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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 
(dále také jen „Smlouva“) 

 

Číslo smlouvy Kupujícího: 0122000067  Číslo smlouvy Prodávajícího: ………………………. 

ID VZ: 129121  

 
Smluvní strany 

 
Kupující:   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích                          
se sídlem   Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 
zastoupený:   Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou  
IČO:   60076658 
DIČ:    CZ60076658 
bank. spojení:                 Československá obchodní banka a.s., pobočka FIB České Budějovice, Lannova    tř. 11/3,  

370 21 České Budějovice, č. ú.: 104725778/0300 
(dále též jen „kupující“) 
 
a 
 
Prodávající:  OFFICEO s.r.o. 
se sídlem:  Floriánova 2461, 253 01  Hostivice  
zastoupený:  Ing. Milan Baran, MBA, jednatel, Tomáš Faltus, na základě plné moci 
IČO:    64942503 
DIČ:    CZ64942503 
bank. spojení:  Raiffeisenbank a.s./ UniCredit Bank Czech Republic, a.s.   
č. účtu:    1057007849/5500 / 805322007/2700 
Ve věcech smluvních:  Tomáš Faltus, tomas.faltus@officeo.cz, 737 263 166 

(dále jen „prodávající“) 

 
uzavřely dle § 1746 odst. 2 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) 
za účelem zabezpečení Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích hygienickými potřebami tuto smlouvu: 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 11.1.2022 (dále jen „nabídka“) podaná 

ve veřejné zakázce nazvané HYGIENICKÉ POTŘEBY A MATERIÁL pro JU (dále jen „Veřejná zakázka“), 

zadávané v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„ZZVZ“). 
 

2. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k Veřejné zakázce, zejména 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou prodávajícího. 
Tato smlouva obsahuje obchodní podmínky pro realizaci jednotlivých dílčích plnění a tvoří právně závazný 
základ pro uzavírání jednotlivých prováděcích smluv o dílčím plnění na základě výzvy ze strany zadavatele 
(tj. objednávky ze strany kupujícího). 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 
1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu hygienické potřeby a vybavení pro sociální zařízení za podmínek 

stanovených touto smlouvou a v rozsahu specifikovaném v konkrétní písemně vystavené dílčí objednávce 
(dále jen „zboží“) a převádět na kupujícího vlastnické právo k němu. Popis a rozsah zboží, které je kupující 
oprávněn objednávat a prodávající povinen dodávat je uveden v příloze č. 1 této smlouvy - „Nákupní koš 
(Cenová nabídka)“. 

 
2. Zboží musí být nové, nepoužité, kompletní a ve standardní kvalitě a v souladu se specifikací uvedenou 

v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby bylo možné jeho plné využití. 
 
3. Prodávající je povinen zboží dodávat do místa plnění dle čl. V. odst. 1. této smlouvy v originálních obalech 

výrobce zboží ve sjednaném množství, jakosti a čase. 
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4. Prodávající je povinen při předání zboží dle čl. VI. této smlouvy předat kupujícímu prohlášení o záruce, resp. 

záruční list na zboží a návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, a to u položek zboží uvedených v příloze 
č. 1 této smlouvy, u kterých je to obvyklé. 
 

5. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží, na které vystavil dílčí písemnou objednávku, přebírat a platit 
prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle čl. III. této smlouvy. 
 

6. Kupující si vyhrazuje právo poptávat plnění dle této smlouvy a prováděcích smluv (dílčích objednávek) s 
ohledem na své disponibilní finanční prostředky nebo aktuální potřeby. Pro vyloučení pochybností se určuje, 
že tato smlouva nestanoví povinnost kupujícího poptávat plnění dle této smlouvy. 
 

 

III. Kupní cena 
 
1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na 

jednotkových cenách zboží, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy „Nákupní koš (Cenová nabídka)“. 
 
