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K U P N Í    S M L O U V A 
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku                                   

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Smluvní strany 

 

 

1. HARTMANN - RICO a.s. 

 se sídlem: Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška 

 zastoupená Ing. Tomášem Grohem, členem představenstva, 

                     Ing. Markem Třeškou, MBA, členem představenstva 

 IČO: 449 474 29 

 DIČ: CZ44947429 

 bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

 číslo účtu: 18008-641/0100 
 

  (dále jen „prodávající“) 

 

a 

 

2. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace 

 se sídlem: Vrchlického 61, 586 01 Jihlava 

 zastoupená ředitelkou Ing. Vladislavou Filovou 

 IČO: 47366630 

 DIČ: CZ47366630 - neplátce DPH 

 bankovní spojení: KB Jihlava 

 číslo účtu: 26736681/0100 
 

    (dále jen „kupující“) 

 

uzavírají tímto kupní smlouvu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu na základě průběžných objednávek 

dezinfekční prostředky, jejichž podrobná specifikace je uvedena v tabulce č. 1  „Cenová nabídka“, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. Dále bezplatné zpracování dezinfekčního plánu, předložení 

bezpečnostních listů na CD a na vyžádání kupujícího předložení nalepovacích štítků pro záznam 

potřebných údajů o dezinfekci při přelévání do menšího balení. 

2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě kupní cenu ve sjednané výši.  

 

 

 

Článek II. 

Doba plnění  

 

1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to od 1.1.2021 do 31.12.2022. 

2. Před uplynutím této doby je možno smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez udání důvodu. 

Výpovědní doba činí 1 měsíc a začne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 

druhému účastníku smlouvy.   
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Článek III. 

Objednávání zboží 

 

1. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží na základě průběžných objednávek, které kupující 

doručí v elektronické formě na e-mailovou adresu prodávajícího objednavky@hartmann.info 

2. Jednotlivé dílčí dodávky předmětu koupě je prodávající povinen dodat kupujícímu nejpozději do              

5 dnů od obdržení objednávky.  

3. Z expirační doby u dodávaných dezinfekčních prostředků nesmí v době dodání uplynout více jak 1/4 

celkové expirační doby. Pokud by prodávající chtěl v rámci konkrétní dodávky nabídnout dezinfekční 

prostředky, u nichž z expirační doby uplynula více jak 1/4 její délky, musí tuto skutečnost kupujícímu 

oznámit předem a poskytnout mu přiměřenou slevu ze sjednané jednotkové ceny. Kupující má ale 

právo takovouto dodávku odmítnout a požadovat dodávku s řádnou expirační dobou. 

4. Množství předmětu koupě v jednotlivých dílčích dodávkách bude specifikováno na základě 

průběžných objednávek kupujícího. Prodávající nebude trvat na odebrání přesného počtu jednotlivých 

položek předmětu plnění uvedených ve výzvě k podání nabídky, neboť přesné počty nelze předem 

stanovit a jejich celkový objem je pouze předpokládaný. 

5. Kupující se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy, počínaje dnem nabytí účinnosti této smlouvy, 

odebírat od prodávajícího předmět koupě, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 

6. Pokud prodávající některý z výrobků uvedených v příloze č. 1 smlouvy nebude moci dodávat, např. 

proto, že se přestal vyrábět nebo proto, že byl stažen z trhu, nabídne kupujícímu výrobek identický, 

sloužící ke stejnému účelu, zašle k němu bezpečnostní list a vypracuje nový dezinfekční plán. 

K projednání takovéto změny bude použita e-mailová korespondence mezi prodávajícím a kupujícím. 

Tato změna musí být předem projednána a odsouhlasena oběma smluvními stranami, včetně ujednání 

ceny a bude provedena formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

7. Dodávka se považuje dle této smlouvy za splněnou, pokud předmět koupě bude řádně předán 

kupujícímu v místě plnění včetně příslušných dokladů, které se k dodávanému předmětu koupě 

vztahují. Převzetí zboží bude potvrzeno podpisem dodacího listu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

 

 

Článek IV. 

