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PŘÍLOHA Č. 1 – TEXT NÁVRHU KUPNÍ SMLOUVY
KUPNÍ SMLOUVA

Prodávající:
[doplní účastník]
se sídlem
[doplní účastník]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní účastník], oddíl [doplní účastník], vložka [doplní
účastník]
jednající / zastoupený: [doplní účastník]
IČO:
[doplní účastník]
DIČ:
[doplní účastník]
bankovní spojení:
[doplní účastník]
(dále jen „prodávající“)
a
Kupující:
se sídlem:
jednající:
IČO:
DIČ:

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Kostelní 1300/44
doc. Ing. Milan J. Půček, MBA, Ph.D.
75075741
CZ75075741

zastoupený:

doc. Ing. Milan J. Půček, MBA, Ph.D.

kontaktní osoby:

Ing. Jan Poláček, e-mail: Jan.Polacek@nzm.cz,
Ing. Vilém Křeček, e-mail: Vilem.Krecek@nzm.cz,
Ing. Zdeněk Vích, CSc., e-mail: Zdenek.Vich@nzm.cz

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

20001-2837111/0710

(dále jen „kupující“)

uzavírají podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, (dále „OZ“) tuto
kupní smlouvu.
(dále jen „smlouva“)

1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka mobilního tryskacího zařízení pro NZM Valtice“
(dále jen „zadávací řízení o veřejnou zakázku“).

1.2.

Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k činnosti, která je předmětem této smlouvy.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího za podmínek stanovených touto smlouvou
odevzdat kupujícímu 1 ks mobilního tryskacího zařízení a jeho příslušenství, jejichž přesná
specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět plnění“) a umožnit mu
nabýt vlastnické právo k předmětu plnění, a závazek kupujícího předmět plnění od
prodávajícího převzít a zaplatit prodávajícímu za podmínek vymezených v této smlouvě kupní
cenu.

2.2.

Předmět plnění je nakupován v rámci projektu financovaného z Integrovaného regionálního
programu (dále jen „IROP“) s názvem „Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek
NZM Valtice, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001560.

2.3.

Předmět plnění bude dodán v první jakostní třídě a v provedení založeném prohlášeními
o shodě, atesty a certifikáty. Předmět plnění bude certifikovaný pro použití na území
Evropské unie, bude nový, nepoužitý, v originálním balení, kompletní (tzn. prodávající je
povinen dodat ke každému dodávanému kusu předmětu plnění veškeré potřebné součásti a
instalační materiál zajišťující plnou funkčnost jednotlivých kusů předmětu plnění), plně
funkční a způsobilý k účelu, k němuž obvykle slouží.

2.4.

Prodávající je povinen dodat ke každému dodávanému kusu předmětu plnění záruční list a
veškerou dokumentaci (zejm. atesty, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků a použitých
materiálů s platnými normami a předpisy) včetně návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce.
Bez této dokumentace nelze předmět plnění převzít.

2.5.

Předmět plnění musí splňovat minimální technické parametry uvedené v příloze č. 1 této
smlouvy.

2.6.

Součástí předmětu plnění je rovněž i zaškolení obsluhy předmětu plnění.

2.7.

Prodávající se zavazuje na výzvu kupujícího odvézt a podle příslušných právních předpisů
ekologicky zlikvidovat veškerý odpad pocházející z obalových materiálů, ve kterých bude
předmět plnění dodáván.

3.

DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ
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3.1.

Prodávající se zavazuje předat předmět plnění kupujícímu spolu s veškerými nezbytnými
souvisejícími doklady a provést zaškolení obsluhy nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne
doručení výzvy objednatele k dodání předmětu plnění, a to v sídle kupujícího. Kupující
předpokládá odeslání výzvy k dodání předmětu plnění v dubnu 2019.

3.2.

Kupující potvrdí převzetí předmětu plnění po zaškolení obsluhy předmětu plnění podpisem
předávacího protokolu. Kupující podpisem předávacího protokolu potvrzuje, že předmět plnění
převzal ve sjednaném množství a kvalitě a před podpisem protokolu si předmět plnění důkladně
prohlédl.

