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Kupní  smlouva   

na  dodávku  kancelářských pot řeb č .  45  -  ka lendáře,  

d iáře  2021  

 

 

 

 
ACTIVA spol. s r.o.  

se sídlem:   Veselská 686, 199 00 Praha 9  

IČ:    48111198  

DIČ:    CZ48111198  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 16077  

bankovní spojení:  [nezveřejněno]  

číslo účtu:   [nezveřejněno]  

zastoupena:   Ing. Martinem Leitgebem, jednatelem  

ID datové schránky:  dhxi5k5 

 

(dále jen „Prodávající“) 

 

a 

 

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 

zastoupena:  Mgr. Davidem Novákem, ředitelem odboru veřejných zakázek a právní podpory 

IČO:    00551023 

 

(dále jen „Centrální zadavatel“) 

 

 

(Centrální zadavatel a Prodávající společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

 

 

 

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto kupní smlouvu na dodávku kancelářských potřeb č. 45 – 

kalendáře, diáře 2021 (dále jen „Smlouva“).  
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Preambule 

1. Centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uzavírá tuto Smlouvu na účet 

a jménem následujících subjektů resortního společného nákupu v působnosti resortu práce  

a sociálních věcí:  

1.1 Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, IČO: 00006963; 

1.2 Česká republika - Úřad práce České republiky, IČO: 72496991; 

1.3 Česká republika - Státní úřad inspekce práce, IČO: 75046962; 

1.4 Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích, 

IČO: 13693131; 

1.5 Centrum sociálních služeb Hrabyně, IČO: 70630551; 

1.6 Centrum pobytových a terénních soc. služeb Zbůch, IČO: 00411949; 

1.7 Centrum Kociánka, IČO: 00093378; 

1.8 Centrum sociálních služeb Tloskov; IČO: 00640841; 

1.9 Technická inspekce České republiky, IČO: 00638919 a 

1.10 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., IČO: 00025950. 

(dále jen jako „Pověřující zadavatelé“ nebo „Kupující“). 

2. Pověřující zadavatelé se pro účely této Smlouvy považují za samostatné Kupující, není-li dále 

stanoveno jinak, a veškerá práva a povinnosti touto Smlouvou sjednané ve vztahu k Centrálnímu 

zadavateli se vztahují rovněž na Pověřující zadavatele, na jejichž účet a jejichž jménem je tato 

Smlouva Centrálním zadavatelem uzavírána.   

3. Prodávající na základě zadávacího řízení na dílčí veřejnou zakázku s názvem „Nákup 

kancelářských potřeb č. 45 – kalendáře, diáře 2021” zadávanou v dynamickém nákupním systému 

(dále jako „Dílčí veřejná zakázka“) předložil, v souladu se zadávací dokumentací, kterou byl 

zaváděn dynamický nákupní systém, a Výzvou k podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky, 

nabídku ze dne 8. 9. 2020 (dále jako „Nabídka“) a tato byla pro plnění Dílčí veřejné zakázky 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se Smluvní strany 

dohodly na uzavření této Smlouvy. 

4. Smluvní strany sjednávají, že při výkladu obsahu této Smlouvy bude přihlíženo k Výzvě k podání 

nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky, k účelu zadávacího řízení na plnění Dílčí veřejné zakázky 

a dalším úkonům Smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení, jako k relevantnímu 

jednání Smluvních stran o obsahu této Smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných 

a účinných právních předpisů České republiky o výkladu právního jednání zůstávají nedotčena. 

5. Centrální zadavatel prohlašuje, že je organizační složkou státu, splňuje veškeré podmínky 

a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít na účet a jménem 

Pověřujících zadavatelů a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

6. Prodávající prohlašuje, že je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku, 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu 

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, disponuje v okamžiku uzavření této Smlouvy 

personálními kapacitami v dostatečném počtu k řádnému a včasnému dodání poptávaných 

kalendářů a diářů na jednotlivá místa plnění a náležitě se seznámil se všemi podklady, které byly 

součástí Výzvy k podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky a které stanovují požadavky 

na plnění předmětu této Smlouvy, zejména se stanovenými technickými podmínkami uvedenými 

v kap. 5 Výzvy k podání nabídky a je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle této 

