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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

Edenred CZ s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA
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TATO KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Občanský zákoník“),
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
jednající:
Ing. Karel Chovanec, ředitel odboru personálního a státní služby
IČO:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1
číslo účtu:
107-7628001/0710
DÁLE JEN „Kupující“
NA STRANĚ JEDNÉ,
A
Edenred CZ s.r.o.
se sídlem:
Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8
jednající:
Věra Zářecká, DiS., na základě plné moci ze dne 20. 02. 2019
IČO:
24745391
DIČ:
CZ24745391 (je plátcem DPH)
bankovní spojení:
Komerční banka Praha 1
číslo účtu:
51-2495490257/0100
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 170804
DÁLE JEN „Prodávající“
NA STRANĚ DRUHÉ,
KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

1.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.

Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícími na základě výsledků
zadávacího řízení, a to za účelem realizace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
s názvem „Dodávka víceúčelových poukázek FKSP 2019 – 2021“, systémové číslo
veřejné zakázky v NEN: N006/19/V00018160, evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-021772 (dále jen „Veřejná zakázka“),
zadávané v otevřeném řízení v souladu s § 3 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Nabídka Prodávajícího podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla
vyhodnocena jako nejvýhodnější.

1.2.

Předmětem této Smlouvy je povinnost Prodávajícího dodávat Kupujícímu na základě
dílčích objednávek víceúčelové poukázky FKSP pro zaměstnance Kupujícího pro roky
2019 – 2021 (dále jen „Poukázky“ či „Zboží“). Tyto Poukázky budou moci
být využívány pouze v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002
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Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (podrobná
specifikace Zboží je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy).
1.3.

Předpokládané množství Zboží, které by mělo být dodáno v rámci
této Smlouvy, je v maximální nominální hodnotě 5 000,- Kč (balené např.
v šekových knížkách či obálkách v odpovídajícím maximálním objemu a podobě např.
50 x 100,- Kč) v předpokládaném počtu 640 kusů za kalendářní rok. Konkrétní počet
kusů a konkrétní nominální hodnota poukázek pro čerpání v jednotlivých kalendářních
letech budou vždy upřesněny v dílčích objednávkách, přičemž Kupující je oprávněn
v daném kalendářním roce čerpat Zboží v maximálním rozsahu dle věty první tohoto
odstavce či jej nečerpat vůbec. Prodávající je povinen dílčí objednávku Kupujícího
potvrdit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení dílčí objednávky
Prodávajícímu. Další podmínky plnění jsou uvedeny v zadávacích podmínkách
na Veřejnou zakázku, v nabídce podané Prodávajícím v rámci zadávacího řízení
na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě a jejích přílohách.

1.4.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Kupujícího převzít dodané Zboží a zaplatit
za něj Prodávajícímu cenu za podmínek stanovených v čl. 3. této Smlouvy.

2.

DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1.

Prodávající je povinen dodat Zboží ve stanoveném počtu kusů, hodnotě a podobě
nejpozději do 10 pracovních dnů od potvrzení dílčí objednávky ze strany
Prodávajícího.

2.2.

Oprávněnými osobami za Kupujícího a Prodávajícího jsou:
a)

za Kupujícího:
Bronislava Kovalská, email: Bronislava.Kovalska@mzp.cz,
tel.: +420 267 122 940;

b)

za Prodávajícího:
xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx.

2.1.

Místem plnění je sídlo Kupujícího uvedené výše v této Smlouvě, popř. sídla
odloučených pracovišť Kupujícího (podrobnosti budou specifikovány v dílčí
objednávce).

3.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.

Cena za 1 Poukázku byla stanovena nabídkou Prodávajícího podanou na Veřejnou
zakázku a činí 99,25 Kč (dále jen „Cena Poukázky“), přičemž na Poukázky se vztahuje
zákonné osvobození od daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) dle příslušných
právních předpisů.

3.2.

Jednotkové ceny bez DPH jsou konečné a nejvýše přípustné po celou dobu účinnosti
této Smlouvy a zahrnují veškeré náklady související s realizací dodávky Zboží (např.
za dopravu či poštovné do místa plnění, tisk, personalizaci Poukázek do obálek, balné,
provizi, náklady za případnou skartaci, případné další vyhrazené změny aj.).

3.3.

Kupní cena za dílčí objednávku bude stanovena na základě násobku požadovaného
počtu Poukázek a Ceny Poukázky (dále jen „Kupní cena“).
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3.4.