3.3.

Kupující je oprávněn převzetí předmětu plnění odmítnout v případě, že předmět plnění
vykazuje zjevné vady, nebo neodpovídá popisu uvedenému v příloze č. 1 této smlouvy

4. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCECH
4.1

Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího okamžikem
oboustranného podpisu předávacího protokolu dle ustanovení 3.2 této smlouvy. Současně
prodávající předáním předmětu plnění potvrzuje, že veškerá vlastnická práva k předmětu
plnění jsou prosta jakýchkoliv práv a nároků třetích osob.
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5.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

5.1.

Prodávající se zavazuje, že si předmět plnění po dobu trvání záruční doby v délce 24 měsíců
zachová vlastnosti sjednané ve smlouvě, resp. v případě, že určitá vlastnost nebyla ve smlouvě
sjednána, vlastnosti obvyklé s ohledem na účel užívání předmětu plnění. Záruka se vztahuje na
kteroukoli část a součást předmětu plnění.

5.2.

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. 3.2 této smlouvy.

5.3.

Prodávající odpovídá za vady, které má předmět plnění (nebo jeho část) v době jeho dodání,
dále odpovídá za vady vzniklé v průběhu záruční doby.

5.4.

Prodávající však neodpovídá za vady, které byly po odevzdání předmětu plnění způsobeny
kupujícím, třetími osobami, běžným opotřebením předmětu plnění či vyšší mocí.

5.5.

Veškeré vady plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího kdykoliv v průběhu záruční
doby, přičemž strany explicitně vylučují aplikaci ustanovení § 2103 a § 2111 OZ, a to formou
písemného oznámení (popř. e-mailem), obsahujícím specifikaci zjištěné vady. Kupující bude
vady zboží oznamovat na kontakt prodávajícího (email nebo adresu) uvedený v hlavičce této
kupní smlouvy, nebude-li smluvními stranami domluveno jinak. V reklamaci musí být vady
popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci kupující uvede, jakým způsobem
požaduje zjednat nápravu.

5.6.

Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady předmětu plnění, které vznikly nebo
které se projevily v průběhu záruční doby, a to bezplatně ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne jejich oznámení kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta delší
lhůta, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný kupujícím
u prodávajícího z titulu odpovědnosti za vady předmětu plnění. Po dobu odstraňování vad je
prodávající povinen zapůjčit kupujícímu zdarma náhradní předmět stejného typu.

5.7.

Záruční servis bude poskytnut prodávajícím kupujícímu v záruční době v místě plnění dle této
smlouvy (tj. prodávající je povinen vyzvednout vadný předmět plnění v místě plnění), na celý
předmět plnění a bude pokrývat veškeré náklady na náhradní díly, cestovné a práci servisních
techniků, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak

5.8.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany
dohodou vylučují použití ustanovení § 2112 občanského zákoníku a sjednávají výslovně, že
kupující je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu plnění kdykoliv po dobu záruky bez
ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti prodávajícího za vady nejsou
nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad prodávajícímu.

5.9.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno předmět plnění v plném rozsahu
užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
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5.10. Neodstraní-li prodávající ve stanovené lhůtě vadu sám, je kupující oprávněn zajistit odstranění

vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese prodávající. Prodávající je
povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování kupujícím.
5.11. O době, povaze a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný

oběma smluvními stranami.
5.12. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají výskyt jakékoliv vady

na předmětu plnění, která zcela či z části znemožňuje jeho použití, či výskyt většího množství
vad jiného typu (nejméně v rozsahu tří vad).
5.13. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním,

a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv
z odpovědnosti za vady.

6. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
6.1.

Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, a v souladu s pokyny kupujícího
a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje v případě plnění předmětu této
smlouvy v rámci projektů financovaných z IROP:
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu IROP
přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně
podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a
to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11
písm. c) a d), § 12 bod 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole) a ve smlouvách
se svými poddodavateli umožnit řídícímu orgánu IROP kontrolu poddodavatelů v témže
rozsahu;
b) zajistit archivaci dokumentů o plnění smlouvy, a to zejména uchování účetních záznamů
a dalších relevantních podkladů souvisejících s předmětem plnění smlouvy, po dobu
stanovenou právními předpisy, nebo do konce roku 2028, podle toho, co nastane později;
c) k poskytnutí kupujícímu či oprávněným orgánům maximální možné součinnosti při
provádění kontroly výše uvedeného projektu v rámci IROP, z něhož je plnění smlouvy
hrazeno. Prodávající předloží na vyžádání doklady vztahující se k předmětu smlouvy a
doloží další významné skutečnosti požadované kupujícím či oprávněnými orgány.
Prodávající umožní kupujícímu či oprávněným orgánům výkon práva kontroly minimálně
do uplynutí lhůty 3 let od ukončení IROP podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,
nebo do konce roku 2028, podle toho, co nastane později.

Prodávající zajistí plnění těchto povinností rovněž svými poddodavateli.
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7.

KUPNÍ CENA

7.1.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět plnění kupní cenu celkové výši [doplní
účastník],- Kč bez DPH (dále jen “kupní cena”).

7.2.

Kupní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou maximální a konečnou.

7.3.

Podrobná kalkulace kupní ceny včetně jednotkových cen mobilního tryskacího zařízení a jeho
příslušenství je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny jsou stanoveny jako
nejvýše přípustné po dobu trvání smlouvy.

7.4.

Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny, a to po celou
dobu platnosti této smlouvy. Jediná přípustná výjimka je změna sazby DPH.

7.5.

Ke kupní ceně bude připočtena zákonná výše DPH.

7.6.

Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s
platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající
ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v
případě změny celkové kupní ceny včetně DPH v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

7.7.

Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady nutné pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy,
zejm. náklady na dopravnu, balné a manipulaci, náklady na zaškolení obsluhy, dodání
veškerých požadovaných dokladů, náklady na odstranění obalových materiálů, v nichž bude
předmět plnění dodán apod.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.1.

Smluvní strany sjednávají, že kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě prodávajícím
vystaveného a kupujícímu řádné doručeného daňového dokladu.

8.2.

Prodávající je oprávněn vystavit kupujícímu daňový doklad po protokolárním převzetí předmětu
plnění kupujícím dle čl. 3.2 této smlouvy. Daňový doklad (faktura) musí mít veškeré náležitosti
daňového dokladu (faktury) dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Přílohou faktury (alespoň v kopii) bude předávací
protokol dle čl. 3.2 této smlouvy.
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8.3.

Kupní cena je splatná nejpozději do 40 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, a to
bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře. Stejná lhůta
splatnosti platí i při placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení,
náhrady škody apod.). Délka splatnosti faktury uvedena v tomto odstavci je stanovena z důvodu
časové náročnosti uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu (provázanému s ohledem
na obsah závazku složitějších procesním postupem prostřednictvím třetí osoby, zřizovatele
kupujícího.

8.4.

Prodávajícího bere na vědomí, že úhrada kupní ceny a DPH nebude probíhat během období
odpovídajícímu po sobě jdoucích měsíců prosinec, leden a únor. Pokud dodávka předmětu plnění
spadne do období uvedeného v první větě tohoto odstavce, bude kupní cena a DPH uhrazena
nejdříve v březnu následujícího po skončení tohoto období příslušného kalendářního roku.

8.5.

Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že prodávající je
nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn příslušnou výši DPH uhradit přímo místně a
věcně příslušnému správci daně prodávajícího.

8.6.

Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu (určeného k úhradě kupní ceny a příslušné DPH),
které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je
prodávajícím používáno pro ekonomickou činnost, je kupující oprávněn uhradit kupní cenu, na
něž byla vystavena faktura, a příslušnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve
smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je prodávajícím používán pro ekonomickou činnost.