2. Jednotkové ceny stanovené dle odst. 1. tohoto článku jsou cenami nejvýše přípustnými po celou dobu 

účinnosti této smlouvy, s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH. Účinností takové 
úpravy se ceny za zboží včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH. Ve sjednaných cenách jsou zahrnuty 
veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží do místa plnění (například náklady na balné, skladné, 
dopravu, pojištění, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o 
vlastnostech, certifikátů a atestů, převod práv, aj.). Prodávající není oprávněn účtovat žádné další částky 
v souvislosti s plněním dle této smlouvy. 
 

3. Cena za poskytnutí jednotlivých dodávek zboží bude odpovídat vždy konkrétní písemné výzvě (objednávce) 
a bude v souladu s cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

4. Prodávající nese plnou odpovědnost za správnost výše sazby DPH uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

5. Zboží nabízené prodávajícím běžným zákazníkům za ceny nižší, než jsou ceny stanovené v příloze č. 1 této 
smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu dodávat a účtovat za tyto nižší ceny. Prodávající je povinen vždy 
předem písemně informovat kupujícího o skutečnosti předvídané v předchozí větě tohoto odstavce. 
 
 

IV. Podmínky uzavírání prováděcích na základě této rámcové smlouvy 

 
1. Jednotlivé veřejné zakázky v rámci této smlouvy budou realizovány na základě písemných výzev k poskytnutí 

plnění formou objednávek ze strany kupujícího, které jsou návrhem na uzavření prováděcí smlouvy. Tyto 
objednávky, tj. výzvy k dílčím plněním, mohou být činěny elektronickými prostředky a budou vycházet z 
podmínek této smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

 
2. Výzva ke každému dílčímu plnění (tj. každá objednávka) bude obsahovat potřebné údaje pro uzavření 

prováděcí smlouvy, tedy označení smluvních stran, přesné určení předmětu plnění, požadovaného množství 
a místo plnění (dodání). V případě pochybností je prodávající povinen požádat kupujícího o doplňující 
informace. Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny jsou pro něho dostačující a nemůže se z tohoto důvodu 
zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění dodávky zboží. 
 

3. Přijetí objednávky se zavazuje prodávající kupujícímu potvrdit do 2 pracovních dnů od jejího doručení, a to 
písemně, to je též e-mailem nebo jiným prokazatelným způsobem. Potvrzením objednávky se považuje 
objednávka za uzavřenou prováděcí smlouvu. Požadované dodávky zboží nebudou prodávajícím upravovány 
druhově, objemově ani finančně. 
 

4. Prodávající se dále zavazuje: 

a) při plnění smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů v pracovněprávní oblasti, zejména co se 
týká odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placených přesčasů apod., a dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí. Prodávající neumožní nelegální 
práci; 
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b) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci plnění této smlouvy, 
a to vždy ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, která nepřesáhne 30 dní. 

Kupující má právo kontrolovat dodržování tohoto odstavce; Prodávající je povinen Kupujícími kontrolu 
umožnit; neumožnění kontroly je podstatným porušením smlouvy. 

 
V. Místo a čas plnění 

 
1. Místem plnění, tj. místem dodávek hygienických potřeb jsou místnosti určené kupujícím v níže uvedených 

objektech. Dodávky zboží budou přebírat osoby, které kupující pověřil k převzetí tohoto zboží (dále jen 
„příjemce“). Konkrétní objekt včetně přesné adresy místa pro dodávku předmětu plnění bude specifikován na 
každé výzvě (objednávce).  
 

2.  
 

Organizační složka 
Jihočeské univerzity 

Označení budovy dané 
organizační složky 

Adresa 

Rektorát 
 

Filozofická fakulta a Rektorát 
Branišovská 1645/31a, České 
Budějovice 

Studentský klub Studentský klub - administrativa Studentská, České Budějovice 

Filozofická fakulta Filozofická fakulta a Rektorát 
Branišovská 1645/31a, České 
Budějovice 

