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Kupní smlouva
č. 22111000430

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

I. Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Osoba pověřená jednáním:

plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jírů, MSc
ředitel Agentury logistiky Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Se sídlem: Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba ve ěcech smluvních:

Kontaktní osoba ve

Adresa pro doručov
VZ 5512, Odbor akvizic, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem-

(dále jen „kupující“

a

BEXAMED s. r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 172570.
Sídlo: Miranova 148/10, 102 00 Praha 10
IČO: 24766356
DIČ: CZ24766356
zastoupena: Ing. Zuzanou Kocourkovou
Bankovní spojení: Fio Banka a. s.

Adresa pro doručování korespondence:
Miranova 148/10, 102 00 Praha 10
(dále jen „prodávající“)
společně také jako „smluvní strany“
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II. Preambule

Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena s vybraným dodavatelem na základě
výsledku zadávacího postupu ve veřejné zakázce s názvem „DNS - Kategorie č. 8 –
Protipopáleninové krytí - Výzva č. 1“ (dále jen „VZ“) zadávané v dynamickém nákupním
systému „Zdravotnická výbava jednotlivce a záchranáře v poli 2022 - 2025“ (dále jen
„DNS“), podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).

III. Účel smlouvy

3.1 Účelem smlouvy je dodávka protipopáleninového krytí (dále jen „zboží“) do rezortu MO.

IV. Předmět smlouvy

4.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v objemu a za podmínek stanovených
touto smlouvou a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží.

4.2 Kupující se zavazuje řádně dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou
kupní cenu dle čl. V. odst. 5.1 smlouvy.

V. Kupní cena

5.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží vypočtené na základě jednotkových
kupních cen za zboží uvedené v tabulce níže.

P.č. Název MJ

Cena za
MJ

bez DPH
v Kč

Cena za
MJ

s DPH
v Kč

Počet
MJ

Celková
cena za

položku vč.
DPH v Kč

1.

Gel na popáleniny
KČM 0160381102516
BURNFREE 120 ml kus 39 688,-

Celkem: 39 688,- Kč s DPH (slovy: třicetdevěttisícšestsetosmdesátosm korun českých),
přičemž celková cena zboží bez DPH činí 32 800,- Kč, sazba DPH 21 % činí 6 888,- Kč (DPH
je stanovováno ve výši podle platné právní úpravy).

5.2 Ceny stanovené v odst. 5.1 tohoto článku jsou cenami nejvýše přípustnými za zboží,
s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH. Ve sjednaných
cenách jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu smlouvy
(např. náklady na balné, na dopravu, na pojistné za pojištění zboží během dopravy, atd.).

VI. Čas a místo plnění

6.1 Místo plnění je objekt VZ 684820, ul. Fryčajova 274, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.
Osobou, kterou kupující pověřil k převzetí zboží, tj. včetně jeho kontroly
je
n
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6.2 Dodání zboží bude provedeno do 45 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti kupní
smlouvy.

6.3 Odevzdání zboží zabezpečí prodávající v pracovních dnech pondělí až čtvrtek v době
od 07.00 do 13.00 hodin, mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po předchozí
písemné dohodě s příjemcem. Konkrétní termín a dobu odevzdání zboží sjedná
a odsouhlasí prodávající nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným odevzdáním

y přejímky

6.4 Bude-li řidič nebo osoba pověře tní příslušník, je prodávající
povinen zaslat písemně na email: nejméně 5 dnů před dodáním
zboží jméno a příjmení cizího státního příslušníka, číslo pasu (nebo jiného dokladu
totožnosti), státní příslušnost, typ vozidla a registrační značku vozidla včetně návěsu
a datum vjezdu.

VII. Dodací podmínky

7.1 Prodávající je povinen dodat zboží nové, nepoužité a v originálním ochranném balení
od výrobce chránící zboží proti mechanickému a klimatickému poškození, při dodržení
měrných jednotek uvedených v čl. V odst. 5.1 smlouvy.