8.7.

Závazek kupujícího zaplatit fakturu je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající kupní ceně
bude odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

8.8.

Daňový doklad musí obsahovat registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001560 a
označení názvu projektu („Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice).

8.9.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede
opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět prodávajícímu přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět od počátku ode dne doručení nově
vyhotovené faktury kupujícímu.

8.10. Kupující má právo na pozdržení, krácení nebo neposkytnutí kupní ceny prodávajícímu v případě

zjištěných a neprodleně neodstraněných vad dodaného předmětu plnění s tím, že využití
takového práva kupujícím vylučuje jeho prodlení s placením ceny.

9. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY
9.1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v Registru smluv.
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9.2.

Smlouva je uzavírána na dobu určitou do okamžiku splnění závazků obou smluvních stran dle
této smlouvy. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran či od ní odstoupit
ze zákonných důvodů nebo z důvodů uvedených v této smlouvě.

9.3.

Kupující je oprávněn smlouvu ukončit jednostranným odstoupením od smlouvy pro její
podstatné porušení. Podstatným porušení této smlouvy je rovněž prodlení prodávajícího
s dodávkou delší než 30 dnů, nebo skutečnost, že předmět plnění nemá vlastnosti, které si
kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil v průběhu zadávacího řízení o veřejnou
zakázku.

9.4.

Prodávající je od smlouvy oprávněn odstoupit pouze v případě prodlení kupujícího se
zaplacením faktury delším nežli 60 kalendářních dní.

9.5.

Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně.

9.6.

V případě odstoupení od smlouvy má kupující právo rozhodnout se, zda-li si již dodaný předmět
plnění ponechá, nebo jej vrátí prodávajícímu. V případě, že je předmět plnění vrácen
prodávajícímu, je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu.

9.7.

Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody,
smluvních pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční
době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

9.8.

Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením
ustanovení § 1765, § 1766.

10. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
10.1. Neposkytne-li prodávající kupujícímu plnění ve lhůtě uvedené v čl. 3 této smlouvy, je povinen

zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny vč. DPH, a to za každý započatý
den prodlení.
10.2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
10.3. Pro případ nedodržení časových a věcných podmínek při odstraňování vad v rámci záruční doby

dle výše uvedených ustanovení ve výši 0,2 % z kupní ceny vč. DPH za každou takovou
jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení prodávajícího s řádným odstraněním
vady; bude-li lhůta překročena z důvodů, které prodávající prokazatelně nezavinil, je kupující
oprávněn smluvní pokutu prominout na základě písemné žádosti prodávajícího.
10.4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši

vznikne druhé straně škoda.
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10.5. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která

vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a
vymáhána.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.

Tato kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy, nebo v
souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení
dosaženo, budou spory vyřešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

11.2.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy.
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11.3.

Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem smluvních stran, a to
pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků, není-li touto
smlouvou stanoveno jinak.

11.4.

Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z
této smlouvy třetí osobě.

11.5.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.

11.6.

Spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny příslušným soudem České republiky.

11.7.

Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny
soudem za neplatné, nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti
a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn a smluvní strany se
pro takový případ zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným
smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

11.8.

Prodávající bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne
kupujícímu v souvislosti s touto smlouvou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou
informace důvěrné ve smyslu občanského zákoníku.

11.9.

Kupující nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu
s uveřejněním či použitím informací, které byly
v souvislosti s touto smlouvou.

11.10.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou
neplatnost

11.11.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

a)

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

b)

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

11.12.

Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly, s obsahem souhlasí a že tato
smlouvy byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Prodávající:
V [doplní účastník] dne [doplní účastník]

vzniklou v souvislosti
poskytnuty prodávajícím

Kupující:
V Praze dne ___. 2019

[doplní účastník]
__________________________
[doplní účastník]

__________________________
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
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doc. Ing. Milan J. Půček, MBA, Ph.D.
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