Smlouvy. 
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1. Účel a předmět Smlouvy 

1. Základním účelem, pro který se tato Smlouva uzavírá, je zajištění dodávek kalendářů a diářů 

pro rok 2021 (dále jako „Zboží“) pro jednotlivé Kupující. Tohoto cíle má v úmyslu Centrální 

zadavatel dosáhnout prostřednictvím jednotlivých dodávek Zboží, které budou splňovat parametry 

a podmínky pro ně Centrálním zadavatelem stanovené, zejména technické podmínky spojené 

s dopadem na životní prostředí. Veškeré v této Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky 

na Zboží a s nimi spojená plnění musí být primárně vykládány tak, aby plněním předmětu této 

Smlouvy bylo dosaženo zde uvedeného cíle. 

2. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat a odevzdat Kupujícím na základě 

a způsobem stanoveným v této Smlouvě na jednotlivá místa plnění Zboží dle specifikace 

a v množství uvedeném v přílohách této Smlouvy (dle pokynů a harmonogramu, které stanoví 

kontaktní osoba příslušného Kupujícího odpovědná za převzetí Zboží) a umožnit Kupujícím nabýt 

k dodávanému Zboží vlastnické právo a dále povinnost Kupujících řádně dodané Zboží převzít 

a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu sjednanou touto Smlouvou. 

3. Seznam Zboží vč. požadavku na množství, místo plnění (dodání) a kontaktní osoby odpovědné 

za převzetí Zboží je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy (Seznam Zboží  

vč. míst dodání). 

4. Detailní specifikace Zboží, které je předmětem této Smlouvy (identifikace dle kódu a názvu typové 

položky), je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy (Specifikace Zboží – kalendáře, diáře). 

2.  Kontaktní osoby pro účely Smlouvy 

1. Kontaktní osobou Centrálního zadavatele pro účely této Smlouvy, neoznámí-li Centrální zadavatel 

Prodávajícímu jinak, je [nezveřejněno], e-mail: [nezveřejněno].  

2. Kontaktní osoby Kupujícího odpovědné za převzetí Zboží na jednotlivých místech plnění jsou 

uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy (Seznam Zboží vč. míst dodání). 

3. Kontaktní osobou Prodávajícího pro účely této Smlouvy, neoznámí-li Prodávající Centrálnímu 

zadavateli jinak, je [nezveřejněno], e-mail: [nezveřejněno]. 

3. Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné 

pro řádné plnění závazků této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně  

se informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění 

této Smlouvy. 

2. Smluvní strany se zavazují plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo 

k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení s placením jednotlivých peněžních závazků. 

3. Prodávající se zavazuje dodávat Zboží řádně, včas, v náležité kvalitě a v souladu se všemi 

podmínkami a požadavky Kupujícího uvedenými v této Smlouvě a jejích přílohách, a rovněž 

v souladu s Nabídkou Prodávajícího podanou na plnění Dílčí veřejné zakázky, kterou je 

Prodávající při provádění dodávek Zboží vázán po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu.  

4. Kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou zaplatit za řádně a včas dodané 

a odevzdané Zboží Prodávajícímu cenu sjednanou v čl. 5 této Smlouvy. Kupující není povinen 

převzít Zboží, pokud není předáno včas a v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami. Za takto 

nepřevzaté Zboží není Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu jakoukoliv úplatu. 

5. Prodávající se zavazuje dodávat výlučně Zboží nové (tj. nepoužité). Při dodávce Zboží 

a poskytování souvisejících služeb je Prodávající vázán zákony a jinými obecně závaznými 

právními předpisy České republiky a pokyny Kupujícího.  
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6. Prodávající se zavazuje, že jím dodané Zboží je vyrobeno způsobem maximálně eliminujícím 

dopad na životní prostředí a splňuje veškeré technické podmínky uvedené ve Výzvě k podání 

nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky a dále se zavazuje kdykoli v době plnění Dílčí veřejné 

zakázky, na základě výzvy Centrálního zadavatele, předložit bez zbytečného odkladu doklady 

potvrzující jejich splnění, a to v souladu s požadavky na způsob prokázání technických podmínek 

uvedených ve Výzvě k podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky.   

