
KUPNÍ SMLOUVA
č.j.: PPR-34627-2/Čj-2020-990678

jID: PCR99ETRpo42196697
uzavřena v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")
(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Kupující
Sídlo:
Příjemce faktury:

IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,kupujicľ')

a

prodávající:
šidlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Ekonomický odbor
P.O,BOX 6, 150 05 Praha 5
00007064
CZ00007064

Ing. Romanem Maňasem, zástupce vedoucího ekonomického odboru PP ČR

JEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce
Palackého 545, Nymburk
00031801
CZ00031801
Ing. Vladimírem Procházkou, předsedou družstva

Kontaktní osoba: družstva
E-mail:
Telefon:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl DrXClX, vložka 471

(dále jen ,,prodávajícľ')

Článek j].
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujľchnu dodávat potravinářské zboží
v provozovně prodávajícího - smíšené zboží, a ostatní zboží dle aktuální nabídky (dále jen
,,zboží") a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. KupujÍcÍ řádně odevzdané
zboží převezme a zaplatí sjednanou cenu podle článku V. této smlouvy.



2, prodávajIcí se zavazuje provádět dňčí plnění na základě dílčích objednávek, v nichž kupující
uvede druh a množství zboží, termín a místo plnění.

3, Dňčí objednávka bude činěna prostřednictvím e-mailu , objednávka
niusí být potvrzena ze strany prodávajícího nejpozději do dvou (2) pracovních dnů. Nebude-li
objednávka potvrzena prodávajÍcÍmu ve výše uvedené lhůtě, pozbývá objednávka platnosti a
na objednávku se bude nahlížet, jako by nebyla učiněna, Případně může být objednávka
provedena telefonicky, musí však být následně potvrzena e-mailem.

4. prodávající se zavazuje provést plnění v souladu s platnými právními přeclpisy a s dalšÍnli
souvisejicirni norrnatni řádně a včas bez faktických a právních vad.

Článek lil.
Odevzdání zboží

1. prodávající se zavazuje dodávat zboží svými dopravními prostředky dle dopravních dispozic a
v termínech stanovených kupujÍcÍn1 do místa plnění.

2. Místem plnění je výcvikové středisko psovodů Býchory 66.
3. prodávající je povinen, v případě potřeby, doložit původ dodávaného zboží.
4. Kupující si vyhrazuje právo neodebírat žádné zboží.
5. prodávajÍcÍ současně se zbožím předá kupujícímu dodací list, který bude vyhotoven ve (3)

vyhotoveních, jedno (l) obdrží kupujÍcÍ a dvě (2) prodávajÍcÍ. Zboží bude odevzdáno
převzetím a potvrzením dodacího listu, Za kupujíciho je osoba uvedená na dilči objednávce.

6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí, pokud zboží nebude odevzdáno řádně v souladu
s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnuti
písemně prodávajicimu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od terminu odevzdáni
zboží.

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

1. Kupujici nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
2, Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okaí"nžikern převzetí zboží od

prodávajícího.

Článek V.
Kupní cena a platební podmínky

1. Cena zboží je určena podle základních katalogových cen pro dané období - ceník obchodních
cen prodávajÍcÍho, který je platný v den objednáni zboží. prodávajicí je povinen sdělit
kupujÍcÍrnu neprodleně na jeho vyžádání výši platné obchodní ceny.

2. Cena zboží je stanovena včetně DPH a je splatná na účet prodávajíciho uvedený ve smlouvě
po dodání dí!čI dodávky zboží na základě faktury vystavené prodávajĹcÍrnu.

3, Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupi zboží
(doprava do místa plnění, balné, atd.).

4, Kupní cena bude zaplacena na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě, a to na základě
faktury vystavené prodávajÍcÍmu po převzetí zboží kupujícím,

5. Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č, 235/2004 Sb,, o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto
náležitostí bude faktura obsahovat označeni prodávajícího, kupujíciho, příjemce faktury
(policejní prezidium ČR, SLZ PP P,0. BOX 13, 150 05 Praha 5) kontaktní osoba

Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (l originál + 1 kopie).
Společně s fakturou cIodá prodávající originál nebo kopii potvrzeného clodaciho listu
vystaveného jménem prodávajicího. Nebude-li přílohou faktury originál nebo kopie



potvrzeného dodacího listu vystaveného jménem prodávajícího, není kupujÍcÍ povinen fakturu
uhradit.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode
dne prokazatelného doručeni faktury na konkrétní adresu pro fakturaci: Účelové zařízení
policejního prezidia ČR, (výcvikové středisko psovodů Býchory 66, 280 02 Kolín.
Kontaktní osoba: ). Pokud bude faktura doručena
příjemci faktury mezi 15.12, daného roku a 28.2, nás|edujjcľho roku se lhůta splatnosti
dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne
prokazatelného doručení faktury na příjemce faktury. Nebude-li faktura doručena na adresu
příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Připadne-li
poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem
splatnosti nejbližší nás|edujÍcĹ pracovní den.

