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Kupní smlouva č. 3/2010 
 

 
KUPNÍ SMLOUVA 

evidovaná u prodávajícího pod č. 3/2010 
a u kupujícího pod č………….. 

uzavřená podle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

 

 
I. 

       Smluvní strany 
 

Prodávající:   STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
    se sídlem Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl A LX, vložka 296, sp. zn. Ps 296/1  

    jednající:  Ing. Richard Bulíček, generální ředitel 
IČ:  00001279 
DIČ:   CZ00001279 
bank. spojení: Komerční banka a.s., Havlíčkova 13, Praha 1 
číslo účtu: 18009011/0100 
(dále jen „prodávající“) 
 

Kupující: Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 
se sídlem Olomouc, Koželužská 563/1, PSČ 771 10 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ostravě oddíl B, sp. zn. 803 

     jednající:   Ing.Vladimír Menšík, člen představenstva 
       a  výkonný ředitel 
                 IČ:   47676639 

DIČ:   CZ47676639 
  č. účtu: 8010-0909113883/0300 

(dále jen „kupující“) 
 
(dále jen „smluvní strany“) 

   
Zmocněnci pro jednání 
smluvní a ekonomická: 
 
za prodávajícího:  PhDr. Olga Dudková, 
                                              1. zástupce generálního ředitele a ekonomický ředitel 
     
za kupujícího:   XXX   
 
Zmocněnci pro jednání 
věcná a technická: 
 
 
za prodávajícího:  XXX 
     
za kupujícího:   XXX 
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II. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího řádně, včas a za podmínek v této smlouvě 

uvedených, vyrobit a dodat kupujícímu sjednané množství papírových jízdenek, 
papírových kotoučů pro prodej jízdenek a papírových kotoučů do tiskáren (dále jen 
„zboží“) dle technické specifikace uvedené v příloze této smlouvy - Technická 
specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy. Kupující se zavazuje za podmínek 
sjednaných ve smlouvě toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu dle čl. IV smlouvy. 

 
2. Minimální množství předmětu plnění podle odstavce 1 tohoto článku činí 400 kotoučů pro 

prodej jízdenek, 200 papírových kotoučů do tiskáren a 5 000 000 ks papírových jízdenek. 
 

 
III. 

Místo a doba plnění 
 
1. Místem plnění je objekt kupujícího na adrese Dopravní podnik města Olomouce, a.s., 

Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc. 
 
2. Zboží bude kupujícímu dodáno formou dílčích plnění. Množství předmětu plnění v každé 

dodávce bude upřesněno písemnou objednávkou kupujícího na e-mailovou adresu XXX 
a adresu prodávajícího uvedenou v čl.I smlouvy. Dodávka bude realizována do 15 
pracovních dnů od doručení písemné objednávky. Prodávající bude realizovat maximálně 
pět objednávek za kalendářní rok. 

  
IV. 

Kupní cena 
 
1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o 

cenách, ve znění pozdějších předpisů  a činí: 
 
 cena za 1 ks kotouče pro prodej jízdenek bez DPH                   XXX Kč 

 cena za 400 ks kotoučů bez DPH                                                                   XXX Kč  
 
 cena za 1 ks kotouče do tiskáren ZEBRA TLP 2844 bez DPH                 XXX Kč 

 cena za 200 ks kotoučů bez DPH                                                                   XXX Kč 
 
 cena za 1 ks papírové jízdenky bez DPH                    XXX Kč 

 cena za 5 000 000 ks jízdenek bez DPH                                                        XXX Kč 
 
2. V případě požadavku kupujícího na změnu, resp. úpravu designu papírové jízdenky na 

rubové straně při zachování technické specifikace dle smlouvy, je kupující povinen předat 
prodávajícímu veškeré tiskové podklady nejpozději 20 pracovních dnů před 
požadovaným termínem dodání jízdenek s upraveným designem a uhradit prodávajícímu 
náklady spojené s vytištěním nové předlohy k tisku ve výši 25 459,- Kč bez DPH. 

 
3. Změna designu ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 2 smlouvy může být uplatněna 1 x za 

kalendářní čtvrtletí v objednávce kupujícího na dílčí dodávku. Veškeré úpravy a doplnění 
nad rámec sjednaný v této smlouvě se řídí ustanoveními uvedenými v čl. VIII smlouvy.    

                                                       

mailto:krivanek.martin@stc.cz
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4. Kupní cena dle odstavce 1 je cenou pevnou a nejvýše přípustnou a obsahuje náklady na 
výrobu, dopravu do místa plnění, materiál a balné, včetně ceny nevratných obalů. Tato 
cena může být měněna pouze při splnění následujících podmínek: 

 

- změny a doplňky technické specifikace předmětu plnění, a to však pouze a 
výlučně na základě požadavku kupujícího, 

- pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a 
norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši ceny. 

