Kupní smlouva
č.j. PPR-421-58/Čj-2021-990640
Čl.l Smluvní strany

/1/ Kupující:
ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra
sídlo:
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:
00007064
DIČ:
CZ00007064
zastoupená:
Ing. Martinem Šlemerem, vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR
bankovní spojení:
číslo účtu:
doručovací adresa:
kontaktní adresa:
tel.:
e-mail:
datová schránka:

Česká národní banka
5504881/0710
MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
Policejní prezidium ČR
Pelkova 21, Praha 6
974 834 653
pp.ovz@pcr.cz
gs9ai55

(dále jen ,,kupující") na jedné straně
a

/2/ Prodávající:
sídlo:
RČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
e-mail:

MONETA Náchod - MONEY BANK
154108727/0600

(dále jen ,,prodávající") na straně druhé
u
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podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník")
tuto kupní smlouvu (dále jen ,,smlouva")
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ČI. 2 Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu
zboží, uvedené v ČI. 3 této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.
/2/ Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
ČI. 3 Zboží

Ill Zbožím se rozumí kůň MARTINNI, nar. 22. 5. 2018.
/2/ Prodávající se zavazuje dodat koně bez zdravotních vad a zlozvyků.
/3/ Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

ČI. 4 Doba a místo plnění

/1/ Prodávající předá zboží kupujícímu v místě ustájení koní prodávajícího do šesti (6) týdnů od
uzavření smlouvy.
/2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu předání koní nejméně pět (S)
pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kllpujícího
/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od
prodávajícího.
ČI. 5 Dodání a převzetí zboží

Ill Místem dodání zboží jsou prostory prodávajícího
/2Nady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí,
vady skryté je kllpující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

ČI. 6 Kupní cena

Ill Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná.
/2/ Celková cena za zboží činí 150.000,- KČ bez DPH
(slovy:stopadesáttisíc korun českých)
prodávající není plátcem DPH.
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ČI. 7 Platební podmínky

/1/ Prodávajícímu vznikne právo na úhradu ceny zboží dnem převzetí zboží kupujícím na
základě potvrzeného předávacího protokolu kupuj ícím. Předávací protokol bude vyhotoven ve
dvou (2) výtiscích, jeden pro prodávajícího a jeden pro kupujícího.
/2/ Kupující je povinen uhradit cenu zboží v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
podpisu předávacího protokolu.
/3/ Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky
z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
/4/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.
ČI. 8 Záruka za jakost zboží

/l/prodávající přejímá záruku za jakost zboží na dobu šesti (6) týdnů.
/2/Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za
které odpovídá prodávající.
/3/Lhůta pro vyřízení reklamace činí třicet (30) dnů po doručení reklamačního protokolu
prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí (3) den
od odeslání protokolu kupuj ícím.
/4/Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny prostřednictvím odpovědného pracovníka
kupujícího uvedeného v ČI. 4 této smlouvy.
ČI. 9 Další povinnosti prodávajícího

/l/prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o inforinacích,
které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.
/2/Prodávající je povinen se zavázat povinností mlčenlivosti podle odst.l tohoto článku
všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.
/3/Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží,
odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
/4/Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
/5/prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v ČI. 3 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu
ustanovení § 1920 občanského zákoníku.
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/6/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní
straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.
/7/ 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 zaplacení
poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména
pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
/8/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly
finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.
/9/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

ČI. 10 sankce

Ill Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno v termínu
podle ustanovení ČI. 4, odst. l. této sínlouvy, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši
0,05 % za každý i započatý den prodlení z ceny té části zboží s DPH, které nebylo dodáno,
přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení ČI. 6. této smlouvy.
/2/ Kupující je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle ČI. 7, odst. 2 této
smlouvy zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení
z fakturované, nezaplacené ceny zboží s dph za každý den prodlení.
/3/ prodávající je povinen v případě porušení závazků blíže specifikovaných v ČI. 8. odst. 3
této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun
českých) za každý i započatý den prodlení.
/4/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku blíže specifikovaného v ČI. 9., odst. l až
5 této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny.
/5/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy
byla povinné smlllvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich
zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v této smlouvě.
/6/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., Že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
/7/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody
vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení
povinnosti prodávajícího.
/8/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které je
povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník Správy
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky.
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ČI. 11. Odstoupení od smlouvy
Ill Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této
smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) dní,
b) vadné plnění zboží podle § 2099 občanského zákoníku (odstoupení od této smlouvy
kupující provede v souladu s § 2106 odst. l písm. d) občanského zákoníku),
C) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle ČI. 9, odst. 5 této smlouvy.
/2/ Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
c) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty,
d) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně kupujícímu skutečnost, že je
v insolvenci nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno rozhodnutí,
že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty,
e) prodávající vstoupí do likvidace,
/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou
ceny zboží o více než třicet (30) dnů od data splatnosti.
/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

ČI. 12. SpoleČná a závěrečná ustanovení
Ill Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran
neupravené touto smlouvou se řídí podle příslušných právních předpisů.
/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv
dokumentu uvedeného v této smlouvě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (s)
pracovní den ode dne odeslání dokumentu s vyj linkou dokumentů, u kterých je určena lhůta pro
doručení delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.
/3/Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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/4/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými soudy.
/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé
smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.
/6/ prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany
oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
/7/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na
vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu
takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy.
/8/ Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zabezpečí kupující.
/9/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních
stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
/10/ Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou ukončit vzájemnou dohodou.
/11/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
/12/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž
kupující obdrží dva (2) a prodávající jeden (l) výtisk.
/13/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jej ího zveřejnění v Registru smluv.

V Novém Městě n..M. dne.¶.Cr,QQ....2021

V Praze dne

Q'I. [O

2021

Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek
policejního prezidia ČR

kupuj ící
(razítko, podpis)

prodávající
(razítko, podpis)
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