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RÁMCOVÁ DOHODA č. 1442/2017  
na dodávky posuvných a pevných regálů pro CSMS Hostivice  

Evidenční číslo zadávacího řízení ve Věstníku VZ: Z2018-012071 
 
 
ZADAVATEL: 
Česká republika – Městský soud v Praze 
organizační složka státu – 325  
se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2 
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu  
IČO: 00215660 
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Kupující“)      
 
a 
 
DODAVATEL: 
Beg  Bohemia, spol. sr. o. 
právní forma: společnost s ručením omezeným  
se sídlem: Ledárenská 25, 620 00 Brno 
zastoupená Vladimírem Přikrylem, jednatelem společnosti  
IČO: 253 00 245 
DIČ: CZ25300245 
bankovní spojerú: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „Prodávající'') 
 
(Prodávající a Kupující budou v této rámcové dohodě označováni jednotlivě jako „Strana 
dohody“, a společně jako „Strany dohody“) 
 
Uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto rámcovou dohodu o dodávkách mobilních a 
pevných regálových systémů (dále jen „Dohoda“). 
 
 

1. Účel a předmět Dohody 
 
1.1 Účelem této Dohody je stanovení podmínek a právního rámce pro uzavírání Kupních smluv 

mezi Prodávajícím a Kupujícím na dodávku zboží, a to na základě písemných výzev 
Kupujícího k podání nabídky a návrhů Prodávajícího na uzavření Kupní smlouvy. 

 
1.2 Předmětem Dohody je stanovení práv a povinností Stran dohody pro postup při uzavírání 

dílčích Kupních smluv na prodej a dodávky mobilních a pevných regálových systémů včetně 
dopravy, montáže a kolejového systému pro Centrální spisovnu Městského soudu v Praze 
(CSMS) v Hostivici (dále jen „Zboží“). Specifikace Zboží je uvedena v příloze č. 3 této 
Dohody. 

 
1.3 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu specifikovaný počet kusů Zboží na základě 

uzavřené Kupní smlouvy.  
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1.4 Kupující je oprávněn vystavovat dle svého uvážení písemné výzvy k podání nabídky ode dne 
účinnosti této Dohody. Počet návrhů písemné výzvy k podání nabídky na uzavření Kupní 
smlouvy vystavených Kupujícím není omezený. 

 
1.5 Minimální možné množství u jedné výzvy bude 1 kus kompletního podvozku vč. nástavby. 
 
1.6 Prodávající je povinen ve lhůtě uvedené ve výzvě k podání nabídky podle odstavce 1.4 zaslat 

na adresu Kupujícího dva (2) podepsané a orazítkované čistopisy Kupní smlouvy k uzavření.  
 
1.7 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží za podmínek uvedených v této Dohodě a 

v dílčích Kupních smlouvách ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a převést na 
Kupujícího vlastnické právo ke Zboží. 

 
1.8 Kupující se zavazuje zaplatit za Zboží dodané v souladu s touto Dohodou a dílčí Kupní 

smlouvou cenu uvedenou v čl. 2 této Dohody. 
 
 

2. Cena 
 
2.1 Cena za dodávku Zboží odpovídá součinu jednotkových cen jednotlivých kusů Zboží a 

počtu kusů Zboží dodaných Kupujícímu na základě dílčí Kupní smlouvy (dále jen „Cena“). 
Cena každého jednotlivého kusu Zboží je následující: 

