jej vrátil. Vady skryté, 
zjištěné během záruční doby, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemně a bez 
zbytečného odkladu, přičemž platí ustanovení článku VII. odst. 4 této smlouvy. 

 

IV. 

Kupní cena 

 

1. Kupní cena byla stanovena na základě nabídkové ceny, kterou prodávající předložil ve své 
nabídce na veřejnou zakázku a kterou stanovil na základě technické specifikace (příloha č. 1 
této smlouvy) 



 

 

Celkem v Kč bez DPH   157 188,00 Kč 

Sazba DPH 21 %     

Celkem částka DPH     33 009,48 Kč  
Celkem v Kč včetně DPH   190 197,48 Kč 

 

(slovy: jednostodevadesáttisícstodevadesátsedmkorun a čtyřicetosm haléřů 

2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné k realizaci dodávky, a to včetně 
nákladů na dopravu zboží do místa plnění. 

3. Prodávající se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv 
na kupní cenu mimo okolnosti, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy. 

4. Kupní cena je nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, vyjma změny daňových předpisů.  

 

V. 

Platební podmínky 

1. Faktura musí být vystavena a doručena na adresu objednatele, tj. Česká republika – Krajské 
ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 72051612, 
datová schránka: upshp5u, (v případě elektronických faktur e-mail: krpk.faktura@pcr.cz), a 

musí obsahovat č. j. kupní smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy. 

 

2. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli a 

musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle § 11 zák. č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví.  

3. Součástí faktury bude dodací list, opatřený podpisem pracovníka kupujícího, který na místě 
zboží převzal. 

4. Kupující není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu 
do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena 

v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením 
faktury. U nové, nebo opravené faktury běží nová 30 denní lhůta splatnosti ode dne jejího 
doručení kupujícímu.  

VI. 

Záruční podmínky 

1. Prodávající na dodané zboží poskytuje záruku za jakost v délce minimálně 24 měsíců. 
2. Poskytne-li prodávající záruční dobu delší než 24 měsíců, uvede ji v dodacím listu ke zboží. 

Nebude-li v dodacím listu uvedena delší záruční doba, platí, že záruční doba je 24 měsíců. 

mailto:krpk.faktura@pcr.cz


 

3. Běh záruční doby začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. 

4. Lhůta pro vyřízení reklamace, tedy pro odstranění reklamovaných vad, činí 30 dnů od 
doručení písemné reklamace prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem 
doručení se rozumí třetí den od odeslání písemné reklamace kupujícím. 

 

VII. 

Sankce 

1. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu 
dodání ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 

2. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení za nedodržení termínu 
splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněné fakturované částky s DPH za každý i započatý 
den prodlení. Výše sankce není omezena. 

3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro 
dodání náhradního bezvadného zboží a za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace ve výši 
200,- Kč za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 

4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od dne, kdy byla 
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany. 
V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od 

odeslání výzvy. 

5. Zaplacením smluvní pokuty či úroku z prodlení není dotčeno právu oprávněné smluvní 
strany na náhradu škody v plné výši. 

 

VIII. 

Povinnost nahradit škodu 

Prodávající je povinen nahradit škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu 

stanoveném českým právním řádem.  

 

 

 

 



 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 
a) Prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 5 dnů 

b) Nedodání náhradního bezvadného zboží 
c) Nesplnění kvantitativních a kvalitativních požadavků kupujícího, vztahující se ke zboží 
d) Opakované, nezdůvodněné nereagování prodávajícího na výzvy kupujícího 

e) Vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení 
 

2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení 
s úhradou svých peněžních závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 15 dnů. 

3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

 

 

X. 

Ostatní ujednání 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran – kontaktních osob. 

2. Kontaktní osoba za prodávajícího: 

3. Kontaktní osoba za kupujícího je

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. 
 

2. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.  



 

3. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran písemnými dodatky ke 
smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží kupující a jeden 
prodávající. 

 

Příloha č. 1 

Technická specifikace a požadované vlastnosti předmětu VZ č. j. KRPK-84762-7/ČJ-2019-1900AO 

ze dne 18. 3. 2020 

 

 

 

 

V Předměřicích n. L. dne………………  V Karlových Varech dne…………………. 


