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RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY PONOŽEK K PRACOVNÍMU 
  STEJNOKROJI PS I PRO HZS ČR 

Číslo rámcové dohody dodavatele: Č j: rámcové dohody centrálního 
zadavatele: MV-11552-20/PO-PSM-2020 

  
Článek 1. 

Smluvní strany 
Centrální   
zadavatel: 

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA 

 

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Kontaktní adresa: MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,  

148 01, Praha 414 
IČO: 00007064 DIČ: CZ 00007064 

 Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 8908-881/0710 

  

 Zastoupená:  

 
Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím oddělení veřejných zakázek 
GŘ HZS ČR  

  

 Kontaktní osoba: 
 

 
Datová schránka: 
84taiur 

 
Datová schránka: 
84taiur 

 
(dále jen „centrální zadavatel“) na straně jedné 
a 
Dodavatel: Benet v.o.s. 
 Sídlo: Manželů Burdychových 1156, Červený Kostelec 54941 
  IČO:  00656020 DIČ: CZ00656020 

 
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Hradci 
Králové 

  oddíl A XVII  Vložka 107                      
 
 
 
 
 

 
 
  
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé 
podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) uzavírají na veřejnou zakázku zadanou v 
podlimitním režimu podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
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zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), tuto rámcovou dohodu podle § 131  
a 132 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na „Dodávky ponožek k pracovnímu 
stejnokroji PS I pro HZS ČR“. Rámcová dohoda je uzavřena s jedním dodavatelem. 

 
Článek 2. 

Účel rámcové dohody 

2.1 Účelem této rámcové dohody je vytvoření právního rámce a zabezpečení 
plynulého zásobování veřejných zadavatelů Hasičského záchranného sboru České 
republiky (dále jen „HZS ČR“) ponožkami k pracovnímu stejnokroji PS I pro HZS ČR 
po dobu 4 let od nabytí účinnosti této rámcové dohody v souladu s jejich potřebami 
(dále také jen „zboží“ nebo „předmět plnění“).  
2.2 Kupujícími jsou veřejní zadavatelé (adresy a kontaktní údaje jednotlivých 
organizačních složek HZS ČR, budou uvedeny v uzavřených kupních smlouvách). 
2.3 Podkladem pro uzavření této rámcové dohody je nabídka dodavatele ze dne  
2. 10. 2020, která byla podána na veřejnou zakázku zveřejněnou pod číslem MV-
11552-2/PO-PSM-2020 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem 
(https://nen.nipez.cz/Zadavacipostup/N006/20/V00000969). 

 
Článek 3. 

Předmět rámcové dohody 
3.1 Předmětem této rámcové dohody je stanovení podmínek pro dodávky zboží 
specifikovaného v článku 6. této rámcové dohody, které bude dodavatel realizovat 
dle potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů na základě kupních smluv, které 
jednotliví veřejní zadavatelé (jako kupující) s dodavatelem (jako prodávajícím) 
postupně uzavřou. Závazný vzor je uveden v příloze č. 2 této rámcové dohody.  
 
      Článek 4. 

Doba platnosti a účinnosti rámcové dohody 
4.1 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a dle § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Uzavírat kupní smlouvy na základě této rámcové dohody lze až do výše 100 000 
párů ponožek k PS I nebo do 4 let od nabytí účinnosti této rámcové dohody. 

4.2 Po dobu účinnosti této rámcové dohody lze od této dohody odstoupit pouze v 
souladu s ustanovením čl. 14. této rámcové dohody.  

 
Článek 5. 

Postup při uzavírání kupních smluv  
5.1 Veřejný zadavatel vyzve k poskytnutí plnění, zasláním návrhu kupní smlouvy, 
prostřednictvím Národního elektronického nástroje. Kupní smlouva bude v souladu 
se závazným vzorem uvedeným v příloze č. 2 této rámcové dohody.  

