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      Smlouva o dodání zboží a poskytování služby 
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „Občanský zákoník“) mezi 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.  
Sídlo:  Chlumčanského 497/5, 180 21 Praha 8 
jednající:                   Naděždou Hynkovou, na základě plné moci 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
č. účtu:  35-6581550277 
IČ:  27916693 
DIČ:  CZ27916693 
zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126337   
(dále jen „Dodavatel“) 
 
a 

Státní zemědělský intervenční fond 

Sídlo: Ve Smečkách 33, 110 00  Praha 1 

IČ: 48133981 
DIČ: CZ48133981 
Bankovní spojení                        
Název banky: ČNB Praha 
Číslo účtu: 000-3926001/0710 
Zastoupená: Ing. Ladislav Skopal, ředitel Sekce ekonomické 
(dále jen „Odběratel“) 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je dodávat Zboží a poskytovat Služby a s ní související činnosti 
Dodavatelem Odběrateli a závazek Odběratele hradit Dodavateli za dodané Zboží a za 
poskytování Služby a s ní souvisejících činností ceny v souladu s touto smlouvou.  
 

 
III. 

Definice pojmů 
Pro účely této smlouvy se následujícími pojmy uvozenými velkým písmenem rozumí: 
 
Zboží: je soubor HW jednotek a jejich příslušenství, SIM karet a dalších komponentů, 

které si Odběratel objedná. Za Zboží se pro účely této smlouvy bude považovat i 
zboží, které Odběratel v budoucnu doobjedná. 
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Služba: se rozumí soubor služeb souvisejících se sledováním vozidel Odběratele 
definovaný v OP 

 
Smlouva:  Tato smlouva o dodání zboží a poskytování služby. 
 
OP: Obchodní podmínky pro využívání služby CCS Carnet v platném znění. Aktuálně 

platné znění OP je přílohou č. 1 této Smlouvy. OP se použijí pro smluvní vztah 
v případě, že nebudou v rozporu s touto Smlouvou. V případě rozporu OP a této 
Smlouvy má vždy přednost ustanovení této Smlouvy. 

 
Ceník CCS Carnet:  Ceník CCS Carnet v platném znění. Aktuálně platný ceník CCS Carnet je 

přílohou č. 2 této Smlouvy. V případě rozporu mezi platným ceníkem 
CCS Carnet a touto Smlouvou má vždy přednost ustanovení této 
Smlouvy.  

 
 

IV. 
Povinnosti Dodavatele 

1. Dodavatel se zavazuje dodávat Odběrateli Zboží v kvalitě, množství, lhůtách a cenách 
uvedených v této Smlouvě nebo dle individuální dohody s Odběratelem. Okamžikem 
dodání Zboží bude pro každý jednotlivý kus Zboží okamžik převzetí Zboží Odběratelem. 

 
2. Dodavatel je povinen zajistit montáž HW jednotek do vozidel Odběratele způsobem a 

maximálně v cenách uvedených v této Smlouvě nebo dle individuální dohody s 
Odběratelem, k čemuž je Odběratel povinen poskytnout nezbytnou součinnost, jinak se 
závazek Dodavatele odkládá o tolik času, po který nebyla ze strany Odběratele nezbytná 
součinnost poskytnuta. 

 
3. Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli Službu po dobu trvání této Smlouvy za cenu 

129,- Kč/jednotka/měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
4. a) Dodavatel se zavazuje dodávat po celou dobu platnosti této Smlouvy Odběrateli 

následující Zboží a Služby za následující ceny:  
 

Popis Cena bez DPH 

nová jednotka Carnet 3.700,- Kč 

montáž jednotky 700,- Kč 

demontáž jednotky 300,- Kč 

pozáruční servis 0,- Kč 

 
 
b) Další Zboží bude dodáváno a montováno dle předchozí dohody s Odběratelem za 

ceny dle platného Ceníku CCS Carnet, který je přílohou č. 1 této Smlouvy, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

c) Ceny v této Smlouvě jsou uvedeny bez DPH. 
 

V. 
Povinnosti Odběratele 

1. Odběratel se zavazuje za veškeré Zboží, činnosti a poskytované Služby hradit Dodavateli 
řádně a včas smluvní ceny uvedené v této Smlouvě nebo Ceníku CCS Carnet, vše 
způsobem v této Smlouvě uvedeným nebo dle OP, pokud tato Smlouva způsob 
neupravuje.  
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2. Odběratel se zavazuje poskytovat Dodavateli nezbytnou součinnost k úspěšné realizaci 

cílů této Smlouvy. 
 

VI. 
Montáž HW jednotek 

1. Dodavatel zajistí montáž HW jednotek do vozidel Odběratele po dohodě s ním 
v některém ze svých smluvních servisních míst, nebo v sídle jednotlivých dopravních 
okruhů Odběratele dle požadavků Odběratele a podle časového harmonogramu, který si 
dohodne s Odběratelem po uzavření této Smlouvy. 