Přírodovědecká fakulta 

Pronajaté prostory BC Branišovská, České Budějovice 

Pavilon C Branišovská, České Budějovice 

Zlatá Stoka Zlatá Stoka, České Budějovice 

Pavilon B Branišovská 31, České Budějovice 

Zemědělská fakulta 

Pavilon „B"-  pavilon kateder Studentská 1668, České Budějovice 

Pavilon „B"-  pavilon kateder Studentská 1668, České Budějovice 

Pavilon „M" – knihovna Studentská 1715/25, České 
Budějovice 

Pavilon „H" – pavilon údržby Studentská 788, České Budějovice 

Pavilon „J" – Zlatá stoka 
Na Zlaté stoce 588/10, České 
Budějovice 

Pavilon „O" – agrochemie 
Branišovská 1457, České 
Budějovice 

Zemědělská fakulta a Fakulta 
rybářství a ochrany vod 

Na Sádkách, České Budějovice, na 
parc. č. 1296/4, v k.ú. České 
Budějovice 2 

Minipivovar Na Sádkách 3, České Budějovice 

Pavilon „A“ Studentská, České Budějovice 

Pavilon „C“ Studentská, České Budějovice 

Pavilon „D“ Studentská, České Budějovice 

Pavilon „E“ Studentská, České Budějovice 

Ekonomická fakulta 

Budova „A"– děkanát Studentská 787/13, České 
Budějovice 

Pavilon „F" – učebny Studentská, České Budějovice 

Zdravotně sociální fakulta 
ZSF Jírovcova 24, České Budějovice 

Nemocnice, dolní areál B B. Němcové, areál Nemocnice 
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České Budějovice 

Nemocnice B. Němcové 54, České Budějovice 

U Výstaviště U Výstaviště 26, České Budějovice 

Nerudova Nerudova 53a, České Budějovice 

Výuková základna - Hradce Hradce u Lipí, 370 01 

J. Boreckého 
J. Boreckého 27, Vltava, České 
Budějovice 

Fakulta rybářství a ochrany 
vod 

Výzkumný ústav rybářský a 
hydrobiologický 

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany 

FROV, Husova 
Husova, 
České Budějovice 

Wölfův mlýn: 
Mezinárodní environmentální, 
vzdělávací, poradenské a 
informační středisko ochrany vod 
Vodňany 

Na Valše 207 
389 01 Vodňany 

 

Zemědělská fakulta a fakulta 
rybářství a ochrany vod 

Na Sádkách, České Budějovice,  

Akademická knihovna Akademická knihovna Branišovská 31b, České Budějovice 

Teologická fakulta Teologická fakulta 
Kněžská 410/8, 37001 České 
Budějovice 

Pedagogická fakulta 

Jeronýmova čp. 8 a 10 
 
Dukelská čp. 7 a 9 
 
U Tří lvů čp. 1725/1a 
 
Na Sádkách čp. 305/2a (KTV) 
 
Na Sádkách čp. 1687/1c (K6) 

 
Jeronýmova čp. 8 a 10, 370 01 
České Budějovice 
Dukelská čp. 7 a 9, 370 01 České 
Budějovice 
U Tří lvů čp. 1725/1a, 370 01 České 
Budějovice 
Na Sádkách čp. 305/2a, 370 05 
České Budějovice  
Na Sádkách čp. 1687/1c, 370 05 
České Budějovice  
 

 
 
 
Zástupce Kupujícího - Příjemce:    
 
Rektorát a Akademická knihovna:   Bc. Miroslav Hromada 
Studentský klub a Filosofická fakulta:  p. Alena Slováčková 
Přírodovědecká fakulta:    Bc. Kristýna Kušková 
Zemědělská fakulta:   p. Jana Kropáčková 
Ekonomická fakulta:    p. Jana Kropáčková   
Zdravotně sociální fakulta:   Ing. Bohumír Šindelář 
Fakulta rybářství a ochrany vod:  Ing. Vladimír Nedopil  
Pedagogická fakulta:    Stanislav Podlaha 
Teologická fakulta:   Mgr. Patricie Ondřichová  

 
 
3. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodávat zboží dle vystavených objednávek kupujícím ode dne 

účinnosti této smlouvy po dobu 24 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 1.800.000,- Kč 
bez DPH, a to podle skutečnosti, která nastane dříve. Výše finančního limitu je dána předpokládanou 
hodnotou veřejné zakázky. K datu ukončení této smlouvy musí být vypořádány veškeré platby. Kupující není 
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povinen odebrat celkový předpokládaný počet jednotek, resp. položek hygienických potřeb uvedených v 
příloze č. 1 této smlouvy. 

