KUPNÍ SMLOUVA
evidovaná u prodávajícího pod č. 124/2016, u kupujícího pod č.j.:
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY
Kupující:

Česká republika
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12
doručovací a fakturační adresa: P. O. Box 110, 143 00 Praha 4
IČO:
60498021
zastoupený:
Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem, ředitelem
bank. spojení: XXX
číslo účtu:
XXX
telefon:
XXX
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a
Prodávající:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl ALX, vložka 296
IČO:
00001279
DIČ:
CZ00001279
zastoupený:
Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem
bank. spojení: XXX
číslo účtu:
XXX
telefon:
XXX
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(dále také společně označováni jako „smluvní strany“)
Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:
za kupujícího:

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel

za prodávajícího:

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel

Zmocněnci pro jednání věcná:
za kupujícího:

XXX
vedoucí odboru ekonomiky a provozu
telefon: XXX

za prodávajícího:

XXX
pověřený výkonem pracovního místa obchodního ředitele
telefon: XXX
email: XXX
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Čl. II.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1.

Předmětem plnění této kupní smlouvy je výroba a dodání XXX kusů dokladů „Potvrzení
o přechodném pobytu na území“ (dále jen „Potvrzení o přechodném pobytu“).

2.

Předmět plnění podle odstavce 1 tohoto článku bude vyroben a dodán dle technických podmínek
a technické specifikace v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1030 z 13. června 2002 v platném
znění, v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, v platném znění, dle technických
podmínek a technické specifikace, která obsahuje utajované informace ve stupni „VYHRAZENÉ“
(založené a evidované u kupujícího pod č.: XXX, u prodávajícího pod č.: XXX), s výhradou
textových korektur odsouhlasených smluvními stranami před samotnou výrobou předmětu plnění
podle této smlouvy, a dále na základě požadavků Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra,
uvedených ve výzvě k podání nabídky č. j.: UT-21856/2016.

3.

Každé Potvrzení o přechodném pobytu bude označeno následnou číselnou řadou: XXX.

4.

Množství předmětu plnění dle odstavce 1 tohoto článku je pevné a nepřekročitelné.

5.

Kupující se zavazuje předmět plnění uvedený v odstavci 1 tohoto článku převzít a zaplatit za něj
cenu dle článku IV této smlouvy.
Čl. III.
LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ

1.

Prodávající je povinen vyrobit a dodat kupujícímu předmět plnění specifikovaný v čl. II nejpozději
do 20 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

2.

Prodávající má právo po předchozí dohodě vyzvat kupujícího k převzetí Potvrzení o přechodném
pobytu kdykoliv během lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku a kupující je povinen předmět
plnění na základě této výzvy převzít v pracovní den a v pracovní době prodávajícího za podmínek
stanovených touto smlouvou.

3.

Předmět plnění je dodán dnem jeho protokolárního převzetí, tj. dnem podpisu dodacího listu
kupujícím. Pokud termín dodání nebude dodržen zaviněním kupujícího, neuplatní se vůči
prodávajícímu smluvní sankce.

4.

Místem plnění je sídlo prodávajícího na adrese uvedené v čl. I této smlouvy.
Čl. IV.
CENA PLNĚNÍ

1.

Cena za předmět plnění dle článku II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí:
cena za 1 kus Potvrzení o přechodném pobytu bez DPH
cena za XXX ks Potvrzení o přechodném pobytu bez DPH
cena za XXX ks Potvrzení o přechodném pobytu včetně DPH

XXX Kč
508 500,00 Kč
615 285,00 Kč

2.

Cena dle odst. 1 tohoto článku je platná pro danou technickou specifikaci a stanovené množství
Potvrzení o přechodném pobytu podle článku II této smlouvy a zahrnuje balné.

3.

Cena předmětu plnění uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze
měnit.
Čl. V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

Právo vystavit daňový doklad za vyrobení a dodání Potvrzení o přechodném pobytu vzniká
prodávajícímu následující den po uskutečnění dodávky Potvrzení o přechodném pobytu (datem
uskutečnění zdanitelného plnění je den protokolárního převzetí předmětu plnění, tj. den podpisu
dodacího listu kupujícím) dle lhůty uvedené v článku III odst. 1 této smlouvy. Současně s daňovým
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dokladem zašle prodávající kupujícímu jako přílohu kopii potvrzeného dodacího listu uskutečněné
dodávky.
2.

Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu, obsahujícího předepsané náležitosti, činí 21 dnů
od jeho doručení kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen 5. den
po odeslání.

3.

Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou odepsáním celé fakturované částky z účtu kupujícího
ve prospěch prodávajícího nejpozději v poslední den lhůty splatnosti.

4.

Daňový doklad musí obsahovat číslo jednací smlouvy kupujícího uvedené na smlouvě a veškeré
údaje vyžadované právními předpisy, zejména ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, a ustanovením § 435 občanského zákoníku.

5.

Kupující může ve lhůtě splatnosti daňový doklad vrátit, obsahuje-li:
- nesprávné cenové údaje,
- nesprávné náležitosti nebo neúplné náležitosti daňového dokladu.
V tomto případě je kupující povinen daňový doklad vrátit s průvodním dopisem a s uvedením
důvodu vrácení. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet ode
dne doručení daňového dokladu nového nebo opraveného.

6.

Cenu předmětu plnění uhradí kupující dle řádně vystaveného daňového dokladu převodem na účet
prodávajícího, který je uveden v čl. I této smlouvy.

7.

Pokud nebude částka k úhradě převedena na účet prodávajícího do 30 dnů od vystavení daňového
dokladu, je prodávající povinen kupujícího o tom neprodleně písemně vyrozumět.

8.

DPH bude účtována dle předpisu platného v době zdanitelného plnění.
Čl. VI.
DODACÍ PODMÍNKY

1.

Místem dodání předmětu plnění je sídle prodávajícího na adrese uvedené v čl. I této smlouvy.
Přepravu předmětu plnění z místa dodání do sídla kupujícího zabezpečuje na svůj náklad a své
nebezpečí kupující.

2.

Prodávající se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů předem informovat kupujícího písemně, emailem na adresu: XXX nebo faxem na číslo XXX o datu a přesném času dodání předmětu plnění
a vyzvat kupujícího k jeho komisionálnímu převzetí.

3.

Předání a převzetí Potvrzení o přechodném pobytu se uskuteční po 100% přepočtu jejich
dodávaného množství a pokládá se za komisionálně provedené, bude-li po celou dobu předání
a převzetí přítomen zástupce kupujícího. Současně kupující provede namátkovou kontrolu jakosti
předmětu plnění ve vybraných balících. Při zjištění závad se postupuje podle čl. VII této smlouvy.

4.

K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený zástupce kupujícího, kterým je XXX, tel: XXX. Po
skončení přejímky prodávající, za přítomnosti pověřeného zástupce kupujícího, předmět plnění
zabalí a připraví ho k přepravě způsobem obvyklým pro tento druh předmětu plnění.

5.

Potvrzení o přechodném pobytu budou páskována po 100 kusech a balena do smrštitelné fólie
rovněž po 100 kusech. Na každém balíku bude nálepka s uvedením názvu, počtu kusů a čísel
dokladů v balíku obsažených.

6.

Na dodacím listu vystaveném prodávajícím bude uvedeno:
- přesné označení prodávajícího a kupujícího;
- číslo dodacího listu a datum vystavení;
- označení předmětu plnění;
- celkový počet Potvrzení o přechodném pobytu, údaj o části číselné řady a počtu balíků;
- místo a datum předání a převzetí;
- podpis zástupce prodávajícího.
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7.

Kupující se stává uživatelem předmětu plnění, jakmile skončí jeho přejímka. Skutečností,
dokládající nezvratně tento moment, je podpis zástupce kupujícího na dodacím listě. Od tohoto
okamžiku přechází veškerá odpovědnost za převzatý předmět plnění na kupujícího.

8.

Kupující se stává vlastníkem předmětu plnění dle čl. II této smlouvy po úplné úhradě oprávněného
daňového dokladu prodávajícího.
Čl. VII.
REKLAMACE

1.