Kupní cenu Kupující uhradí vždy po akceptaci dílčí objednávky Zboží na základě
faktury vystavené Prodávajícím. Přílohou faktury bude vždy Smluvními stranami
potvrzená dílčí objednávka a kopie dodacího listu podepsaná oprávněnou osobou
Kupujícího či předávací protokol dle čl. 4. této Smlouvy.

3.5.

Splatnost každé faktury činí 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Kupujícímu.
Povinnost Kupujícího zaplatit dílčí část Kupní ceny je splněna odepsáním příslušné
(fakturované) částky z účtu Kupujícího. Kupující neposkytuje zálohy. Platby budou
probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na dané
faktuře výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této
měně.

3.6.

Každá faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především
o označení faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy,
bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti
obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá faktura bude označena číslem
Smlouvy z Centrální evidence smluv Kupujícího: 190147 (viz také záhlaví této
Smlouvy).

3.7.

Kupující je oprávněn vrátit jakoukoli fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude
obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje
nebude obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová
doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury
Kupujícímu. Kupující není v takovém případě v prodlení.

4.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

4.1.

O každém dílčím předání a převzetí Zboží na základě dílčí objednávky dle této Smlouvy
bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami. V případě zjištěných
nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i tato skutečnost s konkrétním vymezením
zjištěných vad u dodaného Zboží včetně způsobu a termínu jejich řešení. Kupující
je oprávněn protokol nepodepsat a Zboží nepřevzít, má-li pro to vážný důvod. Zboží
je vždy řádně předáno až podpisem předmětného protokolu oběma Smluvními
stranami. V případě bezvadné dodávky je možné předmětný protokol nahradit dílčí
objednávkou a kopií dodacího listu, které oprávněné osoby Smluvních stran potvrdí.

4.2.

Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího vždy okamžikem
převzetí Zboží Kupujícím bez vad.

5.

PRÁVA Z VAD, SANKCE A UKONČENÍ SMLOUVY

5.1.

Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na Zboží záruku za jakost v délce
24 měsíců, a to počínaje vždy dnem dílčího převzetí Zboží Kupujícím.

5.2.

Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté,
co se o nich dozví.

5.3.

Zboží se Prodávající zavazuje dodat nové, nepoužité a v originálním balení výrobce.
V případě výskytu vady je Prodávající povinen zajistit nové dodání Zboží.

5.4.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s uplatněním práv z vad.
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5.5.

5.6.

5.7.

Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo
na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží,
nebo odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné
porušení Smlouvy bude považováno zejména:
a)

nemožnost odstranění vady výměnou za nové Zboží;

b)

prodlení Prodávajícího s dílčím dodáním Zboží vždy o více než 7 kalendářních
dnů;

c)

jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména
vlastnosti Kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto
ujištění se následně ukáže nepravdivým.

Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
a)

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit
chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného,
přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

b)

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího nebo
provádění Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

Prodávající může od této Smlouvy odstoupit, pokud:
a)

je Kupující v prodlení s úhradou faktury Prodávajícího za dílčí dodané Zboží
déle než 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu; a zároveň

b)

byl Kupující na její neuhrazení písemně Prodávajícím upozorněn spolu
s možným důsledkem odstoupení od této Smlouvy, a po tomto upozornění
ji Kupující do 7 kalendářních dní neuhradil.

5.8.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením
se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají
okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupení od Smlouvy
se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva
na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl ani ujednání
o způsobu řešení sporů a volbě práva.

5.9.

V případě odstoupení od této Smlouvy jsou si Smluvní strany povinny vrátit
vše, co v souvislosti s plněním ze Smlouvy obdržely.

5.10.

Při nedodržení doby dodání Zboží dle dílčí objednávky či v případě prodlení
s odstraněním vady již předané části Zboží je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5.11.

V případě porušení jakékoliv další povinnosti Prodávajícího vyplývající z této Smlouvy
se stanovuje pokuta ve výši 1 000,- Kč za každé porušení, popř. každý den prodlení
s plněním této povinnosti či každý den trvání závadného stavu dle jeho povahy.

5.12.

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu
zaplacení Prodávajícímu. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky
na účet Kupujícího.

5.13.

Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu
újmy v její plné výši.
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5.14.

Kupující je dále oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu. Výpověď této
Smlouvy musí být Kupujícím učiněna písemně a doručena Prodávajícímu, přičemž
výpovědní doba v délce 2 měsíců počíná běžet dnem následujícím po dni doručení
písemné výpovědi Prodávajícímu.

6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva
a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí
Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

6.2.