5.2 Veřejní zadavatelé mohou vyzývat dodavatele k poskytnutí plnění kdykoliv po 
dobu účinnosti rámcové dohody. 
5.3 Obdrží-li dodavatel výzvu veřejného zadavatele k uzavření kupní smlouvy, je 
povinen do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení odeslat veřejnému zadavateli 
kupní smlouvu v elektronické podobě podepsanou ze strany dodavatele. 
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5.4 Uzavření kupní smlouvy musí být provedeno v době účinnosti rámcové dohody. 
5.5 Smluvní vztahy vznikající z uzavřených kupních smluv se primárně řídí jejich 
ujednáními a není-li sjednáno v kupních smlouvách speciálně, pak touto rámcovou 
dohodou; není-li v kupní smlouvě nebo rámcové dohodě ujednáno speciálně, pak se 
řídí občanským zákoníkem (zejména úpravou kupní smlouvy či návazně úpravou 
závazkových smluvních vztahů) a dalšími všeobecně platnými českými kogentními 
právními předpisy a normami dopadajícími na předmětný kontrakt a zboží. 
 

Článek 6. 
Technická specifikace a předpokládané celkové množství 

6.1 Obchodní podmínky sjednané v této rámcové dohodě platí pro dodání ponožek k 
pracovnímu stejnokroji PS I pro HZS ČR specifikovaných v příloze č. 1 této rámcové 
dohody. 

6.2 Dodání předmětu plnění zahrnuje úplné a řádné předání jednotlivých dodávek.   
6.3 Předpokládaný maximální objem plnění je až do výše 100 000 párů ponožek 
k PS I. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se jedná pouze o předpokládaný 
objem předmětu plnění s tím, že skutečný objem předmětu plnění závisí na 
skutečných aktuálních potřebách jednotlivých veřejných zadavatelů.        
6.4 Předmět plnění musí být zhotoven podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této 
rámcové dohody.   

 
Článek 7. 

Doba a místo dodání, nabytí vlastnického práva, záruka 

7.1 Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění nejpozději do 75 kalendářních dnů 
ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy uzavřené veřejným zadavatelem. 
7.2 Dodavatel je povinen dodat zboží v množství, kvalitě a jakosti dle rámcové 
dohody a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této rámcové dohodě 
včetně podmínek pro přepravu do místa dodání. Veřejný zadavatel je povinen 
dodané zboží převzít a zaplatit kupní cenu. 

7.3 Centrální zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu účinnosti této rámcové 
dohody provést kontrolu jakosti dodaného zboží u kteréhokoliv veřejného zadavatele, 
který uzavře s dodavatelem kupní smlouvu. Provedením kontroly může centrální 
zadavatel pověřit i jinou osobu. 

7.4 Centrální zadavatel je oprávněn v případě pochyb o souladu dodaného zboží se 
vzorkem uloženým u centrálního zadavatele vybrat 1-3 párů dodávaných ponožek 
k PS I, které nechá podrobit zkoušce, v rozsahu hodnot uvedených v protokolu ze 
zkušebny a uloženém spolu se vzorkem, u akreditované zkušebny umístěné na 
území ČR (může se jednat o zkušebnu, která již prováděla zkoušku vzorků před 
uzavřením této dohody). V případě, že zkouška prokáže shodu nebo hodnoty lepší 
než uvedené v protokolu uloženém u centrálního zadavatele, platí zkoušky centrální 
zadavatel, v opačném případě platí zkoušky dodavatel. Budou-li vykázány  
u zkoušených ponožek k pracovnímu stejnokroji PS I pro HZS ČR nevyhovující 
výsledky jakékoliv měřené veličiny, jedná se o podstatné porušení této rámcové 
dohody dle čl. 14. této rámcové dohody. 

7.5 Požadavky na záruku jsou uvedeny v závazném návrhu kupní smlouvy, který je 
přílohou této RD. 
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7.6 Konkrétní místo nebo místa dodání veřejný zadavatel uvede v kupní smlouvě. 
 

Článek 8. 
Technické podmínky dodání  

8.1 Dodavatel se zavazuje dodávat předmět plnění ve velikostech požadovaných 
veřejným zadavatelem. 
8.2  Značení výrobků musí být v souladu podmínkami uvedenými v závazném návrhu 

kupní smlouvy, který je přílohou této RD. 
 

Článek 9. 
Vady  

Ujednání o vadách se řídí článkem VII. závazného návrhu kupní smlouvy, který je 
přílohou této RD. 