 
4. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží do místa plnění do 5 pracovních dnů od uzavření příslušné 

prováděcí smlouvy dle čl. IV odst. 3. 
 

5. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží v místě plnění v pracovních dnech od 09:00 hod. do 13:00 
hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s příjemcem. Prodávající je 
povinen informovat příjemce o přesném termínu dodávky zboží, a to nejpozději 24 hodin před realizací 
dodávky. 
 
 

VI. Předání a převzetí zboží 
 
1. Kupující je oprávněn zboží průběžně objednávat na základě aktuálních potřeb a prodávající je povinen 

objednané zboží v době dle článku V. odst. 4. a 5. této smlouvy dodávat.  
 

2. Povinnost prodávajícího dodat zboží dle článku II. této smlouvy je považována za splněnou provedením 
přejímky zboží příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě 
a době plnění dle článku V. této smlouvy. 

 
3. Přejímkou se rozumí předání zboží prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem a jeho převzetí příjemcem. 

Zjistí-li příjemce, že zboží trpí vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíší 
smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle článku V. odst. 4. této smlouvy tím není dotčena. 

 
4. O provedení přejímky bude prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem a příjemcem sepsán přejímací 

protokol s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné pro splnění 
povinnosti prodávajícího dle článku V. odst. 4. této smlouvy. V přejímacím protokolu prodávající či jeho 
pověřený zástupce uvede zejména označení zboží, jeho množství, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede 
též své čitelné jméno a podpis.  

 
 
 

VII. Fakturační a platební podmínky 
 

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu okamžikem přejímky zboží na základě každé dílčí objednávky. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den přejímky zboží. 
 

2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a do 15 dnů prokazatelně doručit kupujícímu originál 
dílčího daňového dokladu (dále jen „faktura“) za skutečně dodané a příjemcem potvrzené zboží s rozepsáním 
jednotlivých položek zboží. Faktura bude mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů, zejména z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZDPH). 

 
3. Na každé faktuře je prodávající povinen uvést číslo příslušené objednávky. Dále bude na každé faktuře 

uvedeno evidenční číslo této smlouvy. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též originál 
přejímacího protokolu potvrzeného příjemcem. 
 

4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla kupujícího uvedenou 
v úvodu této smlouvy nebo na elektronickou adresu kupujícího: efaktury@jcu.cz. 

 
5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy 

požadované doklady, je kupující oprávněn takovou fakturu do data její splatnosti vrátit prodávajícímu, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, 
bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová doba splatnosti dle odst. 4. tohoto článku ode dne 
doručení opravené nebo nové faktury.   

 
6. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího. 

 
7. Kupující neposkytuje zálohové platby. 

 
8. Smluvní strany se dohodly, že nastane-li v souvislosti s prodávajícím jakákoliv skutečnost, v jejímž důsledku 

se může vůči kupujícímu uplatnit ručení za daň odváděnou prodávajícím ve smyslu ZDPH, je kupující 
oprávněn nezaplatit prodávajícímu vyúčtovanou DPH a odvést ji přímo správci daně a kupující je rovněž 
oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
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9. Platby budou zásadně probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet prodávajícího uvedený v této 

smlouvě. Změnu bankovního spojení a čísla účtu prodávajícího bude možno provést pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným kupujícímu, nejpozději spolu s 
příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou k podpisu smlouvy. 
 

10. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 OZ, § 1765 odst. 
1 a § 1766 OZ se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije. 

 
 
 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Prodávající je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní 

předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího. 
 

2. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímky zboží dle čl. VI. této 
smlouvy. 

