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KUPNÍ SMLOUVA 

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „OZ“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami 

Prodávající 
Claritas s.r.o. 

právní forma: společnost s ručením omezeným 
se sídlem: Benešova 610, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 
zastoupená: jednatelem Lubošem Prokopem a jednatelem Ing. Marcelem Kučerou 
ID DS: mitv2ep 
IČO:  26779536 
DIČ:  CZ26779536 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
e-mail: 
tel.:  

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

(dále jen „prodávající“)  

a 

Kupující 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 

právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem 
se sídlem:  Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03 
zastoupená: ředitelem plk. Ing. Davidem Poučem 
ID DS: yvfab6e 
IČO: 70882525 
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátci DPH) 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
pověřený pracovník: 
e-mail: 
tel.:  

(dále jen „kupující“)  

I. 
Úvodní ustanovení 

Tato smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové dohody na “Dodávky 
xerografického papíru pro roky 2021 – 2022“, č. j. centrálního zadavatele MV-48228-33/VZ-
2020, uzavřené dne 23. 3. 2021 (dále jen „rámcová dohoda“). 

II. 
Předmět plnění 

1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy předat za podmínek v ní stanovených 
kupujícímu xerografický papír specifikovaný v příloze této kupní smlouvy, která je její nedílnou 
součástí. 
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2. Technické parametry předmětu plnění musí dále odpovídat specifikaci uvedené v bodě 5.2 

rámcové dohody. 

3. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu dle článku III. této 
smlouvy. 

III. 
Kupní cena 

1. Celková cena je stanovena ve výši 48.266,50 Kč bez DPH 
DPH 21 %: 10.135,97 Kč 
CELKEM: 58.402,47 Kč včetně DPH 
Cenová specifikace je uvedena v příloze smlouvy. 

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, zahrnující 
cenu za dopravu do místa plnění, včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou předmětu 
plnění v této smlouvě výslovně neuvedených. Změna ceny je možná pouze na základě 
změny právních předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH). 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Prodávající je povinen dodat smluvený předmět plnění nejpozději do 7 kalendářních dnů ode 
dne uzavření smlouvy s kupujícím.  

2. Místa plnění jsou uvedena v příloze této kupní smlouvy. 

V. 
Všeobecné dodací podmínky 

1. Dodávka předmětu plnění bude považována za uskutečněnou jejím převzetím kupujícím 
a 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 předmětu plnění jeho převzetím a od tohoto 
okamžiku je oprávněn jej používat. Přechod nebezpečí škody na předmětu plnění se řídí 
ustanovením § 2121 - 2125 OZ. 

3. Prodávající dodá předmět plnění na nevratných paletách v kartonech 5 x 500 listů s řádnou 
ochranou proti povětrnostním vlivům. 

4. Přebal v kartonech 5 x 500 listů bude zajištěn pevnou páskou, která bude umožňovat 
bezpečnou a jednoduchou manipulaci s kartony. 

5. Každý jednotlivý obal předmětu musí obsahovat obchodní název papíru, výrobce a údaje 
o kvalitě papíru. 

6. Prodávající se zavazuje, že předmět plnění opatří pro přepravu způsobem, který je obvyklý 
pro takové zboží v obchodním styku. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude provedena bezhotovostním platebním 
převodem na základě souhrnného daňového dokladu vystaveného prodávajícím do 
14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí dodávky kupujícím. Přílohou daňového 
dokladu budou zástupci obou stran podepsané dodací listy potvrzující, že dodávka byla 
dodána kupujícímu v požadovaném množství a kvalitě. 

2. Daňový doklad a dodací listy na dodávky předmětu plnění musí obsahovat název 
dodávaného xerografického papíru. 

3. Daňový doklad musí obsahovat č. j. kupní smlouvy, č. j. rámcové dohody, 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 OZ. 

4. Daňový doklad je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení 
kupujícímu na adresu: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 
nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3. 
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5. Daňový doklad je považován za zaplacený okamžikem odepsání příslušné finanční částky 
z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

6. 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. 

7. Platby budou realizovány v Kč na základě předloženého daňového dokladu. 
8. Zálohové platby kupující neposkytne. 

VII. 
Záruka 

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

2. Ostatní podmínky týkající se záruky se řídí ustanoveními rámcové dohody, a pokud rámcová 
dohoda podmínky týkající se záruky neupřesňuje, ustanoveními OZ. 