7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního
účtu kupujícího. Pokud kupující uplatni nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti
faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem doručení
náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v
původní délce.

8. V případě, že faktura nebude mít odpovídaj ící náležitosti nebo nebude vystavena v souladu
s touto smlouvou, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti odeslat zpět prodávajícímu.
Vrácením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní
délce v souladu s odst. 6 tohoto článku.

9. KupujícI nebude poskytovat prodávajľchnu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho
část.

10. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, ve které se
kupujĹcÍ nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na kupujÍcĹho aplikovat
přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o DPH.

Článek VI.
Záruka na jakost zboží

1. Prodávající přebírá záruku za jakost zboží po dobu minimálnI trvanlivosti vyznačené na obale
zboží (tj. přebírá závazek, že dodané zboží bude po dobu minimální trvanlivosti způsobilé
k použití k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu obvyklé vlastnosti).

2, KupujícI je povinen písemně oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
zboží kdykoliv v záruční době. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží,
zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne
doručeni písemného oznámeni vady.

3. Vady zjevné při dodání zboží je |(upujÍcÍ povinen sdělit prodávajíchnu při převzetí zboží, vady
skryté je kupující povinen sdělit prodávajicImu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Článek VIl.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení ternHnu dodáni zboží podle ČI. Ill., nebo v případě prodlení
prodávajícího s odstraněním vad zboží cíle ČI. VI. je prodávající povinen uhradit kupujÍcĹmu
smluvní pokutu ve výši 500 kč za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.

2. KupujÍcÍ je povinen zaplatit prodávajicknu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti zákonný úrok z prodlení z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byt' i
započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplaceni.

4, Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
škody ani povinnost prodávajíciho řádně dodat zboží.



5. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě že
a) prodávajícI je v prodlení s dodáním zboží o vÍce než deset (10) kalendářních dnů;
b) prodávajÍcĹ je v prodlení s vyřízením reklamace delším než patnáct (15) kalendářních dnů;
c) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právni předpisy umožňují;
d) prodávajícj vstoupí do likvidace;

6. ProdávajÍcÍ je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupujÍcĹ bude v prodlenI
s úhradou faktury o vÍce než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti faktury.

7. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupeni druhé
smluvní straně.

Článek VIII.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně zrněnu
údajů v či. l. této smlouvy.

2, Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplaceni ceny
zboží, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

3. prodávající je povinen 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),
spolupůsobnosti při výkonu finanční kontroly.

4. prodávajÍcÍ je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozíci střet zájmu
bezodkladně poté, co střet zájmu vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajIcí i při
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmu zjistit před uzavřeníin této smlouvy.

5. Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní
strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyp|ývající
z této smlouvy na jakoukoli třetí osobu.

Článek lX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou, a to od účinnosti smlouvy do 30.11.2024 nebo do
vyčerpání finančního limitu 400.000,-KČ bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve,

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnost dneni uveřejnění v registru
smluv 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.

3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu
této smlouvy.

4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
5. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou

označenou jako číslované dodatky.
6. Smluvní strany ínohou vypovědět tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedeni

důvodu. výpovědní lhůta je jeden (i) měsíc. výpověď' musí mít písemnou formu a musí být
doručena druhé straně. výpovědní lhůta počíná běžet prvnIni dnem kalendářního měsíce
nás|edujicího po měsíci, v němž byla výpověď' doručena druhé straně.

7. Smluvní strany se zavazuji řešit veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy
smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy České republiky.



8. prodávajÍcÍ přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolnosti, zejména
v souvislosti s cenou za poskytnuté plněni, požadavky na poskytované plněni a licenčními
podmínkami výrobce zboží.

9. Ukáže-li se některé z ustanoveni této smlouvu zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady
na ostatní ustanoveni smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.

10. Prodávající bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně všech
příloh.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží kupující a jeden
(l) prodávajÍcÍ.

12. Cena zboží je v místě a čase obvyklá.
13. Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ni

související jednání či jakákoli její část ukáže být neplatným či se neplatným stanou, neovlivnI
tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit
neplatně ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud inožno
nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat i případě zmíněných
nedostatků této smlouvy či souvisejÍcÍch ujednání.

14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě
své podpisy.

11 -12- 2020
V Praze dne .,.......... ...

v Ivy%g UACc"" d,, 6. j< ~ľ,1"

za kupujÍcĹho za prodávaj iciho

g. Roman Maňas
zástupce vedoucího ekonomického

odboru PP ČR

Eva Němečková
místopředsedkyně družstva

jEDNOTA, ŠD Nymburk
VOS - polravirn' a drogerie

,ji. M. Koněva 539, 299 61 Nymburk
tel

D|Č: CZOOO3160|


