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Rámcová dohoda na dodávky tiskopisů pro Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové na 

období 36 měsíců  (dále jen „smlouva“) uzavřená v souladu s ustanovením  § 1746 odst. 2 

zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 

zákoník“)  

I.  

 Smluvní strany  

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v 

Hradci Králové se sídlem   Zieglerova 189, 500 39 

Hradec Králové  

za níž jedná: JUDr. Pavel Hochmann, krajský státní zástupce  

IČO:  00026051  

DIČ:  není plátce DPH  

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka v Hradci Králové  

č.ú.:   XXXXXXXXXXXX  

 (dále jen „kupující“) na straně jedné  

a  

2. Tiskárna KNOPP s.r.o.se sídlem Nové Město nad 

Metují 54901, U Lípy 926  

zastoupený: Hanou Knoppovou jednatel IČO: 

24272035, DIČ: CZ24272035 bankovní spojení: 

RB, č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXX  

firma je zapsána v obchodním rejstříku, spisová značka: C 38032 vedená u KS v Hradci Králové  

osoba oprávněná jednat za zhotovitele:  Hana Knoppová Plátce DPH: 

ANO  

Adresa pro doručování korespondence: Nové Město nad Metují 54901, U Lípy 926  (dále jen 

prodávající“) na straně druhé  

II.  

Předmět smlouvy a čas plnění  

1. Předmětem  rámcové  smlouvy  je  závazek  prodávajícího  spočívající 

v dodávkách  tiskopisů  dle nabídky prodávajícího ze dne  31.8.2020 , (dále jen „zboží“), za 

podmínek dále stanovených, v provedení podle specifikace kupujícího uvedené v této zakázce 

a dále uvedené v příloze č. 1 spec. Zakázky cenová nabídka smlouvy.  

Předmětem smlouvy je zároveň závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

kupní cenu.  
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2.  Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu 36 měsíců ode dne jejího podpisu, nebo do 

vyčerpání přepokládaného finančního objemu podle čl. IV. odst. 3 této smlouvy, podle toho, 

která ze skutečností nastane dříve. O zániku smlouvy z důvodu vyčerpání předpokládaného 

finančního objemu bude kupující informovat prodávajícího.  

  

III.  

Dodací lhůta a místo plnění  

  

1. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží v souladu se specifikací uvedenou v 

čl. II odst. 1 této smlouvy, ve lhůtě do deseti kalendářních dnů od doručení objednávky ze strany 

kupujícího. Kupujícím budou vystaveny objednávky na jednotlivé dodávky s přesnou 

specifikací zboží.  

  

2. Jednotlivé dodávky zboží dle této smlouvy budou realizovány na základě dílčích 

písemných objednávek kupujícího, které budou vystaveny písemně. Za písemnou objednávku 

je pro účely této smlouvy považována i objednávka učiněná elektronicky na e-mailovou adresu 

uvedenou v čl. IX. odst. 7 této smlouvy  nebo do datové schránky prodávajícího.  

  

3. Prodávající písemně potvrdí přijetí objednávky e-mailem nejpozději následující 

pracovní den po obdržení objednávky, a to na kontaktní adresu odpovědné osoby kupujícího 

uvedenou v čl. IX. odst. 6. Tímto se má za to, že prodávající s obsahem objednávky souhlasí, 

nepotřebuje její doplnění či upřesnění a jako takovou ji akceptuje.   

4. Prodávající bere na vědomí, že pokud bude objednávka splňovat podmínky uveřejnění 

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, bude 

tato objednávka účinná až dnem jejího uveřejnění v tomto registru.  

5. Místem dodání zboží je Krajské státní zastupitelství v Hradci  Králové, detašované  

pracoviště Ignáta Herrmanna 227, 502 14 Hradec Králové.  

                                     

6. Prodávající se zavazuje tři pracovní dny předem oznámit osobám oprávněným  k  

převzetí zboží uvedeným v čl. IX. odst. 6 přesný čas odevzdání zboží.  