 
2. Montáž každé HW jednotky do vozidla Odběratele bude zaznamenána do montážního 

protokolu, který bude obsahovat údaje o HW jednotek namontovaných do vozidel 
Odběratele. 

 
 

VII. 
Platební podmínky 

1. Cena Zboží bude fakturována vždy v den vyskladnění zboží ze skladu CCS. 
 

2. Úhrada Služby bude fakturována jednou měsíčně, vždy za uplynulé zdaňovací období, a 
to v rámci vyúčtování karet CCS Odběratele vedených pod zákaznickým číslem z48361  a 
její úhrada bude probíhat inkasem z účtu Odběratele ve smyslu OP, spolu s platbami za 
užívání karet CCS.  

 
3. Veškeré faktury - souhrnné daňové doklady za dodávky Zboží budou hrazeny převodem 

z bankovního účtu Odběratele na bankovní účet na faktuře - souhrnném daňovém 
dokladu uvedený a pod náležitým variabilním symbolem. Za okamžik uhrazení se má 
připsání finančních prostředků na účet Dodavatele.  

 
4. Splatnost faktur - souhrnných daňových dokladů za dodávky Zboží bude vždy do 14-ti 

dnů ode dne jejich vystavení. 
 

5. Daňový doklad – faktura bude vždy obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že 
daňový doklad – faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude chybný, je 
Odběratel oprávněn zaslat takový doklad ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli, přičemž 
lhůta splatnosti začne opětovně běžet až od doručení náležitě doplněného či opraveného 
daňového dokladu – faktury. 
 

 
VIII. 

Smluvní pokuty 
1. Pro případ prodlení Odběratele s úhradami jakýchkoli částek dle této Smlouvy je 

Dodavatel oprávněn vyúčtovat Odběrateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý 
započatý den prodlení.  

 
 

IX. 
Ostatní ujednání 

1. Rozhodným okamžikem, pro přechod nebezpečí škod na každém jednotlivém kusu Zboží 
z Dodavatele na Odběratele, je okamžik převzetí Zboží Odběratelem. 
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2. Záruka na dodané Zboží a poskytované Služby se stanovuje na 24 měsíců. 
3. V případě prodlení některé ze smluvních stran s plněním dle Smlouvy delším než 30 dní, 

nebo v případě podstatného porušení Smlouvy, nebo v případě více nepodstatných 
porušení Smlouvy je druhá smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit. 

 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 48 měsíců. Pokud ani jedna smluvní strana 

nesdělí druhé smluvní straně alespoň jeden měsíc před uplynutím uvedené doby, že trvá 
na ukončení této smlouvy uplynutím uvedené doby, platnost a účinnost této Smlouvy se 
automaticky opakovaně prodlužuje vždy o jeden rok. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou smluvní stranu.  
4. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména pak 

Občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají 
přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemá 
donucující účinky.  

5. Tuto Smlouvu lze měnit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to řádně 
očíslovanými písemnými dodatky. Smluvní strany vylučují pro účely této Smlouvy 
uzavření smlouvy a dodatků k ní v důsledku přijetí nabídky jedné Smluvní strany druhou 
Smluvní stranou s jakýmikoliv (i nepodstatnými) odchylkami či dodatky.  

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, 
který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty má za následek odstoupení od této 
Smlouvy bez dalšího.  

7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že ustanovení této Smlouvy jsou sjednána jako 
oddělitelné části ve smyslu § 576 Občanského zákoníku. Bude-li některé ustanovení této 
Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, 
neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze 
Smlouvy a ostatní ustanovení Smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by 
smluvní strany Smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, 
neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas. Smluvní strany v takovém případě 
bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke Smlouvě, které umožní dosažení 
výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být 
dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením. V jiném případě 
mohou strany odstoupit od Smlouvy. 

8. Smluvní strany potvrzují, že všechny doložky obsažené v této Smlouvě jsou jim 
srozumitelné, nejsou pro ně nevýhodné a Smlouva se neodchyluje od obvyklých 
podmínek ujednávaných v obdobných případech. Smluvní strany se dohodly, že pro 
smluvní vztahy založené Smlouvou se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského 
zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, 
definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti.  

9. Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení této Smlouvy přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 
podpisy.  

10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:  
č. 1 Aktuální znění OP  
č. 2 Aktuální znění Ceníku CCS Carnet  

 V Praze dne 2016        
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…….................…………………………………………..      ………………………………………………… 

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Státní zemědělský intervenční fond 

    Naděžda Hynková                     Ing. Ladislav Skopal, ředitel Sekce ekonomické   
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