
Kupní smlouva 

č. SML/..../2021 
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 
I. Smluvní strany 

Kupující: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 
Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň 
IČ: 44994575 

DIČ: GZ44994575 

Bankovní spojení: KB Brno - město, č. účtu:xxxxxxxxxxx 

Jednající osoba: Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel 
Osoba odpovědná za realizaci: xxxxxxxxx 

Zapsaný: v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 
Email: xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen kupující)  
 

Prodávající: 
Sídlo/místo podnikání: 

General Public s. r. o. 
Hybešova 167/18, 360 05 Karlovy Vary 

IČ/rodné číslo: 04788800 
DIČ: CZ04788800  

Bankovní spojení: 

Jednající osoba: Radek Handlíř, jednatel 
Osoba odpovědná za realizaci: xxxxxxxxx 

Zapsaný v OR: vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn.C 32271 
Telefon: xxxxxxxxxxxx 
Email: xxxxxxxxxxx 

(dále jen prodávající) 

Preambule  

Kupující realizoval poptávkové řízení směřující k zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

Pořízení respirátorů a roušek, spočívající v dodávce nového zboží, jehož technické parametry 

jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy. Na základě 

posouzení a hodnocení nabídek v rámci výše uvedeného poptávkového řízení byla kupujícím 

vybrána nabídka prodávajícího jako nejvhodnější. 

Kupující má zájem na dodávce zboží v rozsahu uvedeném v Článku II a v příloze č. 1 této smlouvy, 

přičemž prodávající si je tohoto zájmu kupujícího plně vědom a je připraven, aby tento zájem 

kupujícího byl náležitě uspokojen. 

II. Předmět smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu, za podmínek stanovených touto kupní smlouvou, zboží 

- 6 000 ks RESPIRÁTOR FFP 2, MODEL GPP 2, jehož vlastnosti jsou specifikované v příloze č. 1 

této smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Prodávající 

se zavazuje k řádnému dodání zboží, včetně dopravy do místa plnění (dále jen „předmět plnění"). 

2. Kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto kupní smlouvou řádně splněný předmět 
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plnění včetně předepsané certifikace zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu ve 
výši a způsobem podle článku IV. této kupní smlouvy. 

III. Doba a místo plnění 

1. Prodávající se zavazuje řádně dodat předmět plnění nejpozději do 2 týdnů ode dne zveřejnění této 
smlouvy v registru smluv. Prodávající je povinen přesvědčit se před zahájením plnění této smlouvy, 
že byla řádně uveřejněna v registru smluv a nabyla účinnosti. 

2. K převzetí a předání předmětu smlouvy dochází okamžikem faktického předání zboží v místě plnění 

dle této smlouvy, stvrzeného dodacím listem, nebo jiným obdobným dokladem osvědčujícím 

převzetí zboží kupujícím. 

3. Místem plnění této smlouvy je sídlo Centra dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, Brno, PSČ 
636 00. 

IV. Cena a platební podmínky 

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní cenu za zboží 

specifikované v příloze č. 1 této smlouvy: 

a) Cena za 6000 ks respirátorů FFP2 

Cena bez DPH  124227,30 Kč 

Sazba (v %) a výše DPH:  26087,70 Kč (DPH = 21%) 

Cena celkem včetně DPH:  150315,00 Kč 

(slovy: patnáct tisíc tři sta patnáct korun českých), 

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek s 

výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje všechny nutné náklady prodávajícího včetně všech 

služeb uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních 

předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

a bude v ní uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

3. Fakturace bude uskutečněna na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání zboží dle 

článku III. odst. 2 této smlouvy a po umožnění kupujícímu si dodané zboží řádně prohlédnout. 

4. Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu za předpokladu, že 

bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, 

týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami 

nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit; 

vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 

odepsána z účtu kupujícího a poukázána ve prospěch účtu prodávajícího. 

V. Smluvní pokuty 

1. V případě, že prodávající nedodrží dobu dodání zboží, sjednanou dle článku III. odst. 1 této 

smlouvy, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% kupní ceny nedodané části plnění za 

každý i započatý den prodlení. 



2. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování povinné smluvní straně z této 

smluvní pokuty. 

VI. Další podmínky 

1. Prodávající je povinen realizovat veškerá plnění sjednaná touto smlouvou na svůj náklad a na své 

nebezpečí. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží nové, ve standardní kvalitě, v 

dohodnutém množství, v obvyklém balení a v dohodnutých lhůtách. 

