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K U P N Í    S M L O U V A 
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

Smluvní strany 

1. 4BIZ B2B s.r.o.  

       se sídlem: Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava 

 zastoupena: Ing. Pavlem Čtvrtlíkem 

 IČO: 04166108 

 DIČ: CZ04166108 

 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 50403000/5500 
   

(dále jen „prodávající“) 
 

a 
 

2. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace 

 Vrchlického 61, 586 01 Jihlava 

 IČO: 47366630 

 DIČ: CZ47366630 - neplátce DPH 

 zastoupená ředitelkou Ing. Vladislavou Filovou  

 bankovní spojení: KB Jihlava, číslo účtu: 26736681/0100 
  

    (dále jen „kupující“) 
 

uzavírají tímto kupní smlouvu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

 
 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu respirátory FFP3 dle 

specifikace ve čl. V odst. 1. 

2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě kupní cenu ve sjednané výši.  

 

 

Článek II. 

Doba plnění  
 

1. Doba plnění počíná běžet dnem účinnosti kupní smlouvy a končí dnem řádného předání předmětu plnění, 

nejpozději však do 15.12.2021. 

 

 

Článek III. 

Dodací podmínky 
 

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží na základě objednávky, kterou kupující 

doručí elektronicky, nebo telefonicky. 

2. Prodávající vyrozumí kupujícího nejméně 3 dny před zamýšleným datem dodání o tom, že hodlá předat 

předmět koupě, aby byl kupující schopen poskytnout mu potřebnou součinnost.  

3. Prodávající je povinen na základě potvrzené objednávky kupujícího dodat do jeho sídla požadované zboží, 

a to v dodací lhůtě uvedené ve čl. II. odst. 1. Ve stejném termínu je povinen předat veškerou další potřebnou 

dokumentaci v českém jazyce. 

4. Vlastnické právo, jakož i nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. 
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Článek IV. 

Místo plnění 
 

1. Místem plnění je sídlo kupujícího Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková 

organizace, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava.  

2. Zboží bude dopraveno prodávajícím na místo plnění. O předání bude vyhotoven písemný předávací 

protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

 

 

Článek V. 

Kupní cena a platební podmínky 
 

1. Kupující se zavazuje zaplatit za zboží uvedené v čl. I. této smlouvy kupní cenu ve výši:  

popis 
cena za 1 

ks v Kč* 

cena celkem v Kč 

za požadovaný 

počet * 

respirátor FFP3 bez výdechového ventilu, s nosním klipem, 

uchycení za hlavu, nastavitelná délka gumiček, pěnová výztuha,  

EN149:2001+A1:2009, jednotlivě balené - 20 160 ks 

13,00 262 080,00 

*Rozhodnutí o prominutí DPH z důvodu mimořádné události - Finanční zpravodaj 31/2021 

Uvedená nabídková cena je nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů (doprava, rizika, finanční 

vlivy – inflace,…). 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek 

k této smlouvě o změně výše ceny, a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

3. Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím podle skutečně dodaného a předaného 

zboží. Úhrada za plnění této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem ve lhůtě 15 dnů ode dne 

vystavení faktury na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH (dále 

jen „zákon o DPH“). Tuto celkovou cenu lze změnit pouze z důvodu změny zákonných sazeb DPH. 

Fakturační adresa je totožná se sídlem kupujícího. 

4. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 

§ 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo 

příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části 

smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím. 

5. Kupující je oprávněn fakturu s udáním důvodu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, pokud má závady 

v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Doručením nové faktury 

počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

 

 

Článek VI. 

Jakost zboží 
 

1. Předmět koupě bude po celou dobu expirační lhůty, která je uvedena na jeho obalu, způsobilý k řádnému 

užívání a zachová si obvyklé vlastnosti. Při nedodržení této podmínky má kupující nárok na bezplatnou 

výměnu předmětu koupě. 

 

 

Článek VII. 

Sankce 
 

1. V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. V odst. 3 této smlouvy, má prodávající právo 

požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.  



3 

2. Kupující si vyhrazuje právo požadovat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den, kdy je 

prodávající byť i jen zčásti v prodlení s dodáním předmětu koupě. Tím není dotčeno právo kupujícího 

požadovat v plném rozsahu i náhradu škody prodlením prodávajícího způsobené 

 

 

Článek VIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, 

že na straně prodávajícího dojde k dodání zboží, které nebude splňovat požadavky uvedené ve čl. V odst. 1 

této smlouvy, a pokud prodávající nesjedná nápravu do 7 dnů, přestože bude na tuto skutečnost 

prokazatelně upozorněn. 

3. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající nedodá řádně předmět koupě 

ani do 30 dnů po dodací lhůtě uvedené ve čl. II odst. 1.  

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nezaniká právo kupujícího na úhradu 

smluvní pokuty dle čl. VII odst. 2.  

5. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 
  

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné 

správy - Registru smluv.  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že úplný text smlouvy bude zveřejněn v informačním systému veřejné 

správy - Registru smluv. Povinnost zveřejnění splní kupující. V případě nesplnění zákonné povinnosti je 

smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.   

3. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

4. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde 

ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 dny a začíná běžet dnem 

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv 

skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, že se neuvedly vzájemně v omyl a ani jedna z nich smlouvu 

neuzavírá v tísni. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. 

 

V Jihlavě dne21.10.2021              V Ostravě dne 15.10.2021 

  

 

 

 

…………………………….     …………………………...... 

            za kupujícího         za prodávajícího        

   Ing. Vladislava Filová                     Ing. Pavel Čtvrtlík 

   ředitelka              předseda představenstva 