7. Prodávající se zavazuje, že přepravní, skupinové a veškeré další obaly dodávaného Zboží budou 

koncipovány tak, aby jich bylo využíváno minimální množství a obal byl maximálně využit. 

Prodávající se zavazuje dodávat Zboží v přiměřeně velkých obalech dle počtu kusů Zboží. 

Prodávající se zavazuje zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky 

na vlastní náklady 1x odvoz a ekologickou likvidaci veškerého obalového materiálu a dalšího 

odpadu vzniklého v důsledku dodávky Zboží. 

8. Prodávající se zavazuje, že jím dodané Zboží nebude zatíženo jakýmikoli právními vadami či právy 

třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro Kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční 

nebo jiné nároky třetích osob. V opačném případě Prodávající ponese veškeré důsledky 

takovéhoto porušení práv třetích osob a zároveň je povinen takové právní vady bez zbytečného 

odkladu na svůj náklad odstranit, resp. zajistit jejich odstranění. 

9. Prodávající se zavazuje, že jím dodávané Zboží nebude zatíženo jakýmikoli faktickými vadami. 

Prodávající poskytuje na dodávané Zboží záruku za jakost v souladu s § 2113 Občanského 

zákoníku v délce 24 měsíců. Záruka za jakost dle tohoto bodu Smlouvy počíná běžet dnem 

převzetí Zboží Kupujícím, resp. okamžikem podepsání předávacího protokolu (příp. dodacího 

listu). 

10. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Centrálního zadavatele 

poskytovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele), s výjimkou 

poddodavatelů uvedených Prodávajícím v Nabídce na plnění Dílčí veřejné zakázky. Předchozí 

písemný souhlas Centrálního zadavatele je rovněž nezbytný pro změnu poddodavatele. V případě, 

že se bude jednat o změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Prodávající prokazoval v rámci 

zavádění dynamického nákupního systému část kvalifikace, Prodávající se zavazuje předložit 

Centrálnímu zadavateli doklady dle ustanovení § 83 ZZVZ. 

11. V případě užití třetí osoby (poddodavatele) pro plnění předmětu této Smlouvy, resp. jeho části, 

není Prodávající oprávněn zprostit se odpovědnosti za řádné plnění, tedy odpovídá, jako by plnění 

předmětu této Smlouvy poskytoval sám. 

12. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů, tj. Prodávající se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu 

dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy (tj. originálního vyhotovení Smlouvy včetně jejich 

dodatků, originálů účetních či daňových dokladů a dalších dokladů vztahujících se k plnění 

předmětu této Smlouvy), a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci. 

4. Místo a doba plnění 

1. Místem plnění dle této Smlouvy je území České republiky. Konkrétní místa plnění, resp. místa 

dodání Zboží jsou uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy (Seznam Zboží  

vč. míst dodání). 
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2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícím do míst plnění Zboží nejpozději do 5 týdnů ode dne 

uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). O okamžiku uveřejnění této Smlouvy v registru 

smluv Centrální zadavatel Prodávajícího neprodleně informuje.  

3. Prodávající se zavazuje vyzvat kontaktní osobu Kupujícího odpovědnou za převzetí Zboží dle 

jednotlivých míst plnění (viz příloha č. 1 této Smlouvy) k převzetí Zboží min. 3 pracovní dny přede 

dnem faktického předání, a to elektronicky na kontaktní e-mail dané osoby či telefonicky. 

Prodávající se zavazuje informovat kontaktní osobu Kupujícího odpovědnou za převzetí Zboží dle 

jednotlivých míst plnění o případných specifických požadavcích na způsob dodání a předání (např. 

nutný/možný vůz s rampou, nutná manipulační technika, apod.). V případě, že povinnost dle 

předchozí věty nebude ze strany Prodávajícího splněna, je kontaktní osoba Kupujícího oprávněna 

převzetí Zboží odmítnout a trvat na dodání po uplynutí 3 pracovních dnů. V případě dle předchozí 

věty vzniká Kupujícímu nárok na smluvní pokutu dle čl. 8 bodu 5 této Smlouvy. Kontaktní osoba 

Kupujícího je oprávněna žádat Prodávajícího o určení náhradního termínu dodání jen ve zcela 

výjimečných případech, a pouze z objektivních důvodů. 

