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zastoupená: 

sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

č. účtu: 

 

 

 

 

 
  

č. smlouvy prodávajícího: 780/23/1968/19 

č. smlouvy kupujícího: 17/A/19 

na dodávku komponent pokladního a odbavovacího systému

 

 

mezi: 

Kupujícím: 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33 

sídlo : Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00 

zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace 

IČ : 00377015  

DIČ : CZ00377015 

bankovní spojení:  

č. účtu :  

osoby oprávněné k jednání po stránce : 

smluvní: Ing, Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 

realizační: Ing. Radek Martinec, provozní náměstek 
Monika Kavková, hlavní pokladní 

(dále jen „kupující"/“ZOO a BZ") 

a 

Prodávajícím: 

NESSY, spol. s r. o. 
 
zapsaná: v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5271 

 

Ing. Milanem Neškrabalem, ředitelem společnosti 

Farářství 91, Hradec Králové, PSČ 500 02 

60108410  

CZ60108410 

 
bankovní spojení:  
 

osoby oprávněné k jednání po stránce : smluvní: Ing. Milan Neškrabal, ředitel 

společnosti realizační: ............................................... 

 

 

 
K U P N Í  S M L O U V A  
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Část 1 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v příloze č.1 této smlouvy. Jde o 

elektromechanické komponenty pokladního a turniketového systému (dále i „turnikety“), který kupující 

dosud provozoval formou sezónního pronájmu na základě nájemní smlouvy Č.589/10/1968/18 a č. 

591/10/1968/18. 

2. V rámci dohodnutého předmětu smlouvy zajistí prodávající pro kupujícího i dovoz, instalaci a 

zprovoznění turniketů. 

Část 2 
Místo plnění, termín dodání 

1. Místem plnění je areál ZOO Plzeň. 

2. Smluvní strany se dohodly na termínu zprovozněni turniketů nejpozději do 29.3.2019. 

Část 3 
Cena a platební podmínky 

1. Kupující uhradí prodávajícímu dohodnutou, pevnou a nepřekročitelnou kupní cenu předmětu smlouvy ve 

výši: 

210.000.- Kč + DPH ve výši 21 %, 

což činí 44.100.- Kč 

celkem tedy 254.100.- Kč 

3. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury. Fakturu zhotovitel vystaví do 10-ti dnů ode dne instalace 

a zprovoznění turniketů. Součástí faktury bude oběma stranami podepsaný předávací protokol, ve 

kterém bude výslovně uvedeno, že celý systém byl řádně odzkoušen a je plně funkční. Faktura bude mít 

uvedenou splatnost 30 dnů. 

4. Uhrazením kupní ceny se mění vlastnický vztah k předmětu pronájmu nainstalovanému v uvedeném 

areálu, který tak přechází do vlastnictví kupujícího. 

5. Kupující je povinen kupní cenu zaplatit prodávajícímu bezhotovostním převodem na platební účet 

prodávajícího uvedený v daňovém dokladu - faktuře. Kupující je povinen platbu specifikovat způsobem 

uvedeným v daňovém dokladu - faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, 

je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu - faktury. 

6. Prodávající se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze číslo bankovního 

účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 

zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a kupující jej vyzve k jeho 

doplnění. Do okamžiku doplnění si kupující vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto 

daňového dokladu. 
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7. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany kupujícího na základě této smlouvy 

bude o prodávajícím správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb,p o dani z 

přidané hodnoty), má kupující právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby prodávajícímu 

uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto 

prodávajícímu i nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 

109a zákona č. 235/2004 Sb. 

Část 4 
Záruční podmínky 

1. Vzhledem k tomu, že kupující předmět koupě používal, dohodly se smluvní strany, že prodávajícím bude 

na předmět koupě poskytnuta záruka v délce trvání: 

12 měsíců od data uvedení turniketů do provozu 

2. V případě poruchy zařízení nebo výskytu závad funkce programového vybavení oznámí tuto skutečnost 

kupující telefonicky nebo faxem na číslo 00420 495 212 004 spolu s popisem závady. V mimopracovní 

době oznámí kupující závadu na čísla mobilních telefonů 00420 603 531 377, 603 151 541 nebo 603 

498 005 nebo. Bude-li to charakter závady vyžadovat, zajistí prodávající, aby se nejpozdějí do 24 hodin 

od nahlášení závady dostavil pracovník prodávajícího k lokalizaci závady a zahájení opravy. V případě, 

kdy se nebude jednat o závadu znemožňující činnost celého systému, ale pouze dílčí omezení funkce 

některých zařízení / prasklá signalizační žárovka, nefungující akustická signalizace a pod. /, bude 

dohodnut postup odstranění závady podle konkrétní situace. 

Za odstranění vady se považuje i dodání náhradního zařízení /oprava výměnným způsobem/. V 

případě zaslání dílu je kupující povinen zaslat na svůj náklad vadné zařízení do 5 dnů od obdržení 

náhradního zařízení. V případě nedodržení této lhůty uhradí prodávajícímu sankci 100.- Kč za každý 

den prodlení přesahující tuto dobu. 

3. Prodávající se zavazuje obnovit funkci systému do 48 hodin od nahlášení závady. V případě, že se 

nepodaří tento termín dodržet, zavazuje se prodávající nahradit kupujícímu prokazatelné vícenáklady 

spojené s náhradním řešením, maximálně však do výše 1.000 Kč za každý den přesahující tuto lhůtu. 

Tento nárok uplatní kupující vystavením faktury do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž 

nárok vznikl. K omezení vzniklé škody se kupující zavazuje provést opatření navržená prodávajícím. 

4. Zjistí-li pracovník je, že příčinou závady je vadná funkce komponentů systému, které nebyly součástí 

dodávky nebo nedostatečné znalosti obsluhy systému, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené 

s opravou, tj, pracovní čas ve výši 900,- Kč/hod a cestovní náklady spojené s použitím osobního 

automobilu ve výši 10.- Kč/km . Hodinová sazba je nezávislá na počtu zaměstnanců prodávajícího, 

kteří se budou na odstranění závady podílet. 

5. Prodávající neručí za závady vzniklé vnějšími vlivy, např. úderem blesku, úmyslným poškozením atp. V 

těchto případech prodávající opraví zařízení za úplatu ve výši dle bodu 5 této části smlouvy. Záruka se 

rovněž nevztahuje na spotřební materiál jako žárovky a pojistky na mechanické poškození tiskací hlavy 

termotiskárny karet.. 

6. Pracovníci kupujícího jsou povinni při identifikaci závady účinně spolupracovat. 

7. Časové závazky uvedené v bodě 2 a 3 této části nejsou pro prodávajícího závazné v případě, je-li 

kupující v prodlení s platbami vůči prodávajícímu. 
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Část 5 
Ostatní ujednání 

1. Kupující bere na vědomí, že komponenty předmětu koupě jsou tytéž, které měl v pronájmu. 

2. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude uvádět dílo ve svých referencích a souhlasí se 

zveřejňováním jeho fotografií a symbolů. 

3. Prodávající se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou zachovávat mlčenlivost o hospodářských údajích 

spojených s provozováním systému, pokud s nimi přijdou v souvislosti s případnými servisními 

opravami do styku. ' 

4. Kupující bere na vědomí, že programové produkty jsou standardní produkty v české verzi. 

Část 6 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech v rozsahu pěti stran jednostranně tištěných a oba mají 

platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

3. Prodávající uděluje tímto kupujícímu plný a neomezený souhlas k tomu, aby kupující, jím pověřená 

osoba nebo orgány statutárního města Plzně uchovávaly, evidovaly a používaly osobní údaje 

prodávajícího, a to především za evidenčními, informačními a obdobnými účely. Současně si je 

prodávající vědom, že tyto osobní údaje mohou být součástí usnesení orgánů města Plzně či orgánů 

jeho městských obvodů, které jsou podle zákona o obcích veřejně přístupná, a s tímto výslovně 

souhlasí. Prodávající se zavazuje, že prokazatelným způsobem sdělí všechny změny těchto osobních 

údajů. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
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Kupující: 

 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, 

příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejím uveřejněním v souladu se zákonem. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že byla 

uzavřena po předchozím vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoli v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany 

podepisuji. 

7. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

8. Uzavřením této kupní smlouvy končí platnost nájemní smlouvy č.744/23/2826/17. 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Cenová kalkulace odkupu 

Příloha č. 2: Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů prodávajícímu, 
Poučení o zpracováni osobních údajů kupujícím 

V Plzni dne : 

V Hradci Králové dne: 

Prodávající: 