2. Případná odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů. 

VII. Odpovědnost za vady 

1. Je-li dodáno zboží s vadou, kupující má právo: 

a) odstoupit od smlouvy 

b) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějícího zboží 

c) na odstranění vady opravou zboží 

d) na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolí bez zbytečného odkladu po oznámení vady. 

3. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem odpovídající jeho právu na 

slevu. 

4. Pro účely této smlouvy se považuje zboží za vadné, pokud nemá vlastnosti a/nebo technické 

parametry stanovené touto smlouvou a/nebo není možné jej řádně užívat z důvodu jeho omezené 

funkčnosti. Vadou je i plnění prostřednictvím jiného zboží nebo vady v dokladech nutných pro 

používání zboží. 

VlIl. Podmínky dodání předmětu plnění 

1. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Vlastnické 

právo ke zboží přechází na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny dle podmínek této smlouvy. 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Prodávající je dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v 

platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen 

umožnit kontrolním orgánům v rámci kontroly přístup k veškeré dokumentaci týkající se této 

smlouvy a souvisejícího výběrového řízení, a to alespoň do roku 2030, neukládá-li některý právní 

předpis lhůtu delší. Dokumentací se míní též případné smlouvy a související dokumenty, které 

podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované 

skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zák. 

č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění). Prodávající se zavazuje, že zajistí, aby povinnosti 

dle tohoto článku vázaly i všechny jeho subdodavatele. 

2. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 

prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této



smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů), nejméně však do roku 2028. 

3. Otázky touto smlouvou neřešené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana si ponechá po jednom. 

5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory prvotně dohodou. Pro případné soudní spory se 

zakládá příslušnost soudu dle sídla kupujícího, rozhodným právem je právo ČR. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

7. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 

písemných vzestupně očíslovaných dodatků podepsaných k tomu oprávněnými zástupci 

prodávajícího a kupujícího. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že jsou seznámeny s obsahem 

smlouvy a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude 

uveřejněna v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

Smlouvu v registru smluv uveřejní kupující. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje 

jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně prodávajícího, které by nebylo možno 

uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

skutečností, ve znění pozdějších předpisů, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno 

uveřejnit. 

Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1: popis dodávaného zboží 

Příloha č. 2: Kalkulace nabídkové ceny 

V Karlových Varech dne 19.01.2021 V Brně dne 28.1.2021 
  

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

Ing. Jindřich Frič, Ph.D., 

ředitel 

 

 

 

 

 

 

General Public s. r. o. 

Radek Handlíř jednatel 

společnosti 



Respirátor FFP2 

PŘÍMO OD ČESKÉHO VÝROBCE 
RESPIRÁTOR NEBOLI FILTRAČNÍ POLOMASKA S TVAROVATELNÝM TĚSNICÍM PÁSKEM 

KOPÍRUJÍCÍM TVAR NOSU A ELASTICKOU GUMIČKOU K UPEVNĚNÍ RESPIRÁTORU ZA UŠI 

Respirátor na rozdíl od roušky chrání nejen okolí, ale i jeho uživatele. Tento produkt jakožto 

certifikovaný FFP2 respirátor odpovídá doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO] v rámci 

plánu na zastavení šíření koronaviru. 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI: 

° VYSOKÁ FILTRAČNÍ SCHOPNOST PROTI BAKTERIÍM I VIRŮM 

° VYSOCE PRODYŠNÝ 

° VODĚODOLNÝ 

° HYPOALERGENNÍ 

° 4-VRSTVÝ 

° FILTRAČNÍ MATERIÁL POUŽITÝ V TOMTO VÝROBKU BYL VYVINUT 

VE SPOLUPRÁCI S ODBORNÝM TÝMEM TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI 

TŘÍDA OCHRANY: 

° FFP2 (EKVIVALENT ČÍNSKÉ NORMY KN95 A AMERICKÉ NORMY N95) 

CERTIFIKACE: 

° ČSN 149:2001 + Al:2009; čl. 7.3., 7.9.2., 7.12, 7.16, 8.4.1. 