4. Kontaktní osoby Kupujícího odpovědné za převzetí Zboží na jednotlivých místech plnění (dodání) 

stanoví konkrétní místnost či místnosti příslušného místa plnění (budovy), do které/kterých bude 

Prodávající povinen Zboží dodat. V případě, že povinnost dle předchozí věty nebude ze strany 

Prodávajícího splněna, vzniká Kupujícímu nárok na smluvní pokutu dle čl. 8 bodu 5 této Smlouvy. 

5. Předání a převzetí Zboží proběhne vždy v pracovní dny v rozmezí od 8:00 do 15:00 hodin, v jiný 

čas pouze po předchozím souhlasu kontaktní osoby Kupujícího odpovědné za převzetí Zboží 

na příslušném místě plnění (dodání). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, 

je posledním dnem lhůty v souladu s ustanovením § 607 Občanského zákoníku pracovní den 

nejblíže následující. 

5. Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit za Zboží dodané na základě této Smlouvy, v souladu 

s Nabídkou Prodávajícího, kupní cenu určenou dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 3 této 

Smlouvy (Položkový rozpočet), jež tvoří její nedílnou součást. Prodávající se zavazuje stanovit 

kupní ceny za jednotlivé druhy Zboží maximálně ve výši cen na trhu v místě a čase obvyklých. 

2. Smluvní strany sjednávají, že kupní cena dle předchozího bodu tohoto článku Smlouvy bude 

uhrazena po řádném převzetí Zboží Kupujícím, které Smluvní strany písemně potvrdí formou 

předávacího protokolu (příp. dodacího listu), a to na základě účetního či daňového dokladu (dále 

jako „faktura“) vystaveného Prodávajícím do 14 kalendářních dnů ode dne řádného předání Zboží.  

3. Fakturační adresy jednotlivých míst plnění (dodání) jsou uvedeny v příloze č. 4 této Smlouvy 

(Fakturační adresy dle míst plnění). Prodávající je povinen vystavit faktury dle jednotlivých 

fakturačních adres uvedených v příloze č. 4 této Smlouvy. V případě žádosti kontaktní osoby 

Kupujícího odpovědné za převzetí Zboží je Prodávající povinen zaslat předem elektronicky fakturu 

ke schválení. 

4. Smluvní strany sjednávají, že celková výše kupní ceny a výše jednotkových kupních cen 

za jednotlivé druhy Zboží dle této Smlouvy, resp. její přílohy č. 3 jsou stanoveny jako nejvýše 

přípustné a nepřekročitelné, vyjma případu změny sazby DPH, a to pouze o částku odpovídající 

této změně, a vyjma změn z důvodu změny legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na výši kupní ceny. 
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5. Prodávající prohlašuje, že celková výše kupní ceny a výše jednotkových kupních cen za jednotlivé 

druhy Zboží dle této Smlouvy, resp. její přílohy č. 3 jsou stanoveny správně, dostatečně a zahrnují 

veškeré náklady spojené s řádným a včasných dodáním Zboží Kupujícímu, zejména náklady 

na dopravu na jednotlivá místa plnění, obalové materiály a ekologickou likvidaci obalových 

materiálů a jiného odpadu vzniklého v důsledku dodávky Zboží, a rovněž náklady spojené 

s případnou nápravou dodání vadného Zboží. 

6. Smluvní strany sjednávají, že v případě, kdy v důsledku zaokrouhlení Prodávající uvede na faktuře 

vyšší kupní cenu, než odpovídá kupní ceně sjednané dle přílohy č. 3 této Smlouvy, bude ze strany 

Kupujícího zaplacena kupní cena ve výši dle přílohy č. 3 této Smlouvy. 

7. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového či účetního dokladu podle právních předpisů 

platných a účinných v době jejího vystavení [zejm. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o DPH“)] a musí obsahovat název Dílčí 

veřejné zakázky). Přílohou faktury musí být předávací protokol (příp. dodací list) či předávací 

protokoly (příp. dodací listy) za jednotlivá místa plnění (příp. dodání) spadající do fakturační 

adresy, podepsaný/é zástupcem Prodávajícího (předávající) a kontaktní osobou Kupujícího 

odpovědnou za převzetí Zboží na daném místě plnění, příp. jím pověřeným zástupcem 

(přebírající).  

8. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje, 

je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Prodávajícímu s uvedením chybějících 

náležitostí nebo nesprávných údajů či námitek aniž se dostane do prodlení s jejím uhrazením.  

Nová lhůta splatnosti počíná plynout prokazatelným doručením opravené či doplněné faktury 

na příslušnou fakturační adresu Kupujícího.  

9. Platby za skutečně dodané Zboží budou hrazeny v české měně.  

10. Doba splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 

na fakturační adresy Kupujícího, resp. fakturační adresy dle pracovišť Kupujícího uvedených  

v příloze č. 4 této Smlouvy. Faktura se pro účely této Smlouvy považuje za zaplacenou okamžikem 

odepsání fakturované částky z příslušného účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího. 

11. Kupující neposkytuje zálohové platby. 

12. Kupující bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Prodávajícího zveřejněné správcem 

daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 zákona o DPH. 

V případě, že Prodávající nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí 

Kupující Prodávajícímu pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Prodávajícímu až po zveřejnění 

příslušného účtu Prodávajícího v registru plátců a identifikovaných osob Prodávajícím.  

13. Prodávající prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Prodávající 

je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH (dále jako „Nespolehlivý 

plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Prodávající je Nespolehlivým plátcem, 

zavazuje se Prodávající o tomto informovat Kupujícího do 3 pracovních dnů. Stane-li se 

Prodávající nespolehlivým plátcem, uhradí Kupující Prodávajícímu pouze základ daně, 

přičemž DPH bude Kupujícím uhrazena Prodávajícímu až po písemném doložení Prodávajícího 

o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. 

14. Prodávající prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy přezkoumal a prověřil možnosti 

a podmínky dodání Zboží dle této Smlouvy a potvrzuje, že jej lze za kupní cenu za stanovených 

podmínek dodat tak, aby plnilo Kupujícím požadovaný účel. Prodávající tímto na sebe přebírá 

nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 
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6. Vlastnictví a přechod nebezpečí škody na Zboží 

1. Kupující se stává vlastníkem dodaného Zboží v okamžiku, kdy je Kupující od Prodávajícího 

převezme, k čemuž dochází okamžikem podpisu předávacího protokolu (příp. dodacího listu).  

Týmž okamžikem přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího. 

2. Smluvní strany se zavazují, že předávací protokol (dodací list) bude obsahovat hůlkovým písmem 

jméno přebírající a předávající osoby vč. jejich podpisů a seznam Zboží vč. množství a kupních 

cen s tím, že jednotlivé dodávané položky budou identifikovány tak, aby bylo zřejmé, o jaký 

konkrétní druh Zboží se jedná, a to v pořadí, které bude následně zachováno rovněž na faktuře 

vystavené v souladu s čl. 5 této Smlouvy. 

7. Odpovědnost za vady, záruční doba, reklamace 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 

vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu či jinou újmu způsobenou při plnění 

předmětu této Smlouvy dle platných a účinných právních předpisů České republiky a této Smlouvy 

a případně vzniklou škodu či jinou újmu jsou povinny si nahradit.  

2. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu či jinou újmu nebo prodlení způsobené 

okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 

3. Případné vady dodaného Zboží je Kupující povinen reklamovat neprodleně po jejich zjištění. Vady 

je Kupující povinen uplatnit písemně na e-mail kontaktní osoby Prodávajícího uvedený v čl. 2 bodu 

2 této Smlouvy či jiným vhodným způsobem (např. prostřednictvím datové schránky). Vadou  

se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních vlastností Zboží nebo jeho částí, odchylka 

od technických požadavků Kupujícího určených ve Výzvě k podání nabídky na plnění Dílčí veřejné 

zakázky, účelu, k němuž se takové Zboží užívá, či hlediska bezpečnosti tohoto Zboží. Prodávající 

odpovídá za vady zjevné i skryté, které má Zboží v době jeho předání Kupujícímu, a dále za ty, 

které se na Zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této Smlouvě.  

