
SAKO Brno, a.s. ELKOPLAST CZ, s.r.o. 
 

Kupní smlouva na dodávku velkoobjemových kontejnerů č. 17062019 
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku mezi těmito smluvními stranami: 
 
 

I. Smluvní strany 
Kupující: 

SAKO Brno, a.s. 
se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti 
zastoupený ve věcech smluvních: XXX, XXX 
zastoupený ve věcech technických: XXX, XXX 
IČ: 60713470 
DIČ: CZ60713470 
Bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX (SWIFT code: XXX) 
Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1371 
(dále jen kupující) 
 
 
 
Prodávající: 

ELKOPLAST CZ, s.r.o. 
se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín 
Zastoupený: Tomáš Krajča, jednatel společnosti 
zastoupený ve věcech smluvních: XXX 