7.2 Prodávající prohlašuje, že zboží odpovídá požadavkům zákona o léčivech a má patřičná
povolení pro obchodování s ním.

7.3 Prodávající je povinen předat spolu se zbožím dokumentaci v souladu s požadavky
stanovenými zákonem o léčivech. Zboží musí být dále v souladu s nařízením vlády
opatřeno označením CE. Prodávající je rovněž povinen spolu se zbožím (ke každé položce)
předat vydané ES prohlášení o shodě, a to v poslední verzi ES prohlášení o shodě
dle příslušných právních předpisů (tj. zákon o léčivech dle odst. 7.1 tohoto článku,
případně nařízení EP a Rady EU 2017/745, o zdravotnických prostředcích). Veškerá
dokumentace přitom musí být v českém jazyce.

7.4 Povinnost prodávajícího dodat zboží dle čl. VI. této smlouvy je považována za splněnou
provedením přejímky veškerého zboží příjemcem a prodávajícím či jeho pověřeným
zástupcem v místě plnění dle čl. VI. odst. 6. 1 smlouvy.

7.5 Přejímkou se rozumí předání zboží, včetně splnění všech podmínek stanovených v článku
VII. smlouvy, prodávajícím a převzetí zboží příjemcem. Zjistí-li příjemce, že zboží trpí
vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíší smluvní strany
zápis. Povinnost prodávajícího dle čl. VI. odst. 6. 2 smlouvy tím není dotčena. Je-li vadná
pouze část zboží, je oprávněn příjemce zboží netrpící vadami přijmout, tj. je oprávněn
přijmout i jen část zboží, tímto není dotčena povinnost prodávajícího dodat zbylou
chybějící či jinak vadnou část zboží.

7.6 O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací protokol, a to
ve třech (3) výtiscích s uvedením data provedené přejímky. Toto datum je dnem dodání
zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle čl. VI. odst. 6. 2 smlouvy.
V přejímacím protokolu prodávající uvede označení zboží, jeho množství a cenu, čitelné
jméno a podpis, příjemce uvede své čitelné jméno a podpis. Prodávající obdrží 2 výtisky
přejímacího protokolu, z nichž jeden přiloží jako přílohu k daňovému dokladu - faktuře.
Jeden výtisk přejímacího protokolu obdrží příjemce.

VIII. Platební a fakturační podmínky

8.1 Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání veškerého zboží dle čl. VII. odst.
7. 2 smlouvy.
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8.2 Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat do 15 kalendářních dnů doručit 
kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) za dodané zboží do datové schránky: 
ukbwcxd. Prodávající, který není schopen fakturu zaslat do datové schránky, ji zašle 
ve stejné lhůtě v listinné podobě ve dvojím vyhotovení na adresu kupujícího uvedenou 
ve smlouvě. 

8.3 Faktura musí obsahovat náležitosti vedle náležitostí uvedených v § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o dani z přidané hodnoty“) a podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., OZ, dále také:  

a) označení dokladu jako faktura, případně „daňový doklad“, 

b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího, 

c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury, 

d) příjemce a místo předání zboží, 

e) IČO a DIČ smluvních stran, 

f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno, 

g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího, 

h) kupujícího - Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu, 
Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany, 

i) konečného příjemce - Ministerstvo obrany – VZ 684820 Bystřice pod Hostýnem. 

8.4 Společně s fakturou je prodávající povinen též předložit příjemcem potvrzený přejímací 
protokol. 

8.5 Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu: Ministerstvo obrany – 
Agentura logistiky, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 
s výjimkou faktur, které budou doručeny v období od 12. 12. daného roku do 1. 2. roku 
následujícího, u nichž činí doba splatnosti 60 dnů ode dne doručení.  

8.6 Není přípustné označovat dodané zboží na dodacím listu nebo faktuře pouze číselným 
kódem. Vždy musí být uveden i název zboží.  

8.7 Kupující neposkytuje zálohové platby. 

8.8 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet 
prodávajícího.  

8.9 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý 
údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury 
kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví 
fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti 
a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou 
fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury. 

8.10 Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle 
§ 109 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo 
obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a 
tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude 
platba prodávajícímu za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude 
odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného prodávajícímu. 
Prodávající obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně 
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a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně 
příslušnému správci daně.  