4. Kupující se zavazuje provést předběžnou kontrolu Zboží ihned při jeho převzetí (např. počet 

dodaných balení apod.), o jejímž výsledku bude příslušnými osobami sepsán předávací protokol 

(příp. dodací list). Zjevné vady Zboží se Kupující zavazuje u Prodávajícího reklamovat okamžitě 

při převzetí Zboží. V případě, že Kupující zjistí vady Zboží po jeho převzetí, zavazuje se tyto vady 

bez zbytečného odkladu reklamovat u Prodávajícího. Kupující se zavazuje závady Zboží 

reklamovat u Prodávajícího na základě zápisu „Protokol o reklamaci kvality“ anebo jiného 

písemného zápisu o reklamaci (např. zápisem na předávacím protokole), ve kterém minimálně 

popíše závady Zboží. Závěrečnou kontrolu dodaného Zboží (přesné počty ks, zda Zboží odpovídá 

stanovené specifikaci apod.) se Kupující zavazuje provést nejpozději do 15 pracovních dnů ode 

dne převzetí Zboží na základě předávacího protokolu (příp. dodacího listu) dle přechozí věty. 

Pokud předmět dodávky, případně jeho dílčí část, nebude odpovídat poptávce Kupujícího dle této 

Smlouvy, má Kupující právo dodatečně rozporovat převzetí Zboží a nepřevzít vadnou část dodávky 

Zboží. 

5. Prodávající se zavazuje odstranit reklamovou vadu Zboží, a to bez zbytečného dokladu, nejpozději 

však do 5 pracovních dnů, je-li to z jejich povahy možné, od prokazatelného doručení písemného 

oznámení vady, případně s ohledem na povahu věci ve lhůtě delší, bude-li v tomto učiněna dohoda 

Prodávajícího a Kupujícího. Není-li možné, s ohledem na povahu vady Zboží, již takovou vadu 

odstranit, vyhrazuje si Kupující právo požadovat od Prodávajícího poskytnutí nového, bezvadného 

Zboží stejného druhu a kvality, a to ve lhůtě dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy, nebude-li 

dohodnuto jinak. Prodávající se zavazuje zabezpečit přepravu reklamovaného, příp. nového Zboží 

tam i zpět na vlastní náklady a riziko. 
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6. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které se na něm vyskytnou po uplynutí záruční doby, 

pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Kupující je oprávněn s ohledem na charakter 

a množství Zboží provést jeho prohlídku až v době těsně předcházející jeho přímému 

spotřebování. 

7. Smluvní strany sjednávají, že záruka ani odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení 

součástí Zboží, ani vady Zboží způsobené nevhodnou manipulací, skladováním nebo užitím 

na straně Kupujícího. Prodávající neodpovídá za vady Zboží, které byly způsobeny po přechodu 

nebezpečí škody na Kupujícího, a nezpůsobil je Prodávající. 

8. Prodávající odpovídá za vady Zboží způsobené dopravou Zboží do místa plnění bez ohledu na to, 

prostřednictvím jaké osoby tuto dopravu zajišťuje. 

8. Sankce 

1. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1% z kupní ceny dodávky vč. DPH na příslušné místo dodání, a to 

za každý i započatý den prodlení za každé jednotlivé místo dodání. Nárok Kupujícího na náhradu 

škody či jiné újmy zůstává tímto ustanovením nedotčen. 

2. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamované vady, za kterou nese Prodávající 

odpovědnost, v termínu uvedeném v čl. 7 bodu 5 této Smlouvy, se Prodávající zavazuje zaplatit 

Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

Nárok Kupujícího na náhradu škody či jiné újmy zůstává tímto ustanovením nedotčen. 

3. V případě, že Prodávající nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. 3 této Smlouvy, vyjma 

povinnosti uvedené v čl. 3 bodu 6, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.500,- 

Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. Nárok Kupujícího na náhradu škody či jiné újmy 

zůstává tímto ustanovením nedotčen. 

