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 KUPNÍ SMLOUVA 

 
na základě veřejné zakázky malého rozsahu 

„Propagační předměty k průzkumu dopravního chování“ 

 
 
 
Město Litoměřice 

se sídlem:     Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO:   00263958,  

DIČ:   CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

 

(dále jen „Kupující“) 

 

na straně jedné a 

 
 
Tisk Liška s.r.o.  

se sídlem:  Jezuitská 7/6, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 

IČO:  05199069 

DIČ:            CZ05199069 

jednající/zastoupen: Bc. Jan Štok 

zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 37739   

Bankovní spojení: xxxxxx  

 

(dále jen „Prodávající“) 

 

na straně druhé 

 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku 

 (dále jen „ObčZ“) 

tuto 

kupní smlouvu na základě veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva“): 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky spočívající 

v dodání zboží a provedení všech dalších souvisejících činností nutných k úplnému řádnému 

dokončení dodávky ze strany Prodávajícího pro Kupujícího. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Prodávající se zavazuje na základě této Smlouvy dodat Kupujícímu zboží, a to propagační 

předměty (dále jen „Zboží“), které je blíže specifikované v příloze č. 1 (Položkový rozpočet 

zboží) tvořící součást této Smlouvy, a převést na Kupujícího vlastnické právo a právo užívání 

k tomuto Zboží. Prodávající se zavazuje dodat propagační předměty ve vysoké kvalitě a ve 

stavu odpovídajícím jeho nabídce, a to ve stavu novém a nepoužitém 

2.2. Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží uvedené v přechozím odstavci odebrat a zaplatit 

za něj kupní cenu. 

3. KUPNÍ CENA 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Zboží dle této Smlouvy činí: 

cena bez DPH:     102 900,- Kč 

DPH ve výši 21%:        21 609,- Kč 

cena včetně DPH:           124 509,- Kč 

slovy: jednostodvacetčtyřitisícpětsetdevět korun českých 

3.2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související s dodáním Zboží, 

včetně potisku, balení, dopravy apod. 

4. MÍSTO A ZPŮSOB DODÁNÍ 

4.1. Prodávající se zavazuje dodat propagační předměty specifikované v příloze č. 1 této smlouvy 

splňující sjednané technické parametry s dohodnutým potiskem a v ujednaném množství dle 

dohody s Kupujícím v nejkratším možném termínu, nejpozději do 21 dnů od účinnosti 

Smlouvy, a to na místo dodání uvedené níže. 

4.2. Místem dodání Zboží je: Město Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice (dále jen „Místo 

dodání“). 

4.3. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o přesném termínu dodání Zboží alespoň 

2 pracovní dny předem. 

4.4. Dodáním propagačních předmětů se rozumí jejich doručení na místo dodání na adrese 

uvedené v předchozím odstavci, a to v souladu s upřesňujícími pokyny Kupujícího na místě 

samém při doručování. 
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4.5. O dodání propagačních předmětů bude sepsán předávací protokol (dodací list), který podepíší 

zástupci obou Smluvních stran 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněnou osobu, která bude zastupovat Smluvní 

stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

5.2. Oprávněná osoba Kupujícího je XXXXX 

telefon.: XXXXX 

e-mail: XXXXX 

poštovní adresa: Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice; 

5.3. Oprávněná osoba Dodavatele je XXXXX 

telefon.: XXXXX 

 e-mail:  XXXXX 

poštovní adresa: Tisk Liška s.r.o., Dlouhá 32, 412 01 Litoměřice 

5.4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu 

písemně upozornit druhou Smluvní stranu.  

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí Zboží na základě 

vystaveného daňového dokladu (faktury, či dílčích faktur) se splatností 14 dní. Fakturu je 

oprávněn vystavit na základě zápisu o dodání/dodacího listu podepsaném oprávněnou 

osobou Kupujícího, jehož kopie musí být nedílnou součástí této faktury. Fakturu doručí 

Prodávající Kupujícímu ve dvou výtiscích. Za termín úhrady se považuje termín odepsání 

platby z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího 

6.2. Prodávající není oprávněn požadovat zálohové platby. 

6.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 

příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 

předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn 

zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do 

prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 

doplněného či opraveného dokladu. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

7.1. Plnění této veřejné zakázky je financováno v rámci projektu 100281638 e-FEKTA Posilování 

městského úřadu Litoměřice a Drážďany v oblasti udržitelné mobility, podpořeného v rámci 

Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020“. 

7.2. Prodávající je povinen uchovávat a poskytovat dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) minimálně do konce roku 2028 
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a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost 

8. ZÁRUKA  

8.1. Na dodané propagační předměty poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku za jakost v délce 

trvání 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem řádného dodání propagačních předmětů 

podle této Smlouvy Kupujícímu. 

8.2. Reklamaci ohlásí Kupující Prodávajícímu písemně po zjištění závady, nejpozději do konce 

záruční lhůty, s uvedením reklamované závady. Prodávající je povinen reklamované části 

realizované zakázky neprodleně po uplatněné reklamaci vyměnit za nové a bezvadné. 

Kupující má dále právo postupovat i dalšími způsoby dle ust. § 2106 občanského zákoníku. 

9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Zboží za 

každý započatý den prodlení, a to v případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží dle čl. 