 
5. Prodávající je oprávněn zvýšit kupní cenu v případě, stoupne-li míra inflace vyjádřená 

přírůstkem indexu spotřebitelských cen za kalendářní rok vyhlašovaná každoročně 
Českým statistickým úřadem, a to o vyhlášenou míru inflace. Cena může být 
prodávajícím zvýšena k prvnímu dni měsíce následujícího po vyhlášení tohoto indexu. 

 
6. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními 

předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.  
 

V. 
Fakturační a platební podmínky 

 
1. Prodávající je povinen vystavit daňový doklad (fakturu) za zboží do 15 dnů ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den dodání, 
tj. den převzetí dodávky uvedený na dodacím listu. Kopie dodacího listu potvrzeného 
kupujícím musí být k daňovému dokladu přiložena. Daňový doklad (fakturu) je prodávající 
povinen doručit  kupujícímu do 10 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení.  

 
2. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) je 30 dnů od jeho doručení 

kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že  byl doručen 3. den po jeho odeslání. 
 
3. Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou připsáním celé fakturované částky na účet 

prodávajícího nejpozději v poslední den lhůty splatnosti. 

 
4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat údaje vyžadované právními předpisy, zejména 

ustanovením § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku.  
 

5. Kupující může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li: 
- nesprávné nebo neúplné cenové údaje; 
- nesprávné nebo neúplné náležitosti. 

 V tomto případě je kupující povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu 
vrácení. Nová lhůta splatnosti počne běžet ode dne doručení daňového dokladu (faktury) 
opraveného nebo nového. 

 
VI. 

Dodací podmínky 

 
1. Přepravu zboží do místa plnění podle čl. III odst. 1 smlouvy zabezpečuje prodávající. 

 
2. Prodávající předá zboží kupujícímu ve lhůtě a v místě dle čl. III smlouvy. Přejímka 

zboží se uskuteční po 100% přepočtu balíků a pokládá se za komisionálně 
provedenou, bude-li po celou dobu přejímky přítomen alespoň jeden pověřený 
zástupce kupujícího a jeden pověřený zástupce prodávajícího. Současně kupující 
provede namátkovou kontrolu jakosti a množství zboží ve vybraných balících. 
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3. Za kupujícího budou k převzetí, kontrole množství a jakosti předmětu plnění zmocněni 

zaměstnanci kupujícího.  
 

4. Kupující se stává uživatelem zboží po skončení jeho přejímky. Skutečností, dokládající 
nezvratně tento moment, je podpis zástupce kupujícího na dodacím listě. Od tohoto 
okamžiku přechází veškerá odpovědnost za převzaté zboží na kupujícího. 

 
5. Kupující se stává vlastníkem zboží po úplné úhradě daňového dokladu (faktury) 

prodávajícího za příslušnou dodávku zboží. 
 

6. Pokud kupující neodebere minimální množství zboží dle této smlouvy, uhradí 
prodávajícímu náklady rozpracované výroby. 

 
7. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o plánovaném dni dodání každé dílčí 

dodávky vždy minimálně 5 pracovních dní přede dnem dodání zboží, a to na tel.č. XXX, 
XXX nebo emailem na adresu: XXX, XXX. 

 
VII. 

Reklamace 
 
1. Prodávající odpovídá za to, že převzaté zboží bude po dobu záruční doby splňovat 

určené technické parametry a bude v souladu s normami a předpisy určenými v této 
smlouvě. Záruční doba činí 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. 

 
2. Kupující má právo reklamovat zboží kdykoliv během záruční doby. K reklamaci přiloží 

vždy vadné kusy zboží a část krabice s označením jména zaměstnance prodávajícího, 
který prováděl balení. Současně přiloží originál zápisu o zjištěných vadách předmětu 
plnění. 

 
3. Nároky z vad zboží budou řešeny po vzájemné dohodě smluvních stran náhradou 

vadných kusů za bezvadné nebo finanční kompenzací. 
 

4. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 kalendářních dnů. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy 
bylo vadné zboží od kupujícího převzato prodávajícím.  

 
5. Prodávající neodpovídá za poškození zboží živelní událostí, mechanickým poškozením 

ze strany kupujícího nebo třetí osoby, nevhodným skladováním, popř. použitím k účelu, 
který není obvyklý pro tento druh zboží. 

 
VIII. 