Článek 10. 
Cena zboží  

10.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na kupní ceně takto:  
 

Název 
Cena za 1 pár bez 

DPH v Kč 
DPH 21% za 

1 pár v Kč 
Cena za 1 pár 

včetně DPH v Kč 

ponožky k PS I  21,47 4,51 25,98 

 
 

10.2 Dodavatel se zavazuje dodávat zboží po dobu účinnosti této rámcové dohody 
jednotlivým veřejným zadavatelům za jednotkovou cenu uvedenou v čl. 10.1 této RD.  
10.3 Jednotková cena je považována za cenu nejvýše přípustnou. V této ceně jsou 
již zahrnuty veškeré náklady spojené s výrobou a dodáním zboží zejména včetně 
balného, cla, nákladů na přepravu, pojištění, cenových, inflačních a měnových 
výkyvů apod. Tato cena může být změněna pouze na základě právních předpisů, a 
to při změnách daňových sazeb (DPH). Zákonná změna výše DPH není důvodem 
uzavření dodatku k této rámcové dohodě dle čl. 15.14 této rámcové dohody. 
 

Článek 11. 
Platební podmínky 

Platební podmínky se řídí platebními podmínkami uvedenými v závazném návrhu 
kupní smlouvy, který je přílohou této RD.  
   

 Článek 12. 
Sankce 

12.1 Centrální zadavatel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,00 Kč (slovy: desetitisíc korun českých) v případě, že dodavatel odmítne 
na podkladě výzvy k poskytnutí plnění od veřejného zadavatele uzavřít kupní 
smlouvu ve lhůtě podle této rámcové dohody. 
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12.2 Tato sankce je stanovena jednotlivě za každý takový případ. Porušení této 
povinnosti dále zakládá právo centrálního zadavatele odstoupit od této rámcové 
dohody s dodavatelem dle čl. 14. této rámcové dohody. 

12.3 Smluvní pokuty sjednané touto rámcovou dohodou zaplatí povinná strana 
nezávisle na zavinění. 
12.4 Všechny výše uvedené smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřené 
povaze a významu závazku, který zajišťují. 

 

Článek 13. 
Komunikace smluvních stran  

13.1  Veškeré úkony mezi veřejnými zadavateli, centrálním zadavatelem  
a dodavatelem se uskutečňují písemně v listinné nebo elektronické podobě.  
13.2 Písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu 
zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního 
právního předpisu, elektronickými prostředky prostřednictvím datové schránky, nebo 
jiným způsobem.  
13.3 Adresa či kontakty uvedené v kupních smlouvách i v této rámcové dohodě 
mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou 
smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou 
okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně. 
13.4 Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci a korespondenci provádět 
pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty, návody, dodatky, 
certifikáty, prohlášení o shodě, faktury, doklady o revizích a zkouškách apod. budou 
výhradně v českém jazyce. 

 
Článek 14 

Odstoupení od rámcové dohody  

14.1 Centrální zadavatel je oprávněn od této rámcové dohody odstoupit při 
podstatném porušení této rámcové dohody dodavatelem.  
14.2 „Podstatným porušením této rámcové dohody ze strany dodavatele je 
zejména:“ 

a) pokud dodavatel odmítne uzavřít kupní smlouvu podle této rámcové dohody, 
b) nedodržení smluvních podmínek garantujících vlastnosti a kvalitu zboží dle 
specifikace v této rámcové dohodě, 
c) budou-li vykázány u zkoušených ponožek k PS I (dle odstavce 7.4 této 
smlouvy) nevyhovující výsledky byť i jedné měřené veličiny, 
d) každé jednotlivé odstoupení od kupní smlouvy, z důvodů na straně 
dodavatele, kteréhokoliv veřejného zadavatele.  
14.3 Centrální zadavatel je oprávněn od této dohody odstoupit také v případě že: 
a) vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, 
b) insolvenční návrh na dodavatele byl zamítnut proto, že majetek dodavatele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
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c) dodavatel vstoupí do likvidace, 
d) uvedený účet v čl. 1 rámcové dohody není veden a zveřejněn v registru plátců 
DPH. 

14.4 Účinky každého odstoupení od rámcové dohody nastávají okamžikem doručení 
písemného projevu vůle odstoupit od této dohody druhé straně. 
 