4.3. Smlouvy. 

9.2. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny Zboží za 

každý den prodlení s odstraněním každé záruční vady mající charakter drobné vady a ve výši 

0,2 % z Ceny Zboží za každý den prodlení s odstraněním každé jiné záruční vady; za drobnou 

vadu se považuje vada, která sama o sobě nebrání užívání Zboží či jeho části, ani užívání 

Zboží či jeho části podstatným způsobem neomezuje. Uplatněním práva na zaplacení smluvní 

pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu újmy 

způsobené porušením povinnosti, na kterou se nevztahuje smluvní pokuta podle této 

Smlouvy.  

9.3. Smluvní pokuty určené procentem se počítají z Ceny Zboží bez DPH.  

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 

Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména ObčZ. 

10.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

10.3. Kupující, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní 

povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému 

registru smluv (dále jen „ISRS“). 

10.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že Kupující je povinným subjektem podle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 

zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 

které se neuveřejňují. 
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10.5. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před 

uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem 

podpisu poslední ze Smluvních stran. 

10.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění smlouvy v ISRS. 

10.7. Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu (včetně příloh) 

přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, což stvrzují podpisem oprávněné 

osoby. 

10.8. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zboží 

Příloha č. 2 – Náhled propagačních předmětů pro průzkum dopravního chování v Litoměřicích 

a okolí  

10.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 

Kupující a jeden Prodávající. 

 

 

 
Kupující 

 

V Litoměřicích dne  

Prodávající 

 

V Litoměřicích dne  

 

 

 

 

 

 

............................................. 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

.............................................. 

Bc. Jan Štok 

vedoucí provozovny 
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Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zboží 

Název produktu Popis (identifikace) produktu 
Požadované 

množství 
(ks) 

Jednotková 
cena v Kč 
 bez DPH 

Celková cena 
v Kč 

bez DPH 

Sazba 
DPH  

Celková 
cena 
v Kč 

s DPH 

I. Černé fixy s 
potiskem 

popisovač Centropen 4651, barva obalu bílá, 
barva náplně černá, délka cca 14 cm, šířka hrotu 
0,5; potisk jednobarevný – nápis „PRŮZKUM 
DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ – LITOMĚŘICE 2017“, 
na opačné straně emblém Evropské unie (krátká 
verze) a logo programu (krátká verze) – viz 
náhled. Barevný potisk je v tomto případě 
nestandardní a vzhledem k malé velkosti loga je 
problematický soutisk více barev. 

1 500 13,90 20 850,00 21% 25 228,50 

II. Reflexní pásky 
samonavíjecí 

velikost 30x3 cm; barva reflex žlutá, černý potisk - 
emblém Evropské unie (krátká verze) a logo 
programu (krátká verze);  velikost obou log = viz 
náhled, ČSN EN 13356   
Barevný potisk je v tomto případě nestandardní 
a vzhledem k malé velkosti loga je problematický 
soutisk více barev. 

2 500 16,90 42 250,00 21% 51 122,50 
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Název produktu Popis (identifikace) produktu 
Požadované 

množství 
(ks) 

Jednotková 
cena v Kč 
 bez DPH 

Celková cena 
v Kč 

bez DPH 

Sazba 
DPH  

Celková 
cena 
v Kč 

s DPH 

III. Desky na 
dokumenty s 3 
chlopněmi 

desky na dokumenty s chlopněmi s otvíráním 
vpravo (velikost cca 23x31 cm; barva bílá; potisk 
přední strany desky barevný na bílém pozadí o 
velikosti cca A5 obsahující: na 1. řádku nápis 
„PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ – 
LITOMĚŘICE 2017“, na 2. řádku emblém 
Evropské unie (barevná verze) a logo programu 
(barevná verze) –  
Na vnější straně svislé chlopně tisk loga města 
Litoměřice, CDV, FOCUS s příslušnými textovými 
popisy (viz náhled) 

1 200 13,00 15 600,00 21% 18 876,00 

IV. Taška přes 
rameno s 
potiskem 

Viz náhled; hlavní materiál: polyester (PES), 
velikost cca 40x30x10 cm; sublimační potisk na 
přední straně o velikosti cca 15x25 cm 
obsahující: na 1. řádku nápis „PRŮZKUM 
DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ - LITOMĚŘICE 2017“, 
na 2. řádku emblém Evropské unie (barevné) a 
logo programu (barevné), na 3. řádku znak města 
Litoměřice, logo CDV a FOCUS – velikost viz 
náhled 

30 490,00 14 700,00 21% 17 787,00 



  
 

8/9 

Název produktu Popis (identifikace) produktu 
Požadované 

množství 
(ks) 

Jednotková 
cena v Kč 
 bez DPH 

Celková cena 
v Kč 

bez DPH 

Sazba 
DPH  

Celková 
cena 
v Kč 

s DPH 

V. Reflexní vesta 
s potiskem 

barva oranžová, různé velikosti; jednobarevný 
potisk o velikosti cca 30x10 cm na zadní straně 
vesty -  na 1. řádku nápis „PRŮZKUM 
DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ“, na 2. řádku emblém 
Evropské unie a logo programu (obdobně jako v 
případě přední strany desek). Na přední straně 
vlevo pod sebou loga partnerů: města Litoměrice, 
CDV, FOCUS (obdobně jako v případě vnější 
strany chlopně desek). Velikost potisku viz náhled 

50 190,00 9 500,00 21% 11 495,00 

CELKEM 102 900,00 x 124 509,00 
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