Místo plnění 

 

1. Místem plnění jsou jednotlivá oblastní střediska ZZS KV kupujícího sídlící na adresách: 

- Vrchlického 61, 586 01 Jihlava 

- Husova 2621, 580 01 Havlíčkův Brod 

- Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov 

- Janáčkovo stromořadí 230, 674 01 Třebíč 

- Nad Gymnáziem 17, 594 01 Velké Meziříčí 

 

 

 

Článek V. 

Jakost zboží 

 

1. Zboží musí splňovat veškeré požadavky platných právních předpisů na jakost, balení a označení. 

 

 

 

Článek VI. 

Kupní cena a platební podmínky 

 

1. Kupní cena uvedená u jednotlivých položek předmětu koupě v „Cenové nabídce“ – příloha č. 1 je 

cena konečná, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího (např. dopravné do místa plnění, pojištění 

zásilky, možná rizika, finanční vlivy – inflace apod.). 
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2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný 

dodatek k této smlouvě o změně výše ceny, a DPH bude účtována podle předpisů platných v době 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Fakturace bude prováděna průběžně na základě objednávek doručených prodávajícímu, podle 

skutečně dodaného a předaného zboží. Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně 

DPH. Fakturační adresa je totožná se sídlem kupujícího. Zboží musí být ve faktuře rozepsáno dle 

jednotlivých položek a dle jednotlivých míst plnění. K faktuře musí být připojen dodací list. 

4. Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím. Úhrada bude realizována 

bezhotovostním převodem ve lhůtě 15 dnů ode dne vystavení faktury na účet prodávajícího, který je 

správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 

ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o DPH“). Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH. Tuto 

celkovou cenu lze změnit pouze z důvodu změny zákonných sazeb DPH.  

5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné 

plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení 

příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím. 

6. Kupující je oprávněn fakturu s udáním důvodu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, pokud má 

závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Doručením 

nové faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

 

 
Článek VII. 

Sankce 
 

1. V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. VI odst. 4 této smlouvy, má prodávající právo 

požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.  

2. Kupující si vyhrazuje právo požadovat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den, kdy je 

prodávající byť i jen zčásti v prodlení s dodáním předmětu koupě. Tím není dotčeno právo kupujícího 

požadovat v plném rozsahu i náhradu škody prodlením prodávajícího způsobené 

 

 

Článek VIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, 

že na straně prodávajícího dojde k dodání zboží, které nebude splňovat požadavky uvedené ve v příloze č. 

1 smlouvy, a pokud prodávající nesjedná nápravu do 7 dnů, přestože bude na tuto skutečnost prokazatelně 

upozorněn. 

3. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající nedodá řádně předmět koupě 

ani do 30 dnů po dodací lhůtě uvedené ve čl. III odst. 2.  

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nezaniká právo kupujícího na úhradu 

smluvní pokuty dle čl. VII odst. 2.  

5. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

 

 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že úplný text smlouvy bude zveřejněn v informačním systému 

veřejné správy - Registru smluv. Povinnost zveřejnění splní kupující. V případě nesplnění zákonné 

povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.   
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3. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 „Cenová nabídka“. 

5. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

6. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 

sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 

mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 

zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu 

k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

7. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy 

dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 dny a začíná běžet dnem 

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu. 

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv 

skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, že se neuvedly vzájemně v omyl a ani jedna z nich 

smlouvu neuzavírá v tísni. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 

stejnopisech. 

 

 

V Jihlavě dne 31.12.2020        Ve Veverské Bítýšce dne 22.12.2020 

  

 

 

 

 

 

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

           za  kupujícího           za prodávajícího                 

    Ing. Vladislava Filová          Ing. Tomáš Groh     

  ředitelka         člen představenstva   

        HARTMANN-RICO a.s.       

            

     

     

 

 

 
 

              ………………………...... 

              za  prodávajícího                 

            Ing. Marek Třeška, MBA     

            člen představenstva      

        HARTMANN-RICO a.s.          
                                   

 