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

15.1 Tato rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky. 
15.2 V případě uzavření této rámcové dohody v dvojjazyčném znění je rozhodné 
znění v českém jazyce.   
15.3 Tato dohoda se primárně řídí jejími ujednáními a není-li sjednáno v této dohodě 
speciálně, pak se řídí zákonem a ObčZ (zejména úpravou kupní smlouvy či návazně 
úpravou závazkových smluvních vztahů) a dalšími všeobecně platnými českými 
kogentními právními předpisy a normami dopadajícími na předmětný kontrakt a 
zboží. 
15.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 ObčZ na tuto rámcovou 
dohodu. 

15.5 Smluvní strany se dohodly, že dodavatel přebírá podle § 1765 ObčZ riziko 
změny okolností v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění. 
15.6 Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 ObčZ, při posuzování 
vlivu nicotnosti (vady) této rámcové dohody na ostatní ustanovení.  
15.7 Právo smluvních stran vyplývající z této rámcové dohody či jejího porušení se 
promlčují ve lhůtě deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

15.8 Souhrn oznámení o zadání veřejných zakázek na základě této rámcové dohody 
bude v souladu s ustanovením § 137 zákona uveřejňován centrálním zadavatelem 
ve Věstníku veřejných zakázek. Rovněž tato rámcová dohoda bude uveřejněna v 
Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění zajistí centrální 
zadavatel. 

15.9 Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této rámcové dohody, kupních 
smluv nebo v souvislosti s nimi, budou přednostně řešeny smírně. Nebude-li 
smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení. Případná volba 
sudiště bude stanovena, dle veřejného zadavatele, v kupní smlouvě. 
15.10 Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad  

a) souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů 
uvedených v této rámcové dohodě, včetně ceny za předmět plnění, 
b) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli 
nebo veřejnému zadavateli v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo 
příslušnými kupními smlouvami, nejsou informace důvěrné ve smyslu ObčZ. 

15.11 Centrální zadavatel a veřejní zadavatelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv 
škodu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím informací, které byly 
poskytnuty dodavatelem v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými 
kupními smlouvami. 
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15.12 Dodavatel prohlašuje, že plněním závazků dle příslušných kupních smluv 
nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob. 
15.13 Tato rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana 
podepisující tuto dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit 
podepsanou dohodu druhé smluvní straně.  

15.14 Tato rámcová dohoda může být doplňována nebo měněna pouze v těch 
částech, které nemají vliv na podmínky zadávacího řízení a to formou postupně 
číslovaných dodatků. Podstatná změna této rámcové dohody není přípustná. Za 
podstatnou změnu této rámcové dohody nejsou považovány změny dle § 222 
zákona. 
15.15 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, 
či zveřejněním celé této rámcové dohody v jejím plném znění, jakož i všech úkonů  
a okolností s touto rámcovou dohodou souvisejících, ke kterému může kdykoliv 
v budoucnu dojít. 
15.16 Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této rámcové dohody souhlasí, 
rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato 
rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 
15.17 Nedílnou součástí této rámcové dohody jsou přílohy č. 1 a 2. 

 
Příloha č. 1  -  Technická specifikace               3 strany                               
Příloha č. 2  -  Kupní smlouva                                                   8 stran                               
  
                                                    

Zástupce centrálního zadavatele 
V Praze, dne: viz el. podpis 

……………………………………………… 
Ing. Tomáš Vlašánek 

vedoucí oddělení veřejných zakázek  
GŘ HZS ČR  

 Dodavatel 
V Červeném Kostelci, dne: viz el. podpis 
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     Technická specifikace předmětu smlouvy 

Ponožky k pracovnímu stejnokroji PS I pro HZS ČR 

1. Popis – všeobecná část 
 

 Standardní ponožky jednobarevné ze směsového úpletu, vazba hladká, zátěžové 
 zóny (pata a špička) zesílené, lem v provedení, které nesvírá lýtkovou část nohy, 
 pletený oboulícní žebrovou vazbou 1:1. Špička uzavřená. Na speciálním šicím 
 stroji plochým švem – patentovanou technologií NEW ROSSO. 