4. V případě, že Prodávající nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. 3 bodu 6 této Smlouvy, 

zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinnosti. Nárok Kupujícího na náhradu škody či jiné újmy zůstává tímto ustanovením 

nedotčen. 

5. V případě, že Prodávající nesplní povinnost uvedenou v čl. 4 bodu 3 a/nebo bodu 4 této Smlouvy, 

zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinnosti. Nárok Kupujícího na náhradu škody či jiné újmy zůstává tímto ustanovením 

nedotčen. 

6. V případě, že Prodávající poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. 11 bodu 2 a/nebo bodu 3 této 

Smlouvy, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinnosti.  

7. V případě, že Prodávající poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v této Smlouvě, vyjma povinností 

výslovně upravených v tomto článku Smlouvy, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu 

ve výši 500,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

8. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny dle této Smlouvy vzniká Prodávajícímu 

nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 

výše úroků z prodlení a nákladů 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. 

9. Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku Kupujícího na více smluvních pokut 

uložených Prodávajícímu dle této Smlouvy se takové pokuty sčítají. 
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10. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou 

Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a povinnosti vyplývající z této Smlouvy a nedotýká se 

nároku na náhradu škody či jiné újmy v plné výši. 

11. Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty a nároky na náhradu škody či jiné újmy jsou splatné 

do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy budou oprávněnou Smluvní stranou vůči povinné Smluvní 

straně uplatněny. 

12. Smluvní strany sjednávají, že jakoukoliv smluvní pokutu či vzniklou škodu vyjádřitelnou v penězích 

je Kupující oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv 

pohledávce (splatné či nesplatné) Prodávajícího proti Kupujícímu z titulu zaplacení části kupní 

ceny dle této Smlouvy. V případě, že Kupující uplatní nárok na úhradu smluvní pokuty dle této 

Smlouvy, je Prodávající povinen reflektovat pohledávku Kupujícího v příslušné faktuře.   

9. Náhrada škody 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bez zbytečného odkladu upozornit na vzniklé okolnosti 

vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost za škodu 

či jinou újmu.  

2. Prodávající odpovídá za veškerou způsobenou škodu či jinou újmu, a to vzniklou jak porušením 

této Smlouvy, opomenutím nebo dodáním vadného Zboží, tak i porušením povinností 

stanovených platnými a účinnými právními předpisy České republiky. 

3. Škoda či jiná újma se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením 

do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě. 

4. Na odpovědnost za škodu či jinou újmu prokazatelně způsobenou činností příslušné Smluvní 

strany a náhradu škody či jiné újmy se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku.  

10. Doba trvání smluvního vztahu  

1. Tato Smlouva nabývá ve vztahu k Prodávajícímu i Kupujícím platnosti dnem jejího podpisu 

oběma Smluvními stranami. V případě, že k podpisu Smluvními stranami nedojde v jednom dni, 

nabývá tato Smlouva platnosti dnem, kdy je podepsána poslední Smluvní stranou. Tato Smlouva 

nabývá účinnosti ve vztahu k Prodávajícímu i Kupujícím dnem jejího uveřejnění v registru smluv 

dle zákona o registru smluv. 

2. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do dne řádného splnění veškerých závazků 

z této Smlouvy vyplývajících. Doba dodání Zboží je uvedena v čl. 4 bodu 2 této Smlouvy. 

3. Centrální zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že je Prodávající 

v prodlení s řádným dodáním Zboží Kupujícímu po dobu delší než 7 pracovních dnů. 

Před odstoupením od této Smlouvy je Kupující povinen vyzvat Prodávajícího k řádnému dodání 

Zboží a poskytnout mu k tomu lhůtu nejméně 2 pracovních dnů. Odstoupení od smlouvy podle 

ustanovení Občanského zákoníku upravující podmínky, za kterých je Smluvní strana oprávněna 

od smlouvy odstoupit, tím nejsou dotčena.  