IX. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu 

9.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně 
podpisem přejímacího protokolu zástupci obou smluvních stran. 

9.2 Nebezpečí škody na zboží ve smyslu ustanovení § 2121 OZ přechází na kupujícího 
současně s nabytím vlastnického práva. 

9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit škoda skutečná. 

X. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace 

10.1 Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ. Záruční 
doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá 
vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.  

10.2 U zboží, které nemá omezenou dobu použitelnosti, požaduje kupující dodat zboží s datem 
výroby v roce dodání, nejpozději v roce předešlém.  

10.3 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ. 

10.4 Reklamace se uplatňují písemně, obraz dokumentu se odesílá prostřednictvím Národního 
elektronického nástroje. 

10.5 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal za oprávněnou.   

10.6 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 28 kalendářních dnů ode dne obdržení 
oprávněné reklamace. 

XI. Práva a povinnosti smluvních stran 

11.1 Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně 
závazné právní předpisy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího. 

XII.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

12.1 V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednaném termínu 
dle čl. VI. odst. 6.2 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu 
ve výši 0,2% z kupní ceny nedodaného zboží včetně DPH (zaokrouhleno na celé koruny 
nahoru) za každý započatý den prodlení.  

12.2 V případě nedodání zboží (veškerého nebo i části) dle čl. VI. odst. 6.2 smlouvy z důvodu 
ukončení smluvního vztahu nikoliv z důvodu na straně kupujícího, je prodávající povinen 
zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.  

12.3 V případě souběhu smluvní pokuty dle čl. XII. odst. 12.1 smlouvy a dle čl. XII. odst. 12.2 
smlouvy uplatní kupující pouze tu ze sankcí, ze které plyne vyšší smluvní pokuta. 

12.4 V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží uplatněných v záruční době 
v termínu dle čl. X. odst. 10.6 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny reklamovaného zboží za každý i započatý den 
prodlení.  
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12.5 V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v čl. XIII. odst. 13. 12, odst. 13.14 
smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
50 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. 

12.6 V případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu podstatného 
porušení smlouvy uvedených ve smlouvě zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu 
ve výši 50 000 Kč, a to do 30 kalendářních dnů od zániku smluvního vztahu. 

12.7 Prodávající v případě, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce 
či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným 
rozhodnutím v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy porušení předpisů uvedených 
v čl. XIII odst. 13. 15 smlouvy ze strany prodávajícího, zaplatí kupujícímu jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé dílčí porušení zjištěné a uvedené 
v pravomocném rozhodnutí orgánu veřejné moci. 

12.8 Prodávající je povinen do 7 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného 
orgánu veřejné moci dle čl. XII. odst. 12. 6 smlouvy kopii tohoto pravomocného 
rozhodnutí předat kupujícímu. V případě, že prodávající bude v prodlení s plněním 
povinnosti dle předchozí věty, je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč. 

12.9 Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné 
výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení 
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 
svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NV 351/2013 Sb.“), podle § 1970 OZ. 

12.10 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním 
dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění nebo dnem 
následujícím po porušení povinnosti prodávajícím a prodávajícímu prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení faktury. 

12.11 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o jejich uplatnění. 

12.12 Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž 
není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

XIII. Zvláštní ujednání 

13.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

13.2 Ve smlouvě výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 
OZ. 

13.3 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

13.4 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím 
s plněním této smlouvy, je český jazyk. 

13.5 Smluvní strany jsou srozuměny, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
“zákon o registru smluv“). Tuto smlouvu uveřejní kupující, a to do třiceti (30) dnů 
od uzavření smlouvy.  
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13.6 Smluvní strany jsou povinny dodržovat při zpracování osobních údajů zákon 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

13.7 Kontaktní osoba kupujícího není oprávněna sjednávat smlouvy ani jejich dodatky, pouze 
jednat o jejich návrzích. 

13.8 Prodávající souhlasí s uveřejněním textu smlouvy v Národním elektronickém nástroji. 

13.9 Prodávající není oprávněn, zcela ani z části, postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, 
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy, ani tuto smlouvu jako celek.  

