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KUPNÍ SMLOUVA 

 
na dodávku kancelářských potřeb - 2017 

 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem:    Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO:   00263958,  

DIČ:   CZ 00263958   

 
(dále jen „Kupující “) 
 
 
na straně jedné a 
 
 
ACTIVA spol. s r.o 
se sídlem:   Veselská 686, 199 00 Praha 9 

IČO:   48111198 

DIČ:   CZ48111198       

jednající:       Mgr. Arnošt Brož 

Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka  

16077 

 

(dále jen „Prodávající “) 
 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana “) 

 

 

uzavírají 

ve smyslu zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“) 

 

tuto 

kupní smlouvu (dále jen „Smlouva “): 



2/5 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Smlouvy je dodávka kancelářských potřeb (dále jen „Zboží“) na dobu 
určitou do 31. 12. 2017. Jednotlivé položky kancelářských potřeb jsou uvedeny 
v příloze č. 1 Smlouvy – Ceník kancelářských potřeb.                              

1.2. Předpokládaný finanční objem dodávek byl Kupujícím stanoven na 100.000,- Kč bez 
DPH. Odběr menšího množství není důvodem k penalizaci. 

1.3. Prodávající garantuje Kupujícímu tzv. náhradní daňové plnění ve smyslu § 81 odst. 2 
písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen („Náhradní da ňové pln ění“), u všech průběžných dodávek v hodnotě stanoveného 
finančního limitu 100.000,- Kč bez DPH 

1.4. Místo plnění: Město Litoměřice  
            sklad kancelářských potřeb 

                               Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

1.5. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude naplňována jednotlivými dílčími 
písemnými požadavky Zboží učiněnými Kupujícím a doručenými Prodávajícímu 
způsobem uvedeným níže. 

2. DODÁVKA ZBOŽÍ A JEHO P ŘEVZETÍ 

2.1. Dílčí požadavky podle aktuálních potřeb Kupujícího obdrží Prodávající prostřednictvím 
internetu na http://www.activa.cz/. 

2.2. Termín dodání Zboží Prodávajícím je nejpozději do 7 dnů od podání požadavku. 

2.3. V případě, že Prodávající nebude schopen požadavek v termínu a množství splnit, je 
povinen to oznámit Kupujícímu a dohodnout s ním náhradní řešení. 

2.4. Prodávající zajišťuje dodávky Zboží prostřednictvím partnerské společnosti, která 
poskytuje Náhradní daňové plnění ve smyslu, a to: 

Bartoň a Partner s.r.o. 
Chválkovice 580 
779 00 Olomouc 
IČ: 26810093 
Č. ú.: XXXXX 

2.5. Přepravu Zboží ke Kupujícímu se zavazuje zajistit Prodávající a to na vlastní náklady 
při dodržení dohodnutého objednaného množství do místa plnění, pokud nebude při 
objednání sjednáno jinak. 

2.6. Dodávka je splněna, jestliže zástupce Prodávajícího odevzdá Zboží pověřenému 
zástupci Kupujícího v místě plnění.  

2.7. Při dodávce Zboží jsou zástupci Kupujícího povinni provést fyzické převzetí Zboží 
a odsouhlasit množství. Převzetí bude potvrzeno na dodacím listu nebo faktuře. 

2.8. Prodávající se zavazuje provést výměnu poškozeného, nefunkčního či požadované 
kvalitě neodpovídající zboží. 
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3. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Zboží dodávaného podle této Smlouvy bude 
odpovídat jednotkovým cenám, jež jsou uvedeny v příloze č. 1 – Ceník kancelářských 
potřeb. 

3.2. Jednotkové ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, jsou to ceny pevné 
a smluvní, platné po celou dobu trvání této Smlouvy. Ceny jsou to konečné včetně 
nákladů na dopravu, balného, cestovného, telefonních a poštovních poplatků 
a ostatních souvisejících nákladů. 

3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změnám 
sazeb daně z přidané hodnoty. 

3.4. Prodávající bude fakturovat prostřednictvím partnerské společnosti, která vystaví na 
dodávané Zboží fakturu – daňový doklad. Přílohou faktury bude dodací list potvrzený 
Kupujícím. Faktury budou obsahovat výslovnou specifikaci, že se jedná o dodávku 
včetně Náhradního daňového plnění dle čl. I odst. 1.3. Prodávající zabezpečí pro 
Kupujícího nejpozději do 31. ledna následujícího roku vydání Prohlášení o poskytnutí 
náhradního daňového plnění za příslušný rok od partnerské společnosti. 

3.5. Prodávající není oprávněn požadovat zálohové platby. 

3.6. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté plnění je vždy doručení faktury (daňového 
dokladu) Kupujícímu. Splatnost faktury musí být stanovena na 14 dnů od jejího 
doručení Kupujícímu, přičemž za dobu úhrady se považuje den, kdy byla daná částka 
odepsána z účtu Kupujícího.  

3.7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve 
znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

4.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží v dohodnutém provedení, 
množství a kvalitě. 

4.2. Prodávající, který poskytne plnění formou Náhradního daňového plnění, je povinen jej 
garantovat u všech dodávek v hodnotě stanoveného finančního limitu 100.000,- Kč bez 
DPH. 

4.3. Kupující se zavazuje převzít od Prodávajícího objednané Zboží a zaplatit za něj cenu 
dle dohodnutého způsobu placení. 

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

5.1. Prodávající odpovídá za to, že Zboží bude mít smluvenou jakost a provedení, bude 
dodáno v množství uvedeném při objednání a bude řádně baleno. 
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6. SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. V případě nesplnění povinnosti Náhradního daňového plnění ve stanoveném finančním 
limitu je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

6.2. Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury za dodané Zboží, je povinen zaplatit 
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky. 

6.3. Nedohodnou-li Smluvní strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých 
v této Smlouvě se neruší povinnost Smluvní strany povinné závazek splnit, ani právo 
Smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu v plné výši. Škodou se pro účely této Smlouvy rozumí 
rovněž odvod do státního rozpočtu provedený Kupujícímu z důvodu nesplnění 
povinnosti zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením či 
formou Náhradního daňového plnění.  

7. UKONČENÍ SMLOUVY 

7.1. Kupující i Prodávající může od této Smlouvy jednostranně písemně odstoupit při 
podstatném porušení ujednání této Smlouvy druhou Smluvní stranou.  

7.2. Smlouvu lze vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď Smlouvy musí mít vždy 
písemnou podobu a musí být doručena druhé Smluvní straně. 

7.3. Výpovědní lhůta pro všechny možnosti ukončení platnosti Smlouvy se stanovuje na 
1 měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení 
písemné výpovědi druhé Smluvní straně. 

7.4. Obě strany mohou Smlouvu ukončit vzájemnou písemnou dohodou. V tomto případě 
platnost a účinnost Smlouvy končí ke sjednanému dni. 

7.5. V případě nedodržení ceny a kvality dodávky je Kupující oprávněn jednostranně 
odstoupit od Smlouvy. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména ObčZ. 

8.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

8.3. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu 
zveřejní v informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

8.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují 
svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že 
výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
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8.5. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

• příloha č. 1 – Ceník kancelářských potřeb 

8.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

8.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

 

 
Kupující  
 
V Litoměřicích dne  
 

Prodávající  
 
V Praze dne  

............................................. 
Ing. Jaroslav Lachman 

vedoucí Odboru správního 

.............................................. 
Mgr. Arnošt Brož 

jednatel 
 

 
 
 
 
  