4. Odstoupení od této Smlouvy ze strany Centrálního zadavatele je dále možné v případě, že: 

4.1. v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Prodávajícího nebo insolvenční návrh bude 

zamítnut pro nedostatek majetku Prodávajícího v souladu se zněním zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů; 

4.2. Prodávající vstoupí do likvidace; 
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4.3. Prodávající nesplní povinnost uvedenou v čl. 3 bodu 6 této Smlouvy, 

a to ani přes opakovanou výzvu Kupujícího. 

5. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

druhé Smluvní straně. 

6. V případě odstoupení od této Smlouvy má Kupující nárok na náhradu nákladů, 

které prokazatelně vznikly či vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního Zboží. Odstoupením 

od této Smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu platně vzniklý v době před odstoupením. 

7. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených 

Občanským zákoníkem. 

8. Centrální zadavatel je oprávněn tuto Smlouvu jednostranně písemně vypovědět, a to i bez udání 

důvodu. Smluvní vztah zanikne uplynutím výpovědní doby, která činí 1 týden a počíná běžet den 

následující po dni, ve kterém byla prokazatelně doručena písemná výpověď Prodávajícímu. 

9. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu v případě předčasného ukončení smluvního 

vztahu založeného touto Smlouvou nezbytnou součinnost tak, aby Kupujícímu nevznikala škoda 

či jiná újma. 

11. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto Smlouvu lze po dohodě obou Smluvních stran měnit nebo doplňovat pouze písemnými 

dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci 

Smluvních stran uvedenými v záhlaví této Smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná. 

2. Prodávající prohlašuje, že má a bude mít po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti 

na základě této Smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 5 mil. Kč. Tuto skutečnost je 

Prodávající povinen prokázat kdykoliv po dobu trvání tohoto smluvního vztahu na základě písemné 

výzvy Centrálního zadavatele tím, že doručí a předá kontaktní osobě Centrálního zadavatele 

pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) či obdobný doklad o trvání pojištění 

do 7 pracovních dnů od doručení této výzvy. 

3. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých se 

dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

4. Uzavřením této Smlouvy nedochází k žádnému faktickému ani právnímu omezení kterékoli 

ze Smluvních stran ve vztahu k plnění jakékoli již existující zakázky vůči jejich klientům či ve vztahu 

k jejich snaze o získání budoucích zakázek. 

5. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající není oprávněn činit jednostranná započtení svých 

pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy, či v souvislosti s ní, vůči jakýmkoliv pohledávkám 

Kupujícího. Pohledávky a nároky Prodávajícího vzniklé na základě této Smlouvy, či v souvislosti 

s ní nesmějí být Prodávajícím postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak 

disponováno bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího (včetně zákazu Prodávajícího 

postoupit tuto Smlouvu). Jakékoli právní jednání učiněné Prodávajícím v rozporu s tímto 

ustanovením Smlouvy bude považován za příčící se dobrým mravům. 

6. Prodávající výslovně uvádí, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 

§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže 

je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, 

že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
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8. Smluvní strany dále sjednávají, že před podpisem této Smlouvy bude předmětem dohody, zda jsou 

informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Prodávajícího  

ve smyslu § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že Prodávající označí některý údaj 

obsažený v této Smlouvě a či její příloze za obchodní tajemství a následně vyjde najevo, že údaj 

nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje  

za obchodní tajemství nese odpovědnost Prodávající.  

9. Prodávající souhlasí s uveřejněním této Smlouvy na profilu Centrálního zadavatele a bere  

na vědomí její uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

10. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká 

se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují bez zbytečného odkladu nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. 

11. Tato Smlouva je uzavírána v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického 

podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, opatřeného časovým razítkem. 

12. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz 

dohody o všech článcích této Smlouvy připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy. 

13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Seznam Zboží vč. míst dodání jako Příloha č. 1; 

Specifikace Zboží – kalendáře, diáře 2021 jako Příloha č. 2; 

Položkový rozpočet jako Příloha č. 3; 

Fakturační adresy dle míst plnění jako Příloha č. 4 a 

Seznam poddodavatelů jako Příloha č. 5. 

 

 

 

Za Centrálního zadavatele: 

 

     Za Prodávajícího: 

 

V Praze dne 17. 9. 2020 

 

    V Praze dne 17. 9. 2020 

  

 