  

7. O převzetí zboží bude sepsán dodací list o předání a převzetí zboží, podepsaný oběma 

smluvními stranami.  

  

8. Nebude-li zboží odevzdáno ve lhůtě uvedené v čl. III.1. této smlouvy, je kupující 

oprávněn od smlouvy odstoupit. Odevzdání zboží po lhůtě uvedené v čl. III.1. této smlouvy 

představuje podstatné porušení smlouvy prodávajícím.   
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            IV.  

Kupní cena a platební podmínky  

  

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za každou budoucí dodávku předmětu 

smlouvy kupní cenu stanovenou na základě výběrového řízení ze dne 31.8.2020,  V kupní ceně 

jsou zahrnuty veškeré náklady na dodávku zboží do místa plnění dle článku III., odst. 3 této 

smlouvy, včetně nákladů na dopravu.  

  

2. Cena, která vzešla z výběrového řízení, je maximální a zahrnuje veškeré náklady 

prodávajícího včetně dopravy, je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Upraví-li před 

dodáním zboží obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným 

zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a kupní cena bude upravena 

písemným dodatkem k této smlouvě.  

  

3. Předpokládaná cena za předmět smlouvy a za období, na které je smlouva uzavřena, je 

327.716,40 Kč včetně DPH (slovy tři sta dvacet sedm tisíc sedm set šestnáct  korun českých 

čtyřicet haléřů).  

  

4. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury prodávajícího, která musí mít náležitosti 

daňového dokladu, uvedené v § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a v § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. Přílohou faktury musí být dodací list o předání a převzetí zboží, podepsaný oběma 

smluvními stranami.  

  

5. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů od jejího převzetí kupujícím. Pokud faktura 

neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v čl. IV. odst. 2 této smlouvy a požadované 

právními předpisy, kupující má právo fakturu vrátit prodávajícímu k opravě a doplnění. Lhůta 

k proplacení faktury (úhradě kupní ceny) počíná běžet teprve po převzetí řádně opravené a 

doplněné faktury kupujícím.   

  

6. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího  ve prospěch 

účtu prodávajícího.  

  

7. Objednatel neposkytuje na zaplacení kupní ceny zálohy a ani jedna smluvní strana 

neposkytne druhé smluvní straně závdavek.  

  

   V.  

 Vady zboží a záruka za jakost  

  

1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením § 2095, 2096 a 2097 

občanského zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než určuje 

smlouva. Vadou zboží jsou rovněž vady v dokladech, nutných k užívání zboží.  

  

2. Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou práva třetí osoby.  

  

3. Prodávající se zaručuje, že zboží bude v záruční době plně způsobilé pro použití k účelu 

stanovenému v této smlouvě, a není-li účel v této smlouvě stanoven, k účelu obvyklému 
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a dále, že si zboží zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanoveními § 2095 

a 2096 občanského zákoníku (záruka za jakost). Záruční doba je sjednána v délce 24 

měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží dle dodacího listu, podepsaného 

oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost nejsou dotčena práva a povinnosti z 

vadného plnění plynoucí ze zákona.   

  

4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci týkající se množství dodaného zboží při převzetí 

zboží, nejdéle do 7 dnů od uskutečnění dodávky.   

  

5. V případě, že kupující v  záruční době včas uplatní zjištěné vady zboží,  je prodávající 

povinen, dle volby kupujícího, vady zboží odstranit dodáním nového zboží bez vady, 

případně poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny, a to ve lhůtě bez 

zbytečného odkladu po oznámení vady kupujícím. Místo uplatnění výše uvedených práv 

z vadného plnění může kupující v případě, že má zboží vady, odstoupit od smlouvy. 

Prodávající nese veškeré náklady spojené s odstraňováním vad, a to včetně nákladů 

spojených s přepravou zboží.  