MATERIÁL: 

° SPUNBOND obličejová část - NETKANÁ TEXTILIE 

° MELTBLOWN - FILTRAČNÍ NETKANÁ TEXTILIE - DVĚ VRSTVY 

° SPUNBOND pohledová část - NETKANÁ TEXTILIE 100% PP 

FILTRAČNÍ VRSTVY; FILTRAČNÍ ÚČINNOST: 

° 2 FILTRAČNÍ VRSTVY (MELTBLOWN] 

o FILTRAČNÍ ÚČINNOST PŘI PROSTUPU AEROSOLU > 95% 

ROZMĚRY: 

° DÉLKA: 155 mm 

° ŠÍŘKA: 105 mm 

BARVA: 

° BÍLÁ 
BALENÍ: 

° 10 ks RESPIRÁTORŮ V KRABIČCE; KAŽDÝ RESPIRÁTOR ZABALEN SAMOSTATNĚ V 

HYGIENICKÉ PRŮHLEDNÉ FÓLII 

° 5 ks RESPIRÁTORŮ V KRABIČCE; KAŽDÝ RESPIRÁTOR ZABALEN SAMOSTATNĚ V 

HYGIENICKÉ PRŮHLEDNÉ FÓLII 

ZEMĚ PŮVODU: 

° VYROBENO V ČR 

• Nošením respirátoru FFP2 snížíte pravděpodobnost, že se nakazíte a zároveň omezíte šíření 

nákazy mezi své okolí. 

• Produkt splňuje přísné normy na výrobu a každý kus je zabalen v hygienickém obalu 

• Minimální množství k odběru je 5 kusů respirátorů.
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DOPRAVA 

* Pozn.: 10 ks respirátorů v krabičce, 40 krabiček v kartonu (tzn. 400 ks); 

nebo 5ks respirátorů v krabičce, 72 krabiček v kartonu (tzn. 360 ks); nebo 1000 ks samostatně 

zabalených v kartonu; v případě DOBÍRKY se cena dopravy navyšuje o 20,66 Kč bez DPH 

PROČ NAKUPOVAT U NÁS ? 

V >/ JSME ČESKÁ FIRMA SÍDLÍCÍ V KARLOVÝCH VARECH 

V RESPIRÁTORY FFP2 VYRÁBÍME Z ČESKÝCH NEBO EVROPSKÝCH MATERIÁLŮ 

V DENNÍ PRODUKCE RESPIRÁTORŮ FFP2 DOSAHUJE 20.000 ks 

V MATERIÁL FILTRAČNÍ VRSTVY RESPIRÁTORU BYL VYVINUT VE SPOLUPRÁCI S ODBORNÝM TÝMEM TECHNICKÉ UNIVERZITY 
V LIBERCI - Filtrace při prostupu aerosolu NaCLje vždy vyšší jak 95% 

V CERTIFIKACI RESPIRÁTORU FFP2 PROVEDL VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE PRAHA- Protokol č. VUBP/056/2020 
ZÁVĚR: splňuje úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti dle nařízení EU 2016/42 

V JAKO VÝROBCE JSME OCHOTNI AKCEPTOVAT VLASTNÍ BRAND - VÁŠ VLASTNÍ DESIGN BALENÍ !!!! 

General Public s.r.o. IÓ: 047 88 800 
Hybešova 167/18, KarlovyVaiy
 DIČ:CZ04788800 
Česká republika 

>^JUil Vf~l I l%f-> 

PŘÍM DD ČESKÉHO VÝROBCE 

LJCJ <c=, aai 
public 
prcjtection 

MNOŽSTVÍ do 3.999 ks 

od 4.000 ks 

do 99.999ks 

od 

100.000 ks 

od 

200.000 ks 

JEDNOTKOVÁ 

CENA - balení 5ks 

nebo 10 ks 

24,50 Kč bez 

DPH 
20,50 Kč bez DPH 

17,90 Kč bez 

DPH 
Individuálně 

JEDNOTKOVÁ 

CENA - balení 1ks 

33,00 Kč bez 

DPH 27,00 Kč bez DPH 

20,90 Kč bez 

DPH 
Individuálně 

 

* Pozn.: v objednávce uvádějte fakturační a dodací adresu a vyberte způsob zaslání - 

DOBÍRKOU Či PLATBOU PŘEDEM (na zálohovou fakturu) MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA 1KS 

1 KARTON’ 2 KARTONY 3 KARTONY 4 KARTONY 5 KARTONŮ 

400 ks 800 ks 1.200 ks 1.600 ks 2.000 ks 
360 ks 720 ks 1.080 ks 1.440 ks 1.600 ks 

1.000 ks 2.000 ks 3.000 ks 4.000 ks 5.000 ks 

81,80 Kč 163,60 Kč 245,40 Kč 327,20 Kč 409,00 Kč 

bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH  

_ .....   __________ i 

Termín dodání: do 3 dnů od přijetí objednávky přepravní společností PPL. 
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