 
3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 odst. 1 OZ   

provedením přejímky zboží dle čl. VI. této smlouvy. 
 

4. Prodávající je povinen držet po celou dobu trvání této smlouvy stejnou kvalitu poskytovaných dodávek. V 
případě prokazatelného zhoršení kvality dodávky má kupující právo na nové bezplatné poskytnutí zboží, 
případně na odstoupení od této smlouvy. 
 

5. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou k dosažení účelu této smlouvy. 
 

6. Prodávající je při plnění předmětu této smlouvy vázán příkazy kupujícího činěnými zejména prostřednictvím 
příjemce zboží.  
 
 

IX. Záruka za jakost a reklamační podmínky 
 
1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu 

této smlouvy, a to v délce trvání min. 12 měsíců ode dne provedení přejímky zboží. Sjednaná záruční doba 
neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba delší. 

 
2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (dále jen „reklamace“ resp. 

„oznámení o reklamaci“) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Prodávající je povinen kupujícímu doručit 
své písemné vyjádření k reklamaci ve smyslu § 2117 OZ s odkazem na § 2173 OZ v době 3 pracovních dnů 
po jejím obdržení. Pokud během této doby nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího 
k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu. I reklamace odeslaná kupujícím 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 
3. Prodávající je povinen bezplatně odstranit v místě plnění reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se 

nevyjádřil podle odst. 2. tohoto článku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o 
reklamaci. 
 

4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující. 
 

5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené úmyslným zaviněným jednáním kupujícího anebo způsobené vyšší 
mocí. 
 

6. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá prodávající jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
porušení jeho povinností. 
 

7. Kromě povinnosti bezplatně odstranit reklamovanou vadu je prodávající povinen uhradit kupujícímu 
prokázanou škodu, která vznikla kupujícímu v souvislosti s vadným plněním prodávajícího. 
 

8. Způsobí-li prodávající při plnění předmětu této smlouvy škodu na majetku kupujícího, je plně odpovědný za 
odstranění, resp. úhradu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného 
plnění z příslušného pojištění prodávajícího tím není dotčena. Jakékoliv škody, které nebudou kryty 
pojištěním, a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou, budou hrazeny z majetku prodávajícího. 
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X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží (nebo jeho části) v době dle článku V. odst. 4. této smlouvy 

je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení až do úplného splnění závazku.  
 

2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží uplatněných v záruční době dle článku IX. odst. 3. 
této smlouvy je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady.  
 

3. V případě nedodržení termínu splatnosti faktur vystavených prodávajícím je prodávající oprávněn účtovat 
kupujícímu pouze úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 
4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po 

marném uplynutí  doby určené jako čas k plnění a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí doby splatnosti faktury.  

 
5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich 

uplatnění. 
 

6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé majetkové 
či nemajetkové újmy, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není 
dotčena povinnost plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
 

7. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti částce fakturované prodávajícím s tím, že příjemce bude 
o případné výši smluvní pokuty informovat elektronicky kontaktní osobu prodávajícího. Prodávající podpisem 
této smlouvy uděluje k takovému postupu souhlas.  

 
 

XI. Zvláštní ujednání 
 
1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob. 
 
2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění 

této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky prodávajícího, kteří 
se podílejí na plnění této smlouvy. 

 
3. Prodávající nesmí postoupit tuto smlouvu, pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu 

třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 
 
4. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré skutečnosti, které se 

dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů včetně právního 
nástupnictví. 

 
5. Smluvní strany vylučují přijetí této smlouvy s jakoukoliv odchylkou, byť by to byla odchylka, která podstatně 

nemění původní podmínky. Totéž platí i pro sjednávání jakýchkoliv změn této smlouvy. 
 

6. Kupující je oprávněn uzavřenou smlouvu zveřejnit v souladu s právními předpisy a prodávající s tímto 
souhlasí. 

 
7. V pochybnostech se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí 

pracovní den po odeslání. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo 
jiným způsobem zmaří, má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla 
třetí pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené 
touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem 
zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne ode dne uložení 
písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou 
schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

8. Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
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kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 
Prodávající se zavazuje stejným způsobem zavázat i svoje poddodavatele. 
 