VIII. 
Vady 

1. Prodávající je povinen dodat předmět plnění v množství, druhu a jakosti (technické 
parametry) dle kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v rámcové 
dohodě včetně podmínek pro přepravu do místa dodání. Kupující je povinen dodaný předmět 
plnění 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 předmětu plnění, než určuje 
tato kupní smlouva. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. 

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

4. Vady, které se týkají jakosti dodaného předmětu plnění, 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 prodávajícího za škodu. 

IX. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ. 
2. Smluvní strany pokládají za porušení smlouvy prodlení prodávajícího se splněním předmětu 

plnění této kupní 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. 



Stránka 4 ze 4 

X. 
Sankce - smluvní pokuty 

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

2. Kupující je na prodávajícím oprávněn požadovat smluvní pokutu za nedodržení termínu 
dodání předmětu plnění, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného předmětu plnění bez DPH 
za každý, byť i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1.000 Kč za den. Celková 
výše sankce není omezena. 

3. Kupující je oprávněn na prodávajícím požadovat 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 za každý, byť i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 
1.000 Kč za den. Celková 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.  

XI. 
Řešení sporů 

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.  
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny u věcně a místně příslušného 

soudu kupujícího. 

XII. 
Odpovědnost za škody 

Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu 
stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ. 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Není-li stanoveno jinak, postupuje se podle rámcové dohody. 
2. Tato kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními OZ. 
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv podle 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, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním 
v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující. 

4. Tato kupní smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky 
odsouhlasenými smluvními stranami, 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, ve znění pozdějších předpisů. 

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

6. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními rámcové dohody, a pokud rámcová 
dohoda předmětnou materii neupravuje, příslušnými ustanoveními OZ. 

7. Nedílnou součástí této kupní smlouvy je příloha: předmět plnění. 

V Hradci Králové V Kutné Hoře  

………….............................................  ........................................ ………………………... 
  plk. Ing. David Pouč  Luboš Prokop Ing. Marcel Kučera 
ředitel HZS Královéhradeckého kraje jednatel Claritas s.r.o. jednatel Claritas s.r.o. 
 (podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)

Luboš 

Prokop

Digitálně podepsal 

Luboš Prokop 

Datum: 2021.09.16 

10:16:21 +02'00'

Marcel 

Kučera

Digitálne 

podpísal Marcel 

Kučera 

Dátum: 

2021.09.16 

11:15:11 +02'00'

David Pouč Digitálně podepsal David Pouč 

Datum: 2021.09.20 16:16:33 +02'00'



 

PŘÍLOHA: PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 
Zakázka: Dodávka xerografického papíru z RD pro HZS KHK 1/2021 
Rámcová dohoda: Dodávky xerografického papíru pro roky 2021 – 2022 
Číslo jednací: 
 
 

Předmět plnění  Místo plnění a kontaktní osoba Cena 

Název položky 
Měrná 
jednotk
a (MJ) 

Množství 
MJ 

Výrobce a 
obchodní 
označení 

nábřeží U Přívozu 
122/4, Hradec 

Králové 3 

 
Dělnická 162, 
506 01 Jičín 

Náchodská 530, 
Velké Poříčí 

Na 
Spravedlnosti 

2010, Rychnov 
nad Kněžnou 

Náchodská 
475, Trutnov 

Cena za MJ v Kč 
bez DPH 

Cena celkem 
v Kč bez DPH 

Cena 
celkem v Kč 
včetně DPH 

Xerografický papír 
formát A4 80g/m2 

balík 925 Xerox JET 500 
 

125 100 100 100 52,18 48.266,50 58.402,47 

            

MNOŽSTVÍ CENA CELKEM 925   
    

 48.266,50 58.402,47 

 
Jeden balík obsahuje 500 listů papíru. 

Luboš 

Prokop

Digitálně podepsal 

Luboš Prokop 

Datum: 2021.09.16 

10:16:50 +02'00'
Marcel 

Kučera

Digitálne 

podpísal Marcel 

Kučera 

Dátum: 

2021.09.16 

11:18:40 +02'00'