Prodávající odpovídá kupujícímu za řádné provedení předmětu plnění, zejména za dodržení
technické specifikace dle čl. II odst. 2 této smlouvy.

2.

Záruční doba za jakost předmětu plnění činí 12 měsíců od převzetí předmětu plnění kupujícím.

3.

Vady předmětu plnění zjevné při dodání je kupující povinen sdělit prodávajícímu v den jeho
převzetí. Prodávající je v tomto případě povinen dodat náležité množství náhradního bezvadného
předmětu plnění v termínu stanoveném dohodou smluvních stran, a to na vlastní náklady.

4.

O zjištěných vadách bude sepsán písemný zápis (protokol) podepsaný za kupujícího jeho
pověřeným zástupcem a za prodávajícího zaměstnancem útvaru řízení jakosti. Protokol bude
sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající obdrží jedno
vyhotovení.

5.

Kupující má právo reklamovat skryté vady předmětu plnění kdykoliv během záruční doby.
K reklamaci kupující připojí vždy vadné kusy Potvrzení o přechodném pobytu, jichž se reklamace
týká, a originální pásky. Nároky z vad předmětu plnění budou v těchto případech řešeny finanční
kompenzací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

6.

Vadná Potvrzení o přechodném pobytu, za něž bude uplatňována plná finanční kompenzace,
kupující shromáždí a zpravidla jednou za dva měsíce je doručí prodávajícímu k dalšímu opatření.
Současně bude připojen originál zápisu (protokolu) o zjištěných vadách a originální pásky.

7.

Ze strany prodávajícího jsou reklamace řešeny útvarem řízení jakosti.

8.

Lhůta pro vyřízení reklamace podle odst. 5 a 6 tohoto článku činí 30 kalendářních dnů. Tato lhůta
se počítá ode dne, kdy byl vadný předmět plnění od kupujícího doručen prodávajícímu.

9.

Prodávající neodpovídá za poškození předmětu plnění živelnou událostí, mechanickým
poškozením ze strany kupujícího nebo třetí osoby, nevhodným skladováním nebo přepravou,
popř. použitím k účelu, který není obvyklý pro tento druh předmětu plnění.
Čl. VIII.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1.

Prodávající se zavazuje, že při výrobě předmětu plnění s vysokým stupněm nebezpečí zneužití
budou uplatněna bezpečnostní opatření, která pro prodávajícího plynou z platných směrnic
o zajištění bezpečnostní ochrany ceninové výroby ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státním podniku.

2.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že během přípravy a výroby předmětu plnění nedojde jeho
zaviněním k úniku materiálů používaných k výrobě Potvrzení o přechodném pobytu, tiskových
podkladů ani hotových Potvrzení o přechodném pobytu, dočasně uskladněných v objektu
prodávajícího.

3.

Bezpečnostní ochrana výroby prodávajícího je aktualizována podle technologických postupů
výroby. Kupující má právo přesvědčit se o uplatňování bezpečnostních opatření ve všech fázích
výroby předmětu plnění dle této smlouvy.

4.

Požádá-li o to kupující, předá mu prodávající duplikáty tiskových podkladů pro tisk předmětu
plnění. Předání a převzetí bude provedeno protokolárně.
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Čl. IX.
SANKCE
1.

Smluvní strany se dohodly, že v případě nesplnění závazků stanovených touto smlouvou má druhá
smluvní strana právo na uplatnění sankce.

2.

Pokud prodávající nedodrží ustanovení čl. VII odst. 8 této smlouvy, má kupující právo požadovat
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 100 000 Kč.

3.

Pokud bude prodávající v prodlení s plněním lhůty dle čl. III odst. 1, má kupující právo požadovat
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny nedodaného předmětu plnění určené dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

4.

V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu vzniká prodávajícímu v souladu
s § 1970 občanského zákoníku právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
i započatý den prodlení.

5.

