
 

JID: PCR01ETRpo134656494 

č.j. KRPS-96266-6/ČJ-2021-0100MT  

Identifikátor VZ – N006/21/V00011187              Počet listů: 7  
                Přílohy: 1/1  
            

         

KUPNÍ SMLOUVA  
 

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními 
stranami: 

 

Claritas s.r.o. 

 

Zastoupená:  – jednatelem, .  - 

jednatelem 

Sídlo:    Benešova 610, Hlouška, 284 01  Kutná Hora 

IČO:    26779536 

DIČ:    CZ26779536 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:              183555358/0300 

Kontaktní osoba:   

e-mail:  

Datová schránka:  mitv2ep 

 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93217 

(dále jen „prodávající“)  

 

a 

 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

 

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitelem krajského ředitelství pro 
ekonomiku 

Sídlo :     Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav 

IČ: 75151481 

DIČ: CZ75151481 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Číslo účtu:   507432881/0710 

Pověřený pracovník:  Monika Hadtová, referent majetkové správy, tel.  

e-mail:     

Datová schránka:  2dtai5u 

(dále jen „kupující“)  
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I. 

Úvodní ustanovení 
Tato kupní smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové dohody na 

„Dodávky xerografického papíru pro roky 2021 a 2022“,  č. j. MV-48228-33/VZ-2020 

uzavřené dne 23. 3. 2021 (dále jen „rámcová dohoda“). 

 

II. 

Předmět plnění 

1. Předmětem této smlouvy je  dodávka xerografického papíru formátu A4 ( dále jen „zboží“) 
v množství a specifikaci dle Přílohy č. 1 – „Specifikace a cenová nabídka“, která je 
nedílnou součástí smlouvy. 

2. Technická specifikace zboží je stanovena  v čl. 5.2 rámcové dohody. 

3. Kupující se zavazuje, v případě naplnění podmínek smlouvy, zboží a dokumentaci   
převzít a uhradit sjednanou kupní cenu prodávajícímu podle čl. III. smlouvy. 

            4.   Specifikace předmětu: 

       a) Kvalitativní určení: 

  Zboží musí být nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní a homologované pro   
Českou republiku a musí odpovídat technické specifikaci uvedené v Příloze č. 1 -  

„Specifikace a cenová nabídka“.   
  b) Kvantitativní určení: 

      Počet kusů zboží, uvedený Čl. II, představuje maximální množství, jež je  kupující 
oprávněn odebrat na základě této smlouvy. 

 

III. 

Kupní cena 

1. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této kupní smlouvy jsou považovány 
za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnující cenu za dopravu do místa plnění, 
včetně dalších nákladů související s dodávkou předmětu plnění v této smlouvě výslovně 
neuvedených. Změna nabídnutých jednotkových cen je možná pouze na základě změny 
právních předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH).  

2. Nabídnuté jednotkové ceny se mohou měnit v závislosti na aktuální upřesněné 
specifikaci kupujícím dle aktuální potřeby. Pokud specifikace nebude změněna, platí 
ustanovení předchozího odstavce.  

 

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží na své náklady nejpozději do 7 

kalendářních dnů ode dne nabytí  účinnosti smlouvy 
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2. Místo plnění je v souladu s Přílohou č. 1:  

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – sklady Dymokury, Poděbradská 
101, 289 01 Dymokury; 

3. Dodávka zboží je splněna jeho převzetím oprávněným zaměstnancem kupujícího, kterým 
je: 

- Jaroslav Donát, sklady Dymokury, Krajského ředitelství policie Středočeského 
kraje, tel. č.: ,  nebo  

-    Jindřich Vajgl - vedoucí oddělení materiálně-technického zabezpečení KŘPS,  
tel. , . 

 

V. 

Všeobecné dodací podmínky 

1. Dodávka zboží bude považována za uskutečněnou jejím převzetím kupujícím 
a datovaným podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. 
Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno 
prodávajícímu. 

2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží 
používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121 a násl. 
občanského zákoníku. 

 

VI. 

Platební podmínky 

1. Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude prováděna bezhotovostním 

platebním převodem na základě faktury - 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 dodávka byla dodána kupujícímu v požadovaném množství a kvalitě. 
 

2. Daňový doklad a dodací list na dodávky předmětu plnění musí obsahovat název 
dodávaného zboží. 
 

3. Daňový doklad musí obsahovat číslo  jednací kupní smlouvy, číslo jednací rámcové 
smlouvy, ke které se dodávka vztahuje, 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. 

 

4. Daňový doklad je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení 
příslušnému kupujícímu na adresu uvedenou v této smlouvě jako sídlo kupujícího 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – 

Zbraslav. 

 

5. Daňový doklad je považován za zaplacený okamžikem odepsání příslušné finanční 
částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 
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6. U daňových dokladů předložených po 7. prosinci daného kalendářního roku je splatnost 

stanovena na 60 dnů ode dne doručení kupujícímu. 