 

2. Provedení a materiál 
 

2.1 Materiálové složení v jednotlivých zónách 

- bavlna česaná barvená (tmavomodrá) 70% - v celém těle ponožky 

- 27% polyamid – v celém těle ponožky 

- min. 3% elastan (z toho 0,5 – 1,5% v lemu) 

 

2.2 Popis 

- Vazba: hladká z lícní i rubové strany, kromě lemu 

- Barva: tmavomodrá Pantone 19-4013 TCX (dodávat po celou dobu platnosti 
rámcové dohody) 

- Základní materiál: lýtko, chodidlo - česaná bavlna, polyamid 

- Zesílení: pata, špička – polyamid 

- Hmotnost 1 páru: 39g (při velikosti 28) 

 
  

 2.3 Technické parametry jsou doloženy protokolem akreditované zkušebny:  
 
Požadované zkoušky:  
Zkušební velikost 28 = 280 mm  
1. Shoda se zadanými parametry v bodech I) a II) odst. b) až e) a III).  
2. Materiálové složení v bodě II a) dle nařízení EU č. 1007/2011,  
3. Hmotnost 1 páru vel. 28 max. 40 g  
4. Délka chodidla vel. 28 = 280 mm (tolerance ± 4 %), (ČSN 80 0864),  
5. Barva tmavě modrá – Pantone 19-4013 TCX  
6. Stálobarevnost v domácím a komerčním praní 40°C – ČSN EN ISO 105 –C06  
7. Pot - kyselý min.-4 stupně šedé stupnice (ČSN EN ISO 105-E04),  
8. Pot - alkalický min -4 stupně šedé stupnice (ČSN EN ISO 105-E04) 
9. Stálobarevnost v otěru – za sucha -4 stupně šedé stupnice (ČSN EN ISO 105- X12), 
10. Stálobarevnost v otěru – za mokra -4 stupně šedé stupnice (ČSN EN ISO 105-X12), 
11. Stálobarevnost po 5 cyklech praní min. 4 st. šedé stupnice 
(ČSN EN ISO 105-E01, ČSN EN ISO 6330), 
12. Srážlivost po 5 cyklech praní podle symbolů ošetření max. ± 6 % (ČSN EN ISO 5077, 
ČSN EN ISO 6330), 
13. Odolnost vůči žmolkatění – min 15.000 otáček (ČSN EN ISO12947-4), 
14. Odolnost vůči oděru – min 15.000 otáček (ČSN EN ISO 12947-2). 
 



Příloha č. 1 Rámcové dohody č. j. MV-11552-20/PO-PSM-2020 
Počet stran:3 

 
      

  

3. Velikostní parametry  
 
Rozměrová tabulka: 

Velikost 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Délka lemu (mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Délka lýtka včetně lemu (mm) 260 260 260 260 260 260 265 265 265 265 270 

Délka chodidla 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 

 
Nákres ponožky a hlavní rozměry 

 
A – délka lemu a lýtka       
B -  délka chodidla        
C -  délka lemu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozn.: Uvedený nákres ponožky ilustruje výlučně jednotlivé rozměry ponožky, nikoliv provedení 
ponožky (vazbu apod.). 
 
 

4. Značení výrobku a jeho určení 
 
  Ponožky k Pracovnímu stejnokroji PS I jsou určeny pro příslušníky HZS ČR k 
pracovnímu stejnokroji PS I ke všem druhům obuvi, vyjma obuvi zásahové. 
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5. Balení 
 

Každý pár bude spojen v oblasti paty etiketou, která bude obsahovat: velikost 
(metrickým číslem), materiálové složení, symboly údržby a ošetřování, název výrobku 
a údaje o výrobci. 5 párů bude spojeno papírovou páskou s uvedením názvu výrobku 
a označením velikosti. Zboží bude expedováno v lepenkových kartonech dle kupní 
smlouvy. 

 

6. Skladování a údržba 

 
Ponožky je třeba skladovat v suchých a bezprašných prostorách. Údržba  

a ošetřování dle symbolů P , které jsou uvedeny i na etiketě 
výrobku. 