Součinnost prodávajícího a kupujícího 
 

1. Výrobu zboží zabezpečuje prodávající v souladu s technickou specifikací uvedenou 
v příloze smlouvy. 

 
2. V případě požadavku kupujícího v průběhu výroby zboží na jeho změnu, spočívající ve 

změně barevnosti, designu, textů, typu barev nebo druhu papíru se kupující zavazuje 
sjednat s prodávajícím přiměřené prodloužení doby plnění a uhradit zvýšené náklady 
související se zabezpečením tohoto požadavku a za likvidaci předtištěných biank. 

 
3. Všechny podklady pro korekturu zaslané kupujícímu se kupující zavazuje vrátit 

prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich doručení. Nedodrží-li kupující tuto 

mailto:XXX
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lhůtu a tím znemožní nebo ohrozí včasné splnění závazku prodávajícího, je povinen sjednat 
s prodávajícím nový termín splnění závazku. 

 
4. Nevrátí-li kupující podklady pro korekturu nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty dohodnuté 

podle odstavce 3, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a vyúčtovat kupujícímu 
náhradu vzniklé škody v plné výši. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že prvotní korektura proběhne v sídle prodávajícího za účasti 

obou smluvních stran, za účelem dosažení optimální barevnosti u grafického návrhu, 
který dodá kupující. 

 
6. Pokud kupující v průběhu zpracování zakázky odstoupí od smlouvy z důvodů, za které 

neodpovídá prodávající, budou kupujícímu účtovány náklady rozpracované výroby a 
úhrada nákladů spojených s  přerušením prováděné zakázky. 

 
7. Pokud odstoupí prodávající od smlouvy (kromě důvodů v odstavci 4 tohoto článku), je 

povinen uhradit kupujícímu náhradu prokazatelně vzniklé škody. 
 

IX. 
Zvláštní ujednání 

 
1. Prodávající se zavazuje, že při výrobě zboží budou uplatněna bezpečnostní opatření, 

která pro něho plynou z platné vnitropodnikové dokumentace o zajištění bezpečnostní 
ochrany ceninové výroby. 

 
2. Prodávající zaručuje kupujícímu, že během přípravy a výroby zboží nedojde k úniku či 

zneužití tiskových podkladů ani rozpracovaného či dokončeného zboží. 
 
3. Vadné a zkušební tisky budou odborně a kvalifikovaně zničeny v objektu prodávajícího 

v souladu s vnitropodnikovou dokumentací prodávajícího. Prodávající o tom vyrozumí 
kupujícího zasláním protokolu o zničení, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od poslední 
dodávky zboží.   

 
4. Prodávající se zavazuje, že zboží ani tiskové podklady pro výrobu zboží nebudou bez 

písemného souhlasu kupujícího poskytnuty třetí osobě. 
 
5. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s 

předmětem plnění, jakož i s vytvořením a obsahem této smlouvy. Zavazují se, že 
zachovají jako důvěrné informace a zprávy, týkající se vlastní spolupráce a vnitřních 
záležitostí smluvních stran. 

 
6. Kupující se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s výrobní činností 

a bezpečnostní ochranou výroby prodávajícího, které by se v souvislosti s tímto 
smluvním vztahem dozvěděl. Prodávající upozorňuje kupujícího, že tyto informace jsou  
informacemi neveřejnými, charakteru diskrétní, s povinností dodržování mlčenlivosti. 

 
X. 

Sankce 
 
1. V případě prodlení prodávajícího s plněním lhůt podle čl. III této smlouvy, zaplatí 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny nedodaného zboží za každý den 
prodlení. 
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2. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury), zaplatí kupující 
prodávajícímu v souladu s § 369 obchodního zákoníku úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
dlužné částky za každý den prodlení. 

 

3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení dle tohoto článku vzniklá povinné 
smluvní straně do 20 dnů od doručení výzvy oprávněné strany k zaplacení. 

 
 

XI. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Práva a povinnosti vyplývající z této kupní smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní 

strany převádět na třetí stranu. 
 
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu 

písemnou dohodou nebo ji písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a začíná 
plynout dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 
3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými 

dodatky, takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou.  
 
4. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem a 

předpisy souvisejícími. 
 
5. Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží jeden výtisk. 
 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 
 
 
Přílohy: Technická specifikace 
 
 
V Praze dne       V Olomouci dne  
 
 
 
 
Prodávající:       Kupující: 
 
 
 

.....…………………………………       …………………........……………………………  
      Ing. Richard Bulíček,                                                    Ing.Vladimír Menšík,  
         generální ředitel                                                člen představenstva a výkonný ředitel 
 
 
 

 
 
 

 