  

6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, 

kdy kupující právo uplatnil a současně potvrdí novou dodávku zboží.    

  

7. Vady zboží uplatňuje kupující na adrese prodávajícího dle čl. I. této smlouvy.   

  

VI.  

Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží  

  

Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny. Nebezpečí 

škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním dodacího listu o převzetí zboží oběma 

smluvními stranami.  

  

VII.  

Ochrana informací  

  

1. Veškeré informace, s nimiž se prodávající seznámí v souvislosti se smlouvou a/nebo 

jejím plněním, jsou považovány za důvěrné a prodávající je povinen s nimi nakládat jako s 

obchodním tajemstvím.  

  

2. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o skutečnostech a informacích, se 

kterými smluvní strany při realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou 

přijdou do styku. Smluvní strany se zavazují, že informace uvedené povahy použijí pouze pro 

činnosti související s plněním této smlouvy, a že je nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat, 

nezpřístupní je jiným osobám a ani je nevyužijí pro sebe či pro jinou osobu. Povinnost 

zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu.   
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VIII.  

Smluvní pokuty a úrok z prodlení  

  

1. Smluvní pokutu  ve výši 0,05%  z kupní ceny, zaplatí prodávající kupujícímu za každý 

den prodlení s odevzdáním zboží podle čl. III.1. této smlouvy.   

  

2. Smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny zaplatí prodávající kupujícímu v případě 

prodlení s odstraněním vad zboží ve lhůtě uvedené v čl. V.5. této smlouvy.   

    

3. Úhradou smluvních pokut výše uvedených není dotčeno právo na náhradu újmy 

způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.  

  

4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn po něm 

požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.  

  

5. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 

obdobně ustanovení čl. IV. této smlouvy.  

  

IX.  

Závěrečná ustanovení  

  

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku.   

  

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.  

  

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ 

se nepoužijí.  

  

4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této 

povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě 

nedopustila.  

  

5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují neprodleně dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému hospodářskému 

účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky.  

  

6. Kontaktní osoby oprávněné jednat za kupujícího  - Krajské státní zastupitelství v Hradci 

Králové:   
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Kontaktní osoba ve věcech smluvních:                    

JUDr. Pavel Hochmann                                                                        

krajský státní zástupce                                                                         

tel. 495 054 211  

                                                                       e-mail:podatelna@ksz.hrk.justice.cz   

Osoby oprávněné k převzetí zboží kupujícího za Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové:   

xxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXX  

tel.: XXXXXXXXXXXX  

e-mail:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Kontaktní osoba za Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové ve věcech objednávek:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXe-mail: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX  

7. Kontaktní osoby oprávněné jednat za prodávajícího: 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Hana Knoppová  jednatel 

společnosti  

 tel. XXXXXXXXXX  

 e-mail: obchod@tiskarnaknopp.cz  

Kontaktní osoba ve věcech objednávek:  David Knopp  tel.: XXXXXXXXXX  e-mail: 
obchod@tiskarnaknopp.cz  

8. Změnu kontaktních osob nebo adres jsou smluvní strany povinny si neprodleně písemně 

oznámit.  

9. Každá ze smluvních stran má právo tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba 

je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

byla výpověď doručena druhé smluvní straně.  

10. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení.  

11. Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 
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13. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy.  

14. Obě strany souhlasí se zveřejněním předmětné  smlouvy v registru smluv podle  zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), kdy smlouvu správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle kupující.  

Přílohy:  

- příloha č. 1 – tabulka tiskopisů  

- příloha č. 2 - vzory tiskopisů   

V Novém Městě nad Metují   V Hradci Králové  

 

Dne 16. 10. 2020   Dne 16. 10. 2020   

 

Za prodávajícího:                Za kupujícího    

Hana Knoppová v. r.                        JUDr. Pavel Hochmann v. r. 

jednatel společnosti                      krajský státní zástupce  


