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KUPNÍ SMLOUVA 

  
 

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12,  

poštovní schránka P. O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021, 

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: 52626881/0710, 

D DS: 7ruiypv, 

zastoupena ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem 

(dále jen „kupující“) 

 

a 

 

Claritas s.r.o. 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93217, 

se sídlem Benešova 610, 284 01 Kutná Hora, 
IČ: 267 79 536, DIČ: CZ26779536, 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 183555358/0300, 

zastoupena jednateli Lubošem Prokopem a Ing. Marcelem Kučerou 

(dále jen „prodávající“) 

 

 

 

na základě Rámcové dohody na „Dodávky xerografického papíru pro roky 2021-2022“ č. j. MV-

48228-33/VZ-2020 (dále jen „RD“) a v souladu s veřejnou zakázkou sp. zn. UT-10530/2021 

(systémové číslo NEN: N006/21/V00009634) s názvem „Nákup xerografického papíru pro SUZ MV 
(RD)“ uzavírají výše uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 2079 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto: 

 

 

 

kupní smlouvu 

 

 

 

Čl. I. 

Předmět smlouvy 

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu „10.000 balíků xerografického papíru 

formát A4 80 g/m2, obchodní název Xerox EXCEL“ dle specifikace uvedené v Čl. 5 RD, 

příloze č. 2 RD a příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“). 

2. Kupující se touto smlouvou zavazuje uhradit prodávajícímu po řádném dodání zboží kupní cenu 

uvedenou v Čl. II. odst. 1. 

 


Naše č. j.:      UT-11548/2021 

Naše sp. zn.: UT-11548/2021/01 
Smlouvy různé / V / 5 
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Čl. II. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. V souladu s Čl. 9 RD, přílohou č. 3 RD a přílohou č. 1 této smlouvy byla stanovena celková 
kupní cena za zboží, která činí: 

 

Cena bez DPH  521.800,00 Kč 

DPH ve výši 21 % 109.578,00 Kč 

Cena včetně DPH 631.378,00 Kč 

 

2. Kupní cena dle odst. 1 je pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího 

spojené s dodáním zboží kupujícímu. 

3. Nabídková cena dle přílohy č. 3 RD může být změněna pouze tehdy, pokud dojde ke změnám 
v právních předpisech v jejichž důsledku se změní sazby DPH, a při změně kurzu 
(devizový střední kurz vyhlášený ČNB) české měny ve vztahu k měně Euro (EUR) o více než 
+/- 5 %, oproti příslušnému kurzu v den podání nabídky v e-aukci, a to maximálně o výši 
v procentech, o kolik došlo ke změně kurzu. Pro stanovení kurzovního poměru je rozhodný 
příslušný kurz vyhlášený ČNB v den odeslání výzvy k podání nabídky na základě RD. 

4. Platba za uskutečněné dodávky zboží bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na 
základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím do 14 kalendářních dnů po řádném předání 
a převzetí dodávky kupujícím. Přílohou každého daňového dokladu bude zástupci obou stran 
podepsaný dodací list potvrzující, že zboží bylo dodáno kupujícímu v požadovaném množství 
a kvalitě. 

5. Daňový doklad a dodací list na dodávky zboží musí obsahovat název dodávaného 
xerografického papíru. 

6. Daňový doklad musí obsahovat č. j. kupní smlouvy, č. j. RD, všechny údaje uvedené v § 29 
a násl. zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje 
uvedené v § 435 občanského zákoníku. 

7. Daňový doklad je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení 
kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

8. Daňový doklad je považován za zaplacený okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu 
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

9. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti daňového dokladu vrátit prodávajícímu bez 
zaplacení takový daňový doklad, který neobsahuje nebo nesplňuje náležitosti stanovené v odst. 

4, 5, 6 nebo stanovené obecně závaznými právními předpisy, není doložen kopií potvrzeného 

dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje či jiný druh plnění než dohodnutý v této smlouvě, 

nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je 
povinen v případě oprávněného vrácení daňového dokladu tento doklad opravit nebo vyhotovit 

znovu. Důvodným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vstaveného 
daňového dokladu kupujícímu. 

10. Platby budou realizovány v Kč na základě předloženého daňového dokladu. 
11. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy na úhradu ceny zboží či jeho části, 

a rovněž nebude prodávajícímu hradit cenu za zboží a služby poskytnuté nad rámec rozsahu 

stanoveného touto smlouvou. 

 

 

Čl. III. 

Doba a místo plnění 
1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu kompletní dodávku zboží v souladu s přílohou č. 1 této 

smlouvy, při dodržení obchodních podmínek stanovených v této smlouvě a RD, nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany 
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2. Místo plnění: 
Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

 

 

Čl. IV. 

Technické podmínky dodání zboží 
1. Zboží bude prodávajícím dodáno kupujícímu v pracovní dny v době od 08:00 do 15:00. 

2. Dodání zboží je možné po předchozí domluvě s kontaktní osobou na straně kupujícího: 
, a to nejméně 2 pracovní dny předem. 

3. Kontaktní osoba na straně prodávajícího: 
 

4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží, jakmile je mu předáno po potvrzení dodacího listu. 
5. Prodávající se zavazuje, že bude zboží dodávat na nevratných paletách v kartonech 5x500 listů 

s řádnou ochranou proti povětrnostním vlivům. 

6. Přebal v kartonech 5x500 listů bude zajištěn pevnou páskou, která bude umožňovat bezpečnou 
a jednoduchou manipulaci s kartony. 

7. Každý jednotlivý obal zboží musí obsahovat obchodní název papíru, výrobce a údaje o kvalitě 
papíru. 

8. Prodávající se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy postupovat ve smyslu zákona 
č. 477/2001 Sb., o obalech, a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 
předpisů, tzn., že zajistí zpětný odběr obalů z dodávaného zboží. 