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo
v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran.
V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání
a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.

6.3.

Prodávající se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se dále
zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu
s příslušnými právními předpisy včetně povinností vyplývajících ze ZZVZ, zejména
k poskytnutí informací, jejichž zveřejnění ukládá § 219 ZZVZ. Tyto povinnosti trvají
i po ukončení této Smlouvy.

6.4.

Prodávající, souhlasí s tím, aby Kupující po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho
osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace,
či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým
podpisem uděluje souhlas Kupujícímu ke zpracování jeho osobních údajů ve výše
uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou.

6.5.

Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Smlouvy včetně
cenových údajů a relevantních metadat v souladu s příslušnými právními předpisy.

6.6.

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám
či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

6.7.

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným
orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud
z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla
tato Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem
a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

6.8.

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj
smluvní vztah založený touto Smlouvou.

6.9.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv
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(dále jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zejména zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
této Smlouvy v ISRS provede Objednatel.
6.10.

Tato Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu,
z nichž 2 si ponechá Kupující a 1 vyhotovení obdrží Prodávající.

6.11.

Nedílnou součástí této Smlouvy je její Příloha č. 1 – Podrobná specifikace a parametry
Zboží.

6.12.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou,
určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

KUPUJÍCÍ

PRODÁVAJÍCÍ

V Praze, dne 21. 11. 2019

V Praze, dne 21. 11. 2019

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Karel Chovanec
ředitel odboru personálního a státní služby

Edenred CZ s.r.o.
Věra Zářecká, DiS.
na základě plné moci ze dne 20. 02. 2019
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace a parametry Zboží

Jedná se o dodávku víceúčelových šekových Poukázek FKSP pro zaměstnance Kupujícího
pro roky 2019 – 2021, které budou sloužit k úhradě služeb v oblasti kultury, vzdělávání, zdraví,
tělovýchovy, sportu a rekreace pro zaměstnance v souladu s § 4 odst. 2, § 8 nebo § 9 vyhlášky
ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, včetně dopravy
Zboží do sídla Kupujícího, příp. na odloučená pracoviště Kupujícího (dle příslušné dílčí
objednávky):
•

víceúčelová Poukázka FKSP v maximální nominální hodnotě 5.000,- Kč balená např.
v šekových knížkách či obálkách v odpovídajícím maximálním objemu a podobě např.
50 x 100,- Kč) – tzn. tak, aby byl zajištěn jeden kus balení pro jednoho zaměstnance,
aniž by bylo nutné s Poukázkami dále manipulovat, počítat je či oddělovat (dále
jen „balení“);

•

Poukázky musejí být označeny textem „Použití pouze v souladu s vyhláškou
MF ČR č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb“;

•

každé balení bude obsahovat číslované Poukázky, které budou řazeny v po sobě jdoucích
číselných řadách;

•

možnost využití Poukázek po celé České republice (dále jen „ČR“);

•

platnost Poukázek minimálně do následujícího roku od objednání;

•

v průběhu doby platnosti Poukázek musí být aktuální seznam partnerských zařízení
Prodávajícího, kde je možné Poukázky uplatnit, dostupný na webových stránkách
Prodávajícího, nebo jej musí Prodávající Kupujícímu obratem poskytnout na vyžádání;

•

zajištění distribuce stanoveného počtu balení z dílčí objednávky i na odloučená pracoviště
Kupujícího v 8 krajských městech ČR dle specifikace Kupujícího;

•

předpokládaný odběr balení Poukázek je cca 640 ks za rok (bude vždy upřesněno v dílčích
objednávkách), tj. celkem cca 1920 ks za dobu účinnosti Smlouvy1;

•

Kupující je oprávněn v daném kalendářním roce čerpat Zboží v maximálním rozsahu
či jej nečerpat vůbec;

•

možnost odběru Poukázek v několika termínech v roce (předpoklad 2x) dle potřeby
Kupujícího;

•

možnost vrátit Prodávajícímu nepoškozená a neznehodnocená balení Poukázek, která
nebudou vydána zaměstnancům, za cenu, která byla Kupujícím zaplacena (tzn. zpětný
odkup nevyužitých balení Poukázek ze strany Prodávajícího).

Požadované množství balení Poukázek má pouze informativní a rámcový charakter, nicméně
odráží reálné potřeby Kupujícího. Jednotlivé odběry budou probíhat dle aktuálního stavu
zaměstnanců na základě dílčích objednávek a Kupující tedy není povinen odebrat uvedené
množství balení Poukázek.
1
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