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Kupní smlouva na dodávku kuchyňských potřeb 

uzavřená nikoli na řad níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“) (dále též „smlouva“) mezi: 

 
 
1. T.C.I. Investment s.r.o. 

se sídlem:   Branecká 874, Pardubice, PSČ: 530 06 
Zapsaná v OR vedeném u KOS v Hradci Králové, odd. C, vl. 10582 

 IČO:    252 57 421  
DIČ:   CZ25257421 
Bankovní spojení:  Fiobanka Pardubice, č. účtu: 2800432695/2010 
Zastoupený :  Ing. Ilonou Žaloudkovou, jednatelkou 

 dále jen „prodávající“ 
  
a 
 
2.  Psychiatrická nemocnice Bohnice 
 se sídlem:   Praha 8 – Bohnice, Ústavní 91/7, PSČ: 181 02  
        IČO:  000 64 220 
        DIČ:   CZ00064220 

Bankovní spojení:  Česká národní banka, č. účtu: 16434081/0710 
zastoupená: :        MUDr. Martinem Hollým, MBA, ředitelem  
dále jen „kupující“ 

(kupující a prodávající společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) 
 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího řádně a včas dodávat kupujícímu kuchyňské 
potřeby (dále jen „předmět plnění“) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 – Specifikace položek, 
která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Kupující se touto smlouvou zavazuje řádně a včas dodaný předmět plnění od prodávajícího odebírat 
a plnit z toho vyplývající finanční závazky dle příslušných ustanovení této smlouvy. 

 
Článek II. 

Místo plnění 

1. Místem plnění je sklad MTZ nacházející se v areálu sídla kupujícího. 

 
Článek III. 

Termín plnění  

1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na období 24 měsíců ode dne uveřejnění smlouvy 
v registru. 

 
Článek IV. 

Dodací podmínky 

1. Prodávající se zavazuje dodávat předmět plnění ve specifikaci a rozsahu uvedeném v příloze č. 1 
této smlouvy.  

2. Množství předmětu plnění v jednotlivých dodávkách bude specifikováno na základě příslušných 
dílčích objednávek kupujícího. Celkový objem předmětu plnění na 24 měsíců, uvedený v příloze č. 1 
této smlouvy, je pouze předpokládaný a tedy kupující není povinen prodávajícímu zaručit, že 
odebere konkrétní objem předmětu plnění. V případě, že by předpokládaný objem dle přílohy č.1 byl 
ve skutečnosti vyšší o více jak 15%, povedou smluvní strany jednání o navýšení celkového objemu 
předmětu plnění.   
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3. Jednotlivé dílčí dodávky budou kupujícímu dodávány na základě závazné emailové objednávky 
odeslané oddělením MTZ nejpozději do maximálně 10 kalendářních dnů od data objednání (pokud 
dodání určitých položek nebude oboustranně písemně domluveno jinak).  

4. Pokud nebude objednávka uplatněna pověřeným pracovníkem skladu MTZ, nebude prodávajícím 
akceptována. 

5. Kupující se zavazuje umožnit přístup prodávajícímu do jeho areálu za účelem plnění závazků 
vyplývajících z této smlouvy s tím, že prodávající je povinen respektovat dopravní a podobná 
omezení v tomto areálu platící. 

6. Dodávka se považuje dle této smlouvy za splněnou, pokud předmět plnění bude řádně a včas 
předán kupujícímu včetně příslušných dokladů, které se k němu vztahují. Předání a převzetí bude 
potvrzeno podpisem dodacího listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7. Předmět koupě musí být označen řádně a v souladu s příslušnými právními předpisy. 

8. Pokud dojde při předání předmětu plnění k neshodě s objednávkou v množství a/nebo kvalitě, bude 
reklamace vyřešena nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejího nahlášení výměnou za bezvadný 
předmět plnění. 

 
Článek V. 

Kupní cena a platební podmínky 

1. Ceny v Kč bez DPH specifikované v příloze č. 1 jsou ceny konečné a neměnné po celou dobu trvání 
smlouvy s tím, že k ní může být připočtena zákonem stanovená sazba DPH. 

2. Cena jednotlivých položek předmětu plnění je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady 
prodávajícího (např. dopravné do místa plnění, pojištění zásilky, celní, bankovní a ostatní poplatky, 
finanční vlivy – inflace, předpokládaný vývoj kurzu české koruny k zahraničním měnám apod.). 

3. Na základě potvrzené objednávky a oběma smluvními stranami potvrzeného dodacího listu vystaví 
prodávající daňový doklad (fakturu) splňující všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných 
právních předpisů. Na faktuře bude uvedeno také číslo objednávky kupujícího a přiložen potvrzený 
dodací list. 

4. Kupující se zavazuje hradit prodávajícímu cenu řádně a včas dodaného předmětu plnění na základě 
daňového dokladu. Kupující je oprávněn vrátit vadný daňový doklad prodávajícímu, a to až do lhůty 
splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou kupní ceny. Nová lhůta splatnosti 
začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu. 

5. Splatnost řádně a včas dodaného daňového dokladu se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu kupujícímu. 

6.  Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

7. Cenu předmětu plnění je možné změnit pouze v případě, že dojde v období trvání smlouvy u  
předmětu plnění ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH, a to v této výši. 

 
 

Článek VI. 
Záruka na jakost 

1. Prodávající odpovídá za to, že dodaný předmět plnění je způsobilý k užití v souladu s jeho určením, 
má vysoutěženou jakost a odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů, 
zejména hygienicko bezpečnostních. 

2. Prodávající poskytuje záruku na každou položku předmětu plnění, a to v trvání 24 měsíců.   
 
 

Článek VII. 
Nabytí vlastnického práva  

1.  Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění okamžikem jeho převzetí dle čl. IV. odst. 6. 
výše. 
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Článek VIII. 
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. V případě prodlení s úhradou oprávněně vyfakturované finanční částky je prodávající oprávněn 
požadovat po kupujícím úrok z prodlení v zákonné výši.  

2. V případě prodlení prodávajícího s plněním závazků z této smlouvy je tento povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny řádně a včas nedodané části předmětu plnění za 
každý den prodlení ve lhůtě 30 dnů a 0,5% z ceny nedodané části předmětu plnění za každý den 
prodlení ve lhůtě delší než 30 dnů 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do šedesáti dní od data, kdy byla povinné smluvní 
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení, a to na účet uvedený v této výzvě. 

4. Zaplacením smluvní pokuty či úroků z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla 
smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením smlouvy. 

 
Článek IX. 

Platnost smlouvy 

1. Smlouva končí svojí platnost buď uplynutím času, výpovědí, odstoupením od smlouvy, dohodou 
smluvních stran, nebo vyčerpáním předpokládané částky 476.008,- Kč bez DPH. 

2. Před uplynutím doby je možno smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, pokud některá ze smluvních 
stran porušuje ustanovení této smlouvy. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne 
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3.     Od smlouvy může prodávající odstoupit v případě, že na straně kupujícího dojde k prodlení s platbou 
delší než 60 dnů po splatnosti a pokud tento nesjedná nápravu, přestože bude prodávajícím na tuto 
skutečnost prokazatelně upozorněn, a to ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od doručení upozornění. 

3. Od smlouvy může kupující odstoupit v případě, že prodávající předmět plnění neplní řádně a včas a 
pokud tento nesjedná nápravu, přestože byl kupujícím na tuto skutečnost písemně upozorněn a to 
ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od doručení upozornění. 

 
Článek X. 
Právní řád 

1. Ostatní neupravené vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem, zejména OZ. 

2. V případě změn právního řádu, které podstatným způsobem změní smluvní vztah, smluvní strany 
provedou do jednoho měsíce jednání o příslušných úpravách této smlouvy. 

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv. 

2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy, včetně její přílohy, musí být provedeny formou 
písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 

3. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace položek. 

4. Kontaktní osoby ve věcech této smlouvy jsou: 

- prodávající: 
jméno:    Ing. Jiří Žaloudek  
tel.:  608 025 169 
 608 025 052     
email: zaloudkova@centrum.cz 
 

- kupující: 
ve věcech smluvních: 

jméno:       Ing. Ludmila Novotná, oddělení nákupu   
tel.:           284 016 162 
mobil:        737 264 215  
email:        ludmila.novotna@bohnice.cz  
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ve věcech plnění smlouvy a dodávek: 
 
jméno: Josef Semerák, oddělení MTZ 
tel.:  284 016 165 
mobil: 734 268 766 
email:  josef.semerak@bohnice.cz 

s tím, že změna osob uvedených shora se nepovažuje za změnu smlouvy dle odst. 2. výše a postačí 
tak písemné (e-mailové) oznámení druhé smluvní straně. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že kupující je povinen dodržovat své povinnosti dle právních 
předpisů, týkajících se  registru smluv, popř. svobodného přístupu k informacím.  

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tuto uzavírají 
nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 
 
 
V Pardubicích dne ………………          V Praze dne ……………… 
  
 
 
   …………………………….           ……………………………….. 
     T.C.I. Investment s.r.o.                Psychiatrická nemocnice Bohnice 
       Ing. Ilona Žaloudková                                                             MUDr. Martin Hollý, MBA 

        jednatelka                             ředitel   
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