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, „ P/600/Un Ramcova kupní Smlouva c. / t 

li uzavřená podle § 2079 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zaikoník, (dálejen .,()Z.") 

1 Prodávající: 

Prodávající: 

2 THETA ASE S.r.o. 
Se sídlem: Jasná 307. 735 62 Ceský Těšín 

25867032 
D C: 
Bankovní spojení: 
Č učtu: 
Telefon/fax: 
(dale jen ,,prodávající“) 

E1 

2 Kupující: 

Ceská republika - Generální ředitelství cel 

Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 ˇ 
Jednající: -ředitelka odboı`u 13 GRC Hospodářské 

Správy 
Adresa: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 

Bankovní spojení: 
Cıslo bank. účtu: 
(dale jen ,,kupující“) 

Prodávající a kupující nebo též „smluvní strany“ uzavřeli tuto kupní smlouvu: 

I. Předmět plnění 

Předmětem plnění je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu pomůcky pro odběr, 
Skladování a převoz vzorků, jejich opravy a Servis (dále jen „předmět Smlouvy“), a to na 
základě písemných objednávek kupujícího. Jednotlivé položky předmětu plnění Smlouvy 
jsou uvedeny vPříloze ě. 1 této smlouvy - ceníku, který je nedílnou součástí této 

smlouvy. 
Jednotlivé nákupy budou uskutečněny dílčími písemnými objednávkami kupujícího 
adresovanými do Sídla prodávajícího S odkazem k této kupní smlouvě. 
Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení předmětu plnění na základě oboustranně 
podepsaného protokolu (dodacího listu) O předání a převzetí předmětu plnění. 
Smluvní Strany si výslovně ujednaly, že v případě dodání většího množství předmětu 
plnění, než je ujednáno v bodu 1 tohoto článku, není kupní smlouva na toto množství 
uzavřena. Ustanovení § 2093 OZ se tak mezi smluvními stranami neuplatní.
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Smluvní strany se dohodly, že na vztah zalozˇený touto smlouvou se neuplalní § 2126 OZ 
týkající se svépomocného prodeje, tj. smluvní strany Sjcdnávají, že v případě prodlení 
jedné strany s převzetím předmětu plnění či S placením za předmět plnění nevzniká druhé 
Smluvní straně právo [tito včc po předchozím upozornění na účet pı`odléva_jící strany 
prodat. 

Il. Cena a platební podmínky 

Ceny jednotlivých položek předmětu plnění byly stanoveny na základě nabídky 
prodávajícího ajsou uvedeny v Přílozc č. l této smlouvy, která je nedílnou součásti této 
smlouvy. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady na expedici předmětu smlouvy, tzn. balné 
a dopravu do místa plnění. případně další náklady spojené s dodáním zboží. 
Tyto ceny byly stanoveny jako ceny konečné a nelze je ıněnit. Cena zahrnuje veškeré 
náklady včetně nákladů spojených S dopravou, včetně balení podle zvyklostí. do místa 
plnění. Ceny jsou platné pro ı`ok 2017. Ceny pro další roky mohou být navýšeny, pokud 
dojde knárůstu inflace (indexu spotřebitelských cen) vdalších letech o více než 5% 
oproti roku 2017 a prodávající je oprávněn požadovat úpı`avu ceny v souladu S mírou 
inflace. Změny ceny budou předmětem dodatku ke smlouvě. 
Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury obsahující náležitosti dle 
příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne doručení kupujícímu na adresu 
uvedenou v Záhlaví této Smlouvy u kupujícího, nebo do datové schránky s následujícími 
parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“:
Faktura(y) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 
zákona č. 90/2012 Sb., O Obchodních společnostech a družstvech (zákon O obchodních 
korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a odkaz na tuto smlouvu. Nedílnou přílohou faktur musí být protokol O předání a 
převzetí (dodací list) 
Kupující má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit 
prodávajícímu, aniž by došlo k prodlení S jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými 
právními předpisy, nebo není-li přiložen protokol o předání a převzetí. Nová lhůta 
splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravených daňových dokladů 
kupujícímu. 
Peněžní Závazek kupujícího se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky 
ve prospěch účtu prodávajícího. Platba faktur bude provedena bezhotovostníın převodem 
na bankovní účet prodávajícího, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové udaje budou v této měně. 
Smluvní strany Si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
zpřidané hodnoty ve smyslu ust. § l09a zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se 
prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve 
smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