 

7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti daňového dokladu vrátit 
prodávajícímu bez zaplacení takový daňový doklad, který neobsahuje náležitosti 
stanovené touto kupní smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není 
doložen kopií potvrzeného dodacího listu, 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 oprávněného vrácení 
daňového dokladu tento daňový doklad opravit nebo vyhotovit znovu. Důvodným 
vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo 
nově vystaveného daňového dokladu kupujícímu.   

 
8. Platby budou realizovány v Kč na základě předloženého daňového dokladu.  

 
9. Zálohové platby kupující neposkytuje. 

 
10. Ostatní podmínky vztahující se k platbám za dodané zboží jsou uvedeny v rámcové 

dohodě. 
 

VII. 

Záruka 

1. Na dodávky předmětu plnění bude poskytnuta prodávajícím záruka za jakost, která 
zaručuje, že předmět plnění bude odpovídat technické specifikaci stanovené v rámcové 
dohodě a bude prosté právních vad. Dodavatelem bude poskytnuta záruční doba v délce 
minimálně 24 měsíců, která začíná běžet okamžikem převzetí zboží odběratelem.  

2. Ostatní podmínky týkající se záruky se řídí ustanoveními rámcové dohody,  

a pokud rámcová dohoda podmínky týkající se záruky neupřesňuje, ustanoveními 

občanského zákoníku. 

 

VIII. 

Vady 

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (technické parametry) dle  
smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v rámcové dohodě včetně 
podmínek pro přepravu do místa dodání. Kupující je povinen dodané zboží převzít a 
zaplatit kupní cenu.  

 

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

3. Zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn 
odmítnout jejich převzetí a od této kupní smlouvy odstoupit. To platí  
i při dodání jiného druhu zboží, než určuje tato kupní smlouva. Odstoupení od této kupní 
smlouvy bezodkladně kupující písemně oznámí prodávajícímu. 
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4. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, 
je prodávající povinen odstranit nejpozději do 7 dnů od oznámení reklamace. Prodávající 
odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle této kupní 
smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva 
na odstoupení od smlouvy podle článku VIII. odst. 3 této kupní smlouvy.  

 

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

 

 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ. 

2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se 
splněním předmětu této  smlouvy ve sjednaném termínu dle článku IV. této smlouvy nebo 
nedodání předmětu plnění v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy. 

3. Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit, pokud prodávající nedodá předmět 
plnění ani po uplynutí 14 kalendářních dnů po řádném termínu dodání. 

4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabyde právní moci rozhodnutí 
insolvenčního soudu, kterým se osvědčuje úpadek prodávajícího dle zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

X. 

Sankce 

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. Výše sankce není omezena. 
 

2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu 
dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného 
předmětu plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 
1000,- Kč za den. Výše sankce není omezena.  
 

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 předmětu plnění bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 
Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den. 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. 
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XI. 

Řešení sporů 

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.  

2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před obecnými 
soudy České republiky. 

 

XII. 

Odpovědnost za škodu 

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu 

stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a rámcovou dohodou. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních 
stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Tato  smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky 
odsouhlasenými statutárními zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou 
součástí této kupní smlouvy. Tato kupní smlouva nemůže být měněna nebo doplňována 
způsobem odporujícím § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

5. Tato  smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

6. Otázky neupravené touto kupní smlouvou se řídí ustanoveními rámcové dohody, a pokud 

rámcová dohoda předmětnou materii neupravuje, příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha: 

 

Příloha č.1 – Specifikace a cenová nabídka, která se sestává z jedné strany textu. 
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Za prodávajícího:     Za kupujícího: 

  

         Za kupujícího: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        podepsáno elektronicky 

V Kutné Hoře  dne viz elektronický 
podpis 

 

………….…………………..….. 
 – jednatel 

 

 .  - jednatel 

 
 

V  Praze dne viz elektronický podpis 
 
 

 
 
 
 
 
…………….……………………. 
Ing. Petr Dostál 
náměstek ředitele krajského ředitelství 
pro ekonomiku 

 



Specifikace a cenová nabídka Příloha č. 1 

ČJ.: KRPS-96266-6/ČJ-2021-0100MT-VZ

Místo plnění KŘPS - sklady Dymokury

NÁZEV měrná jednotka
Název 

nabízeného 
papíru

Výrobce předpokládané 
množství

cena za jednotku 

v Kč bez DPH

cena za jednotku v 

Kč včetně DPH 
21%

cena celkem v Kč 
včetně DPH

Xerografický papír formát A4 80g/m2 balík á 500 listů Xerox EXCEL 18 600 52,18 63,14 Kč 1 174 363,08 Kč

Viz. technická specifikace rámcové dohody MV - 48228-33/VZ-2020, článek 5.