Pokud prodávající nesplněním svých povinností prokazatelně poruší nebo nedodrží ustanovení čl.
VIII odst. 2 této smlouvy, má kupující právo požadovat na prodávajícím smluvní pokutu až do výše
50 000 Kč. Právo kupujícího na náhradu škody zůstává zachováno.

6.

Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo na náhradu škody
písemně vyzvat druhou smluvní stranu k podání vysvětlení.

7.

Povinnost zaplatit:
a) smluvní pokutu dle odstavce 2 a 3 tohoto článku vzniká prodávajícímu do 30 dnů od doručení
výzvy (faktury) kupujícího prodávajícímu k zaplacení smluvní pokuty;
b) úrok z prodlení dle odstavce 4 tohoto článku vzniká kupujícímu do 30 dnů od doručení výzvy
(faktury) prodávajícího kupujícímu k zaplacení úroku z prodlení;
c) smluvní pokutu dle odstavce 5 tohoto článku v požadované výši, případně smluvní pokuty dle čl.
X odst. 5 nebo 6, vzniká povinné smluvní straně do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy
(faktury) oprávněné smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty.

8.

Zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nezbavuje smluvní stranu jejích závazků,
vyplývajících z této smlouvy, popř. práva na náhradu případné škody, nedohodnou-li se smluvní
strany písemně jinak.
Čl. X.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Závazek prodávajícího, vyplývající z této kupní smlouvy, je splněn vyrobením a předáním
předmětu plnění dle článku II ve lhůtě uvedené v článku III a vyfakturováním ceny dle článku IV při
dodržení platebních podmínek uvedených v článku V této smlouvy. Ustanovení o záruce za jakost
dle článku VII a o bezpečnostních opatřeních dle článku VIII zůstávají nedotčena.

2.

Závazek kupujícího, vyplývající z této smlouvy, je splněn převzetím předmětu plnění dle č. II této
smlouvy, nebrání-li tomu vadné plnění ze strany prodávajícího, a zaplacením ceny dle článku IV při
dodržení platebních podmínek uvedených v článku V této smlouvy.

3.

Práva a povinnosti dle této smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí
osobu.

4.

Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran písemnými dodatky, takto
označovanými a číslovanými vzestupnou řadou. Jiná ujednání jsou neplatná.

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. Za
porušení této povinnosti smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takový
prokázaný případ.
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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. Za
jejich případné prozrazení si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý
takový prokázaný případ.

7.

Prodávající se zavazuje, že předmět plnění ani tiskové podklady pro výrobu předmětu plnění
nebudou bez písemného souhlasu kupujícího poskytnuty třetí osobě.

8.

Pokud kupující v průběhu plnění této smlouvy odstoupí od smlouvy z důvodů, za které neodpovídá
prodávající, bude prodávající fakturovat kupujícímu náklady rozpracované výroby a úhradu
vzniklých již realizovaných nákladů spojených s plněním této smlouvy.

9.

Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit písemným oznámením, porušuje-li
druhá smluvní strana podstatným způsobem ujednání této smlouvy a přes písemné upozornění
od svého jednání, které je v rozporu s touto smlouvou, neupustí. Právo na náhradu škody strany
odstupující tím není dotčeno.

10. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 občanského zákoníku pokládají za podstatné
porušení smlouvy:
a) nedodržení závazku dodat sjednané množství předmětu plnění dle článku II odst. 1;
b) nedodržení doby plnění dle článku III odst. 1;
c) nedodržení technické specifikace předmětu plnění.
V ostatních případech se má za to, že porušení smlouvy není podstatné.
11. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právy třetích osob.
12. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném
znění a předpisy souvisejícími.
13. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu především smírně
jednáním. Nedojde-li k dohodě, má kterákoliv smluvní strana právo předložit spor k rozhodnutí
příslušnému soudu.
14. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude tato smlouva
uveřejněna v registru smluv. Veškeré s tím související úkony zajistí prodávající.
15. Smlouva je sepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení.
16. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
V Praze dne ……………………

V Praze dne ……………………

Za kupujícího

Za prodávajícího

______________________________
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel
Česká republika
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

______________________________
Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Potvrzení o přechodném pobytu na území
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