III. Místo a termín plnění 

Místem plněníje sídlo kupujícího, Budějovická 7, 140 96 Praha 4. 
Pro převzetí předmětu plnění platí, Že kupující má právo odmítnout předmět plnění 
v případě, že podstatným způsobem neodpovídá této Smlouvě. Za podstatné se pro účely 
této smlouvy považuje:
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a) předmětem plněníjc množství větší ncž objednané. v tomto případě má kupující právo 
odmítnout množství. které přesahuje množství objednané. v případě, že toto šlo při 

předání jednoduchým způsobem bez použití dalšího zjistit. jinak má lhůtu 5 
pracovních dnů na odmítnutí tohoto plnění. Pro splnění této lhůty postačí odmítnutí 
odeslat, 

b) předmět plnění, který svou jakosti zcela zjevně neodpovídá předmětu plnění kupujícím 
objednané, 

c) nedodání kompletní dodávky, např. chybějící doklady k předmětu plnění 
Termín dodání předmětu plnění je do 30 dnů od doručení závazně objednávky. 
Objednávky budou realizovány několikrát do roka na základě aktuální potřeby 
kupujícího. 

IV. Podmínky plnění, vlastnické právo 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění v bezvadném 
stavu a kvalitě včetně příslušenství a dokladů potřebných k převzetí a užívání předmětu 
koupě a převést na něj vlastnické pı`ávo k tomuto předmětu plnění. Prodávající odpovídá 
za to, že dodaný předmět koupě bude mít vlastnosti zabezpeču_jící řádné užívání předmětu 
koupě včetně k němu dodanéınu příslušenství. Kupující se zavazuje Zaplatit kupní cenu. 
Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu plněníjeho řádným převzetím na základě 
podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu) podle čl. I odst. 2 a čl. Ill odst. 1 

této smlouvy, tj. okamžikem převzetí. 
Nebezpečí škody na zboží ve sınyslu § 2082 odst. l OZ přechází na kupujícího 
okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, tj. na základě podcpsaného předávacího 
protokolu (dodacího listu) podle čl. l odst. 2 a čl. lll odst. 1 této smlouvy. 
Kupující je povinen převzít předmět plnění specifikovaný v článku I. této smlouvy a 
Zaplatit kupní cenu sjednanou v článku ll. této Smlouvy, S výjimkou ust. čl. Ill odst. 2. 
Kupujícíje povinen poskytnout prodávajícímu, po předchozím sjednání termínu, předání 
podle čl. Ill odst. 3 součinnost při předání předmětu plnění. 

V. Smluvní sankce 

Výslovně se touto smlouvou Sjednávají dále stanovené smluvní Sankce. 
Smluvní strany si výslovně ujednaly, že kjiným než zde uvedeným a dále např. ústně 
Sjednaným smluvním sankcím, jakož i k sınluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude 
přihlíženo. 
V případě, že prodávající nedodı`ží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno v čl. lll. odst. 3. této 
Smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu Smluvní pokutu ve výši 0,05% Kč za každý 
započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné dodací lhůty. 
V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady předmětu plnění dle čl. VII. bod 3 
této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% 
Kč za každý i zapoěatý den prodlení. 
Při nedodržení termínu splatnosti faktury je prodávající oprávněn požadovat od 
kupujícího úhradu úroku z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spojených S uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora. likvídačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jınenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob. 
Smluvní strany si výslovně ujednaly, že Sınluvní pokuta dle bodů 3 a 4 tohoto článku se 
nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě
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porušení dla bodu 5 lohoío Čìťınžšu o‹lpo\-'íılıí \`„\,'-'šc í'ıı`o|<[ı ı2č'šhž`ıulč :`š|áod_\‹“. 

&šn`ı|u\«'ní SZı:1l<cc_jc Splzıiníì do Íšíl cìıëu od molııızêılulılšćlm Lloı`uCžcní \«“_\Ť-“7.\-=}“ l< plnčnı' lćìo 
.~;mlu\-'ní h`nnl<L`‹_`. 

Ví. RoZh‹ı‹ìIıć ;)ı`ż'ıVo 

\/'7.{ćılì)= mezi smluvními Slraııami íouto Smlouvou \“_\'-'Slo\»'ı1Č nc1ıpı`n\fcnć So budoıš říáìiâ 

Č-cSl<ýmì, obcıınč Zı'í\í“n'm)Í-'níì pı`ćì\›'nímí přcd|.wiS}=', Zoànìćnıš 07,. 
Smluvní Su`zın\= šodlc \` 89:1 Zz.'ıł-xˇoıíıš Č. 99/l9(í3 Sb., občanSš‹\'I Soudní ř`áıl„ Ve “/nění 

_ S _ 

po>f<lè_|šíclí pıˇ`L-:clpısü urČu|í _lćı|<o místně pıˇ`íSlušııý Soud ()bVoıŠnı Soud pro Pıuluž li V 
pıˇˇípčídč, že podle pı`occsní‹;|1 pıˇˇ‹:L|piS{'ı jc lš ı`‹J?.ììo(.l‹)\‹'úžíí Věci V prvním Sâupni příslııšný 
ž<ı`zı_§Sl<)'›' soLıcš._ Lšı`ču_]ı' Smluvní Slı`anV_i:ıl<o mísınč pıˇ`í.~šlLı.‹ˇšn)'-' Soućl š\/lčSlSš<ý soud V l“ı`n7.c. 

VII. Zárııčııí poılıníııky 

f\j‹ 

IC 
(" Pı`oLlá\/č1_]ící \fýSš()\fnč pı`olılćıŠuj<3_ Šı)0lž'ê\›'€ııžý předmět plı“ıční_§c bez Včul. 

l)ı`odzí\fˇa_jš'cí poSl<_Vlujc na přcálıncí. plnění Lı\-'cúlcný Včl. l Lćıo Smlouvy Zá'u`Lıł<u na 
bc'z;'.Vaıdnou funláci V clélcc [ı“\›'z-ˇıı`zí 24 ınčsícü. V pıˇ`ípzıclč, že bude na íìılšuıřc nebo na 
protokošu o přcálá čí pıˇ`c\-'máš Vy7.ı12ıČfl3ı1či Qlcšší Zžšrııčnž' dob:-1, má íalo pıˇ`ü‹.lnoSl před 
Lšsianoˇvcıíšm těm Smlouvy. /.áı`uční cšoba Začíná běžet ode dní: přcxfzcâš' pıˇ“c€ln`ıčuı plnění 
kup uj íC ím. 
l'>ı`(>dá\fáíiící se Zê1Včı7.Lı_j‹: V 7.áı`uční době bťżxplamč odSìı`aı“ıíı“ \-ml)-V' předmětu plnění 
nejpozději do 30 dnů od prolšażauclnćlío ıíałílżíšcní Vzflıdy na S-mail nebo 
u.`-lclí`oı1z1íČíSl

Vı-:Šl<‹:í`é náldčıdy Souvisej se /_ 

Z místa plmˇ:ı“ıí či zpčä hrzıdí pı`odá\-“a_jíc-ı.

3

C ;\,;„ Š
` 

C‹ ZS ø-v pravou Včetně nzikladů Spojcnýclı S LŠopı`aV0Lı 

VIII. Závěrťščııá ııstaııoveııí 

Obě Smluvní Stıııny se dohodly na Lom, že případné úlodailšy k léto Smlouvě musí být 
V3‹=lšo[o\=eıı}-= pouze písemně. číslovanć \=7.üSI;upnou řacšou 8 podepsané oběma Sınluvními 
Sâı`aı“ıašni. Smluvní S{ı`any si dále Lı_]‹:dnal).«', že l<_]in§'‹'m š"oı“máı`n nübud pıˇllížíženo 8 

nebudou jimi Vč'šZč'ın),›`. 

Pří poclsıatnéın poı`uŠ€:ı`ıí povinností \-ˇy|Dlý\‹ˇa_iš'‹;ích že Sm|oLıVy může ìšaždćí ze Smìu\-'níclı 
stran od Smlouvy odstoupil. Za podstatné po:`LıŠ€:ní .smlLıVníclì povinností se poVčšŽLıj€:: 
- nedodržení ıczrmínů plnění smluvních Su`čın delším než 30 dnů - toto ovšem nL`oın‹2Zıı_]e 

právo na náluaclu Škody; 
- předınět této Smšouvy není dodán V laìšovćm pı`oVed‹:ní, jak je LıV<:dcno V této Smlouvě, 

nebo teclmíclué paı`amcu“y nc.`oclpo\/“í€lê_jı' Lš7Íì\f:z1tc:lSl<ı-íımı manuálu Výı`Obl<u; 
- V Záruční době se Vysl<ytn‹: šíeo;3š`č1V'it€:Žná vada nebo se Vyskytne opaI<u_] 

opı`aVit[-:lná Vadčı čı pı`OdáVa_iící Ve lhůtě Cíle Odst. VII. neposkyme kupLı_iícíı“rnı ı“ıáhı“ad 

plnění; 
- prodávající Stane neSpoželíli\z'ýın plátcem dle Č.. 235/Í2,()04 Sb; 
- ncclodánš' na-'ılnadnílıo zboží podle Zžıı`ul<ˇ\-ˇ do 30 dnů po Vrćšcení Vzıdııćlío Zboží. 
"I"zž[o Smlouva se Vyho[o\‹ˇ=„ı_j‹: Ve dvou V)‹=ho[oV€:nícl1. Jedno \-=yžíoıo\›*ı-:ní obdrží l<Lıpující._ 

druhé pı`odáVč=ı_j že í . 

Pı`o(láVa_§í€š' VýSloVnč souhlasí S tím, že š<upu_iící tuto Smžouvu 1.ı\/eřojııí na svém pı`o{'ìlu 

V plném Znění V souladu Sc Z.ál<oı“íc:ın Č. l34/ZOŽÓ Sb., řc`_jı1}'“'Cl1 Zal<áZl<ácl1, VC Znění 
pozděišíclí pıˇ`ı-.`d;.“›íSů. 
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Smluvní Strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této Smlouvy se promlčují ve lhůtě 5 
let ode dne, kdy Smluvní Strana mohla poprve toto právo uplatnit. 
Smluvní Strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stı'an není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo 
Zjejího porušení do podoby cenného papíru. 
V souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv, Sc Smluvní Strany dohodly, že 
kupující zašle tuto Smlouvu správci registru Smltıv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto 
zákonem. Osobní údaje stı`an před odesláním budou anonymizovány v souladu se 
zákonem č. [OI/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
Znění pozdějších předpisů. 
Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto Smlouvu může každá strana vypovčdět 
písemnou formou bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Vzhledem k tomu, že 
objednatel může na základě této Smlouvy převzít zboží do celkové výše 2,000.000,-Kč bez 
DPH za celou dobu trvání Smlouvy, je objednatel opı`ávněn a povinen tuto Smlouvu 
vypovědět v okamžiku, kdy se celková cena za převzaté zboží přiblíží této částce. 

„ . 

" - 1“ V Cesk V Praz

prodávající kupující 

ředitelka odboru 13 GRC Hospodářské Správy 
'T/;'.__; “",,\íJí'-1,sı,r.-"č, 

Ý _ 
ČN „ 

vd“

. 
l 

oÉNERÁuŠıl Řıšoırëísrví CEL 
Přílohy: _ , 

` 

z ODSORI3 ® 
ıoz, \ _ .. 

M096Praha4'Buděi0v,cká7 
„, „ , - mt Prıloha c. l 

- Cenik „'Č'.7l2~l4 ~ f
e

5