9. Prodávající se zavazuje, že zboží opatří pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové 
zboží v běžném obchodním styku. 

 

 

Čl. V. 

Odpovědnost za vady a záruka  

1. Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti (technické parametry) specifikované v RD a této 
smlouvě, množství a druhu dle této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných 
v RD a této smlouvě včetně podmínek pro přepravu do místa plnění. 

2. Kupující je povinen dodané zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. 

3. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění. 
Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží, než které určuje tato smlouva. Kupující 
je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. 

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

5. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je 

prodávající povinen odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od oznámení reklamace. 
Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního zboží v množství a jakosti dle této 

smlouvy. Obdobně prodávající postupuje i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na 

odstoupení od této smlouvy dle odst. 4 tohoto článku. 
6. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu. 

7. Na dodávky zboží bude poskytnuta prodávajícím záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude 
odpovídat technické specifikaci stanovené RD, touto smlouvou a bude prost právních vad. 

Prodávajícím bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců, která začíná běžet 
okamžikem převzetí zboží kupujícím. 

8. Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a povinností z odpovědnosti za vady 
příslušná ustanovení občanského zákoníku.  
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Čl. VI. 

Úrok z prodlení, smluvní pokuta a odstoupení od smlouvy 

1. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení za nedodržení termínu 
splatnosti daňového dokladu ve výši 0,05 % z oprávněně účtované částky bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání 
zboží dle této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1.000 Kč za den. 

3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby pro 
odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží 
bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1.000 Kč za den. 

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. 

5. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 
6. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana 

podstatným způsobem poruší některou ze svých povinností dle této smlouvy. 
7. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, nedodá-li prodávající zboží ani po uplynutí 

14 kalendářních dnů po řádném termínu dodání. 
8. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany formou 

doporučeného dopisu nebo datové zprávy zaslané do datové schránky. Účinky odstoupení 
nastávají okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. 

 

 

Čl. VII. 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o informacích, které 
při plnění této smlouvy získá od kupujícího, nezprostí-li ho kupující této povinnosti. 

2. V případě, že při plnění předmětu této smlouvy přijde prodávající do styku s osobními údaji 
kupujícího, zavazuje se k jejich ochraně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„nařízení“) a souvisejícími vnitrostátními předpisy. 

3. Prodávající bere na vědomí, že v souvislosti s uzavíráním smlouvy či plněním vyplývajícím 
z této smlouvy kupující jakožto správce nakládá s jeho osobními údaji podle nařízení 
a vnitrostátních předpisů. Zejména se jedná o identifikační a adresní údaje. Kupující zpracovává 
osobní údaje prodávajícího bez potřeby souhlasu na základě nezbytnosti pro plnění smlouvy. 
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na internetových stránkách 
www.suz.cz, případně je možno o ně zažádat elektronicky na adrese 

či písemně na adrese uvedené v záhlaví smlouvy. 

4. Povinnost dle odst. 1 a 2 tohoto článku platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy.  

 

 

Čl. VIII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické podobě s elektronickými podpisy 

obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním 
smlouvy v registru smluv. Zveřejnění provede kupující. 

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
2021.05.03 13:06:06

Signer:
CN=Mgr. et Mgr. Pavel Bacík

C=

O=Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Public key:
RSA/2048 bits
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3. Doručovacími adresami se rozumí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Adresy či kontakty 
uvedené v této smlouvě 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. 

4. Poštovní zásilky související s touto smlouvou se při jejich nepřevzetí na doručovací adrese 
považují za doručené pátým dnem po jejich uložení u provozovatele poštovních služeb. 

5. Ve vztazích touto smlouvou založených, avšak výslovně neupravených, se smluvní strany řídí 
občanským zákoníkem. 

6. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, platnost či účinnost 

ostatních ustanovení smlouvy tím zůstává nedotčena. 
7. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku. 
8. Prodávající bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných zdrojů. 

9. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku. 
10. Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, 

budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy 

České republiky. 

11. Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle této smlouvy, 

ledaže je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12. Jakékoli změny této smlouvy mohou být provedeny pouze v písemné formě vzestupně 

číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 
13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a že tento obsah 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli prosté omylu, což níže stvrzují svými elektronickými 
podpisy 

 

 

Přílohy: č. 1 Cenová nabídka prodávajícího a specifikace zboží – xerografický papír 
  

  

 

                   V Praze dne …./…./ ……                V Kutné Hoře dne …./…./ …… 

 

 

 

 

  

…………………………………          ……………………………. 
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík                    Luboš Prokop 

                           ředitel SUZ MV 

                                (kupující) 
              jednatel Claritas s.r.o. 

                     

 

 

        .…………………………… 

              Ing. Marcel Kučera 

              jednatel Claritas s.r.o. 

                    (prodávající) 
 

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
2021.05.03 13:06:06

Signer:
CN=Mgr. et Mgr. Pavel Bacík

C=

O=Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Public key:
RSA/2048 bits

Luboš 

Prokop

Digitálně podepsal 

Luboš Prokop 

Datum: 2021.05.04 

08:59:18 +02'00'

Marcel 

Kučera

Digitálne podpísal 

Marcel Kučera 

Dátum: 2021.05.04 

09:10:17 +02'00'
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Příloha č. 1 

 

 
 

Specifikace 

Xerografického papíru 

Počet listů 
v balíku 

Počet listů 
v kartónu 

Celkem balíků ZZC Bělá Jezová 
Kč za balík á 500 listů 

bez DPH 
Celkem Kč bez DPH 

Celkem Kč včetně 
DPH 

Xerografický papír A4 
80g/m2 

500 2 500 10 000 10 000 52,18  521.800  631.378  

 