13.10 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami, týkající se této smlouvy, bude probíhat 
elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje. V případě potřeby 
komunikace v listinné podobě bude doručena osobně nebo prostřednictvím poštovní 
zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy a současně bude obraz tohoto 
dokumentu vložen do Národního elektronického nástroje. 

13.11 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných dokumentů v listinné 
podobě tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje 
za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to 
bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

13.12 Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se 
seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance 
nebo jiné pomocníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. 

13.13 Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob. 

13.14 Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči 
kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 

13.15 Prodávající si je vědom skutečnosti, že kupující má zájem o plnění dle zásad sociálně 
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Prodávající se proto výslovně zavazuje, 
že při plnění této smlouvy dodrží veškeré vnitrostátní předpisy (a to zejména, nikoli však 
výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, ale zároveň bude dodržovat závazky z mezinárodních smluv o lidských 
právech, sociálních či pracovních právech, kterými je Česká republika vázána (zejména 
úmluv Mezinárodní organizace práce, uvedených v příloze směrnice č. 2014/24/EU), 
a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla dle této smlouvy podílejí, a to bez ohledu 
na to, zda bude předmět plnění prováděn prodávajícím či jeho poddodavateli. 

13.16 Prodávající se zavazuje k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

13.17 Prodávající při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky je povinen dodržet platné 
technické normy a ekologické požadavky a zavazuje se k tomu, že veškeré použité obaly 
budou šetrné k životnímu prostředí. 

13.18 Prodávající se zavazuje k plnění veškerých povinností vyplývajících z Nařízení (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině ve znění změnových nařízení, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014, 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. Plnění těchto 
povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů. 
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XIV. Zánik závazku 

14.1 Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

14.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu 
§ 2002 odst. 1 OZ se rozumí i: 

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží či jen části zboží v termínu dle čl. VI. odst. 6.2 
smlouvy delší než 10 dnů, 

b) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady v termínu dle čl . X. odst. 
10.6 smlouvy delší než 5 dnů, 

c) výskyt třech a více vad u téhož kusu nebo druhu zboží bránících v jeho užívání během 
záruční doby dle čl. X. odst. 10.1 smlouvy, 

d) případ, kdy prodávající uvedl ve své nabídce (která vedla k uzavření této smlouvy) 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a zároveň měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení (tj. jedná se zejm. o nepravdivé údaje 
k prokázání kvalifikace v případě, že prodávající ve skutečnosti kvalifikaci 
nesplňuje, tak i údaje věcné či technické povahy, jimiž prodávající deklaroval splnění 
zadávacích podmínek, které však jím skutečně dodávané zboží nesplňuje nebo 
případ, kdy je prokázáno, že prodávající uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou 
zakázanou kartelovou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže, ve znění pozdějších předpisů), a dále zahájení insolvenčního řízení 
vedeného na majetek prodávajícího na jeho návrh a rovněž tak vstup prodávajícího 
do likvidace, 

e) opakované porušování předpisů uvedených v čl. XIII. odst. 13. 15 smlouvy zjištěné 
příslušným orgánem veřejné moci. 

14.3 Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případech uvedených v čl. XIV. odst. 14. 2 
písm. a), b), c), d), a e) smlouvy též částečně. 

XV. Závěrečná ustanovení 

15.1 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a bude potvrzena podpisem osob 
oprávněných jednat. 

15.2 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a osobami 
oprávněnými jednat podepsanými, vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její 
nedílnou součástí.  

15.3 Smluvní strany souhlasí, že kontaktní údaje smluvních stran uvedené v čl. I. smlouvy 
lze měnit pouze písemným oznámením zaslaným prostřednictvím NEN nebo datovou 
schránkou. 

15.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením 
platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného nebo neúčinného. 

15.5 Smluvní strany sjednaly, že případné spory budou řešeny dohodou, nepodaří-li se spory 
odstranit jednáním, budou rozhodnuty podle českého práva. 

15.6 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 
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důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého 
souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy. 

15.7 Smlouva se sjednává do řádného splnění závazku dle čl. VI. odst. 6.2 smlouvy. Smlouva 
nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění dle zákona o registru smluv. 

 

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi      

  

V Praze 

dne:  dne: 
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