 
 

7. Poskytované záruky 

 

Na výrobek se vztahuje zákonná dvouletá záruka. Záruka a ostatní náležitosti jsou 
řešeny v souladu s ustanovením občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. 
Záruka se nevztahuje na změnu vlastností výrobku vlivem opotřebení, nesprávným 
a  neodborným zacházením, nesprávným používáním a nedodržením postupu na údržbu 
výrobku. Oprávněné reklamace odstranitelných vad řeší výrobce opravou. Oprávněné 
reklamace neodstranitelných vad řeší prodávající výměnou věci za novou. 
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KUPNÍ SMLOUVA  
číslo prodávajícího: / 

číslo kupujícího:   
 

uzavřená podle §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“). 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany: 

1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor……… (vyplní veřejný zadavatel) 
 se sídlem: ……………. 
  ……………….. 
 IČO: ………….. 
 DIČ: CZ…………. 
 Zastoupená: ….. Ing. …………………………,  
  ředitelem Hasičského záchranného sboru ……… 
 Bankovní spojení: …………. 
 Číslo účtu: …………../……….. 
 Tel. / Mail.: …………../ …………… 
      Datová schránka:………………………. 
 (dále jen „kupující“) 

 
a 
 

2. Benet v.o.s 
se sídlem: Manželů Burdychových 1156, 549 41 Červený Kostelec 

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Hradci 
Králové, oddíl A XVII, vložka 107 

 IČO: 00656020 
 DIČ: CZ00656020 
 Zastoupená : 
 Kontaktní osoba: 
 Bankovní spojení: 
      Číslo účtu: 
 Tel. / email.: 

      Datová schránka: 8rwzx4z 
  
 (dále jen „prodávající“) 
 

Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na základě rámcové dohody čj.: MV-11552-20/PO-PSM-2020, 
která byla uzavřena prodávajícím s centrálním zadavatelem. 

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ ") dohodly, že se 
rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a neupravených 
touto smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními ObčZ a dalšími právními předpisy ČR. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I této smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání prodávajícího jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. 
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Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v článku I. této smlouvy oznámí 
písemně bez prodlení druhé smluvní straně. 

 
Článek III. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této kupní smlouvy je nákup ……. ponožek k pracovnímu stejnokroji PS I 
pro HZS ČR (dále jen „zboží“). 

2. Tabulka velikostí s uvedeným počtem párů. (Dle rámcové dohody, ke které je tato kupní 
smlouva uzavírána) 
   

Velikost 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Výška lemu (mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Délka lýtka včetně lemu (mm) 260 260 260 260 260 260 265 265 265 265 270 

Délka chodidla 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 

Počet párů ………..            

 

3. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných 
zboží, specifikované v odst. 1 a 2 tohoto článku a převést na kupujícího vlastnické právo 
k němu. 

4. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu. 
5. Zboží musí být zhotoveno podle specifikace uvedené v příloze č. 1 rámcové dohody. 

6. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., ObčZ. 

Článek IV. 
Doba, místo a způsob předání zboží 

1. Prodávající je povinen dodat bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do 75 
kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.  

2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři pracovní 
dny předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu 
kupujícího. 

3. Místo (místa) plnění je (jsou) uvedeno (y) v následující tabulce: upraví veřejný zadavatel dle vlastních 
potřeb) 

Místo plnění Počet (párů) Velikost 

Adresa:   xxxxxx xxxxxx x 

 
 
Osoba oprávněna k převzetí zboží:                   , tel:........................            

4. Splněním dodávky se rozumí předání zboží v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými 
osobami kupujícího. 

5. Prodávající se zavazuje dodat zboží ve velikostech požadovaných kupujícím. 
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6. Značení zboží a balení musí být provedeno v souladu s technickou specifikací v příloze č. 
1 rámcové dohody. 

7. K účelu předání a převzetí zboží bude prodávajícím vystaven dodací list (předávací 
protokol či jiný odpovídající doklad) ve třech vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných 
vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na 
příslušném dokladu.  

8. Dodací list (předávací protokol či jiný odpovídající doklad, popřípadě dodací listy pro 
jednotlivá místa plnění) nebo faktura musí obsahovat tyto údaje: 

 - číslo dodacího listu  
- název předmětu plnění 
- počet kusů 

- rozpis velikostí 
 - měsíc/rok výroby 

 - osoba, která převzala plnění za kupujícího 

 - identifikační údaje prodávajícího  

- číslo kupní smlouvy 

 

Článek V. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena za zboží uvedené v čl. III. odst. 1, této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran a činí celkem: 

 

za x párů ponožek k pracovnímu stejnokroji PS I: (upraví veřejný zadavatel dle vlastních potřeb 

 

 Bez DPH              xxxxxxxxxx,- Kč 

 DPH 21 %               xxxxxxxxxx,- Kč 
 Celkem vč. DPH         xxxxxxxxx,- Kč 

(slovy:xxxxxxxxxxxxxxxx Kč); 
 

za 1 pár ponožek k pracovnímu stejnokroji PS I 
 

 Bez DPH             21,47 Kč 

 DPH 21 %               4,51 Kč 

 Celkem s DPH          25,98  Kč   
 
 

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou 
zboží. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s výrobou a dodáním zboží 
zejména včetně balného, cla, nákladů na přepravu, pojištění, cenových, inflačních a 
měnových výkyvů apod.  

3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního 
zboží. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavena prodávajícímu musí být  
v písemné podobě a musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, evidenční číslo 
smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť  DPH a celkovou cenu 
za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří 
pracovních dnů od předání zboží.  
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4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den 
fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího. 

5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně 
na účet prodávajícího uvedený v čl. I. smlouvy. Uvedený účet prodávajícího musí být 
veden a zveřejněn v registru plátců DPH.  

6. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, 
bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího. 

7. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu: 
………………………… (vyplní veřejný zadavatel) 

8. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál dodacího listu. 
9. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny 

z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve 
lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. 
Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 
třiceti kalendářních dnů. 

10. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do 30 (třiceti) kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. V případě pochybností se má za to, že dnem 
doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury 

11. Faktury předložené v prosinci musí být doručeny kupujícímu nejpozději do 7. dne tohoto 
měsíce. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost 
bude stanovena na 60 kalendářních dnů. Prodávající bere na vědomí, že kupující 
vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu při podstatnějším 
prodlení s dodávkou zboží či faktury, nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v 
následujícím roce uhradit kupní cenu. V tomto případě se kupující nedostává do prodlení 
a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady 
této skutečnosti.  

12. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajícímu bez 
zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy, není doložen potvrzený dodací list (předávací protokol či jiný 
odpovídající doklad), obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve 
smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. 
Prodávající je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu 
novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Okamžikem 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v 
délce do třiceti kalendářních dnů. 

13. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo 
jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat 
nebude. 

14. Smluvní strany si dojednaly, že veřejný zadavatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu 
daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se 
dodavatel stane ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně 
ve smyslu ustanovení § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Článek VI. 
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího. 

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží 
od prodávajícího v místě plnění. 
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Článek VII. 
Záruka a vady zboží  

1. Na dodávky zboží bude poskytnuta dodavatelem ve smyslu § 2113 a násl. ObčZ, 
kupujícímu záruka za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, bude po záruční dobu 
způsobilé k sesmluvněnému a v zadávací dokumentaci stanovenému účelu a nebude mít 
právní vady ve smyslu § 1920 a násl. ObčZ, ve znění pozdějších předpisů. Prodávajícím 
bude poskytnuta záruční doba v délce 24 měsíců od převzetí zboží. Veškeré náklady 
kupujícího spojené s uplatněním práv z vadného plnění či záruky /včetně záruky za jakost/ 
jdou plně k tíži prodávajícího. Kupující je oprávněn nárok na náhradu nákladů uplatnit do 
jednoho roku od jeho zjištění a prodávající je povinen jej proplatit /jednoměsíční lhůta 
uvedená v § 1924 ObčZ se nepoužije/. Důkazní břemeno po celou dobu běhu záruční lhůty 
nese prodávající. 

2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v článku III. této smlouvy, jedná se o vady 
plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží, než určuje smlouva. 
Kupující je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

3. Zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn 
odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu zboží, 
než určuje smlouva. Odstoupení od smlouvy bezodkladně kupující písemně oznámí 
prodávajícímu. 

4. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, 
je prodávající povinen odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení 
reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství 
a jakosti dle smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující 
svého práva na odstoupení od smlouvy. 

5. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu. 

6. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu 

. Na oznámení vad je prodávající povinen odpovědět do 
dvou pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí 
s termínem odstranění vad uvedených v oznámení. V případě, že kupující nesdělí při 
vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je 
prodávající povinen vytýkané vady ve lhůtě do 30 kalendářních dnů vlastním nákladem 
odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. 

7. Další nároky kupujícího plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních 
předpisů tím nejsou dotčeny.  

8. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou 
řešeny veškeré záruky. 

9. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad včetně nákladů na dopravu 
reklamovaného zboží, na které se prokazatelně vztahuje záruka, budou hrazeny 
prodávajícím. Kupující je oprávněn nárok na náhradu nákladů uplatnit do jednoho roku od 
jeho zjištění a prodávající je povinen jej proplatit. Jednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 
ObčZ se nepoužije. 

Článek VIII. 
Sankce 

1. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) je prodávající 
oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 
ObčZ. 

2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu 
dodání zboží dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny dodávky podle této 
kupní smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.  
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3. Kupující je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby pro 
odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 100,00 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 data, kdy byla 
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na 
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není 
dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění. 
6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřené povaze  

a významu závazku, který zajišťují. 

Článek IX. 
Povinnost mlčenlivosti 

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od kupujícího či jeho zaměstnanců a spolupracovníků 
a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít 
v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 

a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.  
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku 

všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy. 
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle 

této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. 
4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.  

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

Článek X. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě 
a dále z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to zejména v případě podstatného 
porušení smlouvy. 

2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména: 

a) nedodání zboží ani po uplynutí dodací lhůty (maximálně 7 kalendářních dnů po 
řádném termínu dodání), 

b) nedodání náhradního zboží do uplynutí dodací lhůty čl. VII odst. 4 po vrácení 
vadného zboží, 

c) nedodržení smluvních podmínek garantujících vlastnosti a kvalitu zboží dle 
specifikace ve smlouvě a rámcové dohodě, 

d)  vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, 

e) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
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f) prodávající vstoupí do likvidace, 

g) uvedený účet prodávajícího v čl. I smlouvy není veden a zveřejněn v registru 

plátců DPH. 

3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat 
zboží. 

4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze 

smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dnů, 
b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po 

upozornění nenapraví ani ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení písemného 
upozornění. 

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

Článek XI. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů uvedených v čl. I této smlouvy. 
Kontaktní osobou kupujícího je: .………. 
Kontaktní osobou prodávajícího je:  

2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z jednotlivých smluv na třetí osobu. 

3. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

4. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. 

5. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bez zbytečného odkladu poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud 
prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před 
uzavřením této smlouvy. 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), 
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti 
této smlouvy písemně vyrozumí prodávajícího. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v 
souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
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fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní 
údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů. 

3. Smluvní vztah se primárně řídí ujednáními této kupní smlouvy a není-li ujednáno v této 
kupní smlouvě speciálně, pak rámcovou dohodou č. j. MV-11552-20/PO-PSM-2020 ze 
dne    .12. 2020; není-li v kupní smlouvě nebo rámcové smlouvě ujednáno speciálně, pak 
se řídí ObčZ (zejména úpravou kupní smlouvy či návazně úpravou závazkových 
smluvních vztahů) a dalšími všeobecně platnými českými kogentními právními předpisy a 
normami dopadajícími na předmětný kontrakt a zboží. 

4. V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. 
Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to 
písemnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel přebírá podle § 1765 ObčZ riziko změny 
okolností v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění. 

7. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této kupní smlouvy budou přednostně 
řešeny smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním 
řízení. 

8. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu 
na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě 
stanoveno jinak. 

9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto 
smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé 
smluvní straně.  

10. 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 k této smlouvě své podpisy. 

11. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci a korespondenci provádět pouze v 
českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty, návody, dodatky, certifikáty, prohlášení 
o shodě, faktury, doklady o revizích a zkouškách apod. budou výhradně v českém jazyce.  

12. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v 
registru smluv podle zákona o registru smluv, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím 
uveřejněním v plném rozsahu a prohlašují, že skutečnosti ve smlouvě uvedené nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů. Uveřejnění 
této smlouvy v registru smluv zajistí kupující. 
 

V Červeném Kostelci …………….  V xxxxx ………………….. 

Za prodávajícího: Za kupujícího: 
 
 
 

............................................................ ............................................................ 
………………. 

ředitel HZS ……………………. 
 

 