9. Prodávající je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem stanoveným platnými 
právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
 

10. Kupující deklaruje a prodávající bere na vědomí, že kupující není ve vztazích vyplývajících z této smlouvy 
podnikatelem. 
 

11. Prodávající je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000.000,- Kč a na vyžádání ji Kupujícímu předložit.  
Prodávající se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 
 

XII. Zánik závazků 
 
1. Zánik závazků z této smlouvy a/nebo dílčí objednávky se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se rozumí i: 

a) opakované (dvě a vícekrát) prodlení prodávajícího s poskytnutím plnění v době dle článku V. odst. 4. této 
smlouvy,  

b) opakované (dvě a vícekrát) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady v době dle článku 
IX. odst. 3. této smlouvy, 

c) opakované (dvě a vícekrát) zhoršení kvality dodávaného zboží, 
d) nesplnění povinnosti prodávajícího dle čl. XI. odst. 11. této smlouvy, 
e) prodlení kupujícího s uhrazením dílčí kupní ceny delší než 30 dnů, 
f) prodávající v průběhu trvání této smlouvy ztratí oprávnění ke své podnikatelské činnosti, bude v likvidaci, 

nebo s ním bude jako s dlužníkem zahájeno insolvenční řízení nebo probíhá insolvenční řízení proti 
majetku prodávajícího, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut 
proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs 
zrušen proto, že majetek prodávajícího byl zcela nepostačující, nebo že se jeho majetek stane předmětem 
exekuce. 

 
3. Odstoupení od této smlouvy a/nebo dílčí objednávky musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení 

tohoto písemného oznámení druhé smluvní straně. 
 
4. V případě odstoupení od prováděcí smlouvy (tj. potvrzené objednávky) si strany vrátí vzájemně poskytnutá 

plnění. 
 

5. V případě odstoupení od této smlouvy a/nebo dílčí objednávky jsou smluvní strany povinny vypořádat své 
vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků 
odstoupení nebo v dohodnuté lhůtě. 
 

6. Smluvní strany jsou oprávněny písemně vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 
měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi druhé 
smluvní straně.  
 

7. Ukončením účinnosti této smlouvy a/nebo dílčí objednávky dohodou, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy 
nejsou dotčena práva na smluvní pokuty a náhradu újmy a další závazky, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i po ukončení účinnosti této smlouvy. 
 

8. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčeny závazky z prováděcích smluv uzavřených za doby trvání 
této smlouvy. 

 
 

XIII. Závěrečná ujednání 
 

1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, zejména OZ, ZZVZ 
a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy. 
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2. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a místně 
příslušným soudem České republiky. 

 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu. Dva stejnopisy 

obdrží kupující a dva stejnopisy obdrží prodávající.  
 
4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně 

číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za písemnou formu není pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení 
formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna 
identifikačních či kontaktních údajů. 
 

5. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nečiní tato 
skutečnost neplatnou celou smlouvu. V takovém případě jsou smluvní strany povinny neplatné ustanovení 
nahradit novým platným, jenž bude odpovídat smyslu a účelu této smlouvy, a to do 15 dnů od takového 
zjištění. 

 
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

7. Kupující si vyhrazuje právo uveřejnit obsah uzavřené smlouvy. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou 
vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. K uveřejnění této smlouvy v souladu s ust. § 5 zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv se zavazuje kupující. 
 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 
9. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha: 
 
 
Příloha č. 1 – Nákupní koš (Cenová nabídka) 
 

Za kupujícího      Za prodávajícího 

 

V Českých Budějovicích dne…………                 V Hostivici dne…11.2.2022……… 

      

 

 

 

……………………………………..    …………………………………………………………….. 
Ing. Jiřina Valentová, kvestorka     Ing. Milan Baran, MBA Jednatel 
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