  
Zboží 

 Cena za 1 ks                                   

bez DPH 
 
hodnota 
DPH 

vč.DPH 
Podvozek včetně nástavby 
4 030 mm x 640 mm x 140 mm 

 
35.110,50 Kč 

 
7.373,21 Kč 

 
42.483,71 Kč 

Podvozek včetně nástavby 
3 830mmx 640mmx 140mm 

 
34.810,50 Kč 

 
7.310,21 Kč 

 
42.120,71 Kč 

Pevný regál 
2100mmx 620mmx4030mm 

 
13.867,50 Kč 

 
2.912,18 Kč 

 
16.779,68 Kč 

Pevný regál 
2 100 mm x 620 mm x 3 080 mm 

 
13.477,50 Kč 

 
2.830,28 Kč 

 
16.307,78 Kč 

 
2.2 Cena každého jednotlivého kusu Zboží zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené 

s plněním Dohody, dílčí Kupní smlouvy a dodáním Zboží Kupujícímu. V ceně každého 
jednotlivého kusu Zboží jsou zahrnuty náklady na kompletní montáž a dopravu na místo, 
montáž rámu v případě potřeby výměny některého komponentu u stávajících již 
používaných regálových systémů. Cena komponentu zahrnuje také dopravu a montáž na 
mobilní podvozek, montáž v případě aplikace dodání jako stacionárního systému a také 
montáž rámu a usazení police stacionárního regálu. V ceně podvozku je zahrnuto umístění 
kolejového systému pod 1 kus mobilního podvozku včetně nájezdových plechů. 

 
2.3 Dojde-li v průběhu trvání této rámcové dohody ke změně výše příslušné sazby DPH podle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, či jiných poplatků stanovených 
příslušnými právními předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či 
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jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena za dodávky bude upravena 
písemným dodatkem k této Dohodě. 

 
 

3. Doba, místa a podmínky dodávání Zboží 
 
3.1 Zboží je Prodávající povinen dodat Kupujícímu nejdéle do 10 kalendářních dnů ode dne 

účinnosti dílčí Kupní smlouvy. Konkrétní čas dodání Zboží bude telefonicky sjednán 
předem. 

 
3.2 Místem dodání je Centrální spisovna Městského soudu v Praze (CSMS) v Hostivici,  

Jiráskova 166, 253 01 Hostivice, okres Praha-západ. 
 
3.3 Návrhy písemné výzvy k podání nabídky na uzavření Kupní smlouvy budou zasílány 

průběžně podle potřeby Kupujícího, jejich počet není omezený. Termín dodání a místo 
dodání Zboží lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Stran dohody. 

 
 

4. Platební podmínky 
 
4.1 Kupní cena bude uhrazena na základě faktury doručené Kupujícímu a vystavené 

Prodávajícím v souladu s § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Faktura musí být kupujícímu doručena do pěti (5) pracovních dnů od 
vystavení, musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené v ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., 
OZ. Přílohou faktury musí být dodací list o předání a převzetí Zboží podepsaný oběma 
Stranami dohody. 

 
4.2 Faktura je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů od data vystavení faktury Prodávajícím. 

Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v odstavci 4.1 této 
Dohody a požadované právními předpisy, Kupující má právo ve lhůtě splatnosti fakturu 
vrátit Prodávajícímu k opravě a doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
okamžiku vystavení opravené či doplněné faktury Prodávajícím.  

 
4.3 Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu Kupujícího vedeného u peněžního 

ústavu. 
 
4.4 Kupující neposkytuje na zaplacení kupní ceny zálohy a ani jedna Strana dohody neposkytne 

druhé Straně dohody závdavek. 
 
 

5. Záruka za jakost, smluvní pokuty 
 
5.1 Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené touto Dohodou a ustanovením § 2095, 2096 a 2097 OZ, 

má vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než určuje tato Dohoda. Vadou Zboží 
jsou rovněž vady v dokladech, nutných k užívání Zboží. 

 
5.2 Prodávající prohlašuje, že na Zboží neváznou práva třetí osoby. 
 
5.3 Prodávající se zaručuje, že Zboží bude v záruční době plně způsobilé pro použití k účelu 

stanovenému v této Dohodě, a není-li účel v této Dohodě stanoven, k účelu obvyklému a 



4 
 

dále, že si Zboží zachová vlastnosti stanovené touto Dohodou a ustanoveními § 2095 a 2096 
OZ (záruka za jakost). Záruční doba je sjednána v délce čtyřiceti osmi (48) měsíců. Záruční 
doba běží ode dne převzetí Zboží dle dodacího listu, podepsaného oběma Stranami dohody. 
Zárukou za jakost nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí z OZ. 

 
5.4 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu zjištěné vady dodaného 

Zboží poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční doby, při vynaložení dostatečné 
péče. 

 
5.5 V případě, že Kupující v záruční době včas uplatní zjištěné vady Zboží, je Prodávající 

povinen, dle volby Kupujícího, vady Zboží odstranit dodáním nového zboží bez vady nebo 
dodáním chybějícího Zboží, odstranit vady opravou Zboží, případně poskytnout Kupujícímu 
přiměřenou slevu z kupní ceny, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po oznámení vady 
Kupujícím. Místo uplatnění výše uvedených práv z vadného plnění může Kupující v případě, 
že má Zboží vady, odstoupit od této Dohody. Prodávající nese veškeré náklady spojené 
s odstraňováním vad, a to včetně nákladů spojených s přepravou Zboží. 

 
5.6 Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy 

Kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně skutečnost, 
že opravu Zboží neprovedl. 

 
5.7 Vady zboží uplatňuje Kupující na adrese Prodávajícího uvedené v záhlaví této Dohody. 

 
5.8 Smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny uvedené v čl. II. odst. 1 konkrétní Kupní 

smlouvy zaplatí Prodávající Kupujícímu za každý i započatý den prodlení s odevzdáním 
Zboží podle čl. 3. této Dohody.  

  
5.9 Smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny uvedené v čl. II. odst. 1 konkrétní 

Kupní smlouvy zaplatí Prodávající Kupujícímu v případě prodlení s odstraněním vad Zboží 
ve lhůtě uvedené v čl. 5. odst. 5.5 této Dohody.  
 

5.10 Úhradou smluvních pokut výše uvedených není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené 
porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 
 

5.11 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny je Prodávající oprávněn po něm 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 
5.12 Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 

obdobně ustanovení čl. 4. této Dohody. 
 
 

6. Zvláštní ustanovení 
 

6.1 Prodávající se zavazuje během dodání prodávaného Zboží i po jeho dodání Kupujícímu, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Kupujícího 
v souvislosti s plněním této Dohody. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Prodávající 
povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti.  
 

6.2 Prodávající je povinen mít nejpozději v den podpisu této Dohody uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu, s limitem pojistného plnění 
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nejméně 1 500 000,00 Kč. Maximální výše spoluúčasti vybraného dodavatele nesmí 
přesahovat částku 75 000,00 Kč. 

 
6.3 Prodávající je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 
 

6.4 Prodávající výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Dohody v Registru smluv 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Kupující se zavazuje Dohodu dle 
předmětného zákona uveřejnit. 
 

6.5 Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 
 

6.6 Kupující je od této Dohody oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
plnění poskytované podle této Dohody v následujícím roce. Kupující prohlašuje, že do 30 
dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí 
prodávajícímu, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Dohody v následujícím roce. 

 
 

7. Závěrečná ustanovení 
 
7.1 Právní vztahy touto Dohodou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ.  
 
7.2 Strany dohody v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Dohody. 
 
7.3 Strany dohody souhlasně prohlašují, že tato Dohoda není smlouvou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se 
nepoužijí. 

 
7.4 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma Stranám dohody částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této Dohody, jsou povinni se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této Dohody 
v tomto bodě nedopustila. 

 
7.5 Stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatným či neúčinným, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Strany dohody se v tomto 
případě zavazují neprodleně dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
hospodářskému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
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7.6 Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Strana dohody obdrží 
po jednom (1) vyhotovení.  Jsou-li  v této Dohodě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou 
součást. 

 
7.7 Tuto Dohodu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou Stran dohody. 
 
7.8 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu Stran dohody a účinnosti dnem uveřejnění 

v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  
 
7.9 Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou čtyřiceti osmi (48) měsíců. 

 
7.10 Účastníci této Dohody prohlašují, že Dohoda byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

 
7.11 Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Písemná výzva k podání nabídky 
Příloha č. 2 – Kupní smlouva 
Příloha č. 3 – Specifikace Zboží 

 
 
 
V Praze dne 3. 7. 2018    V Brně dne 3. 7. 2018 
 
 
za Kupujícího 
 
 
 
JUDr. Libor Vávra 
předseda Městského soudu v Praze 

       za Prodávajícího 
 
 
 

Vladimír Přikryl 
Jednatel společnosti Beg Bohemia, spol. s r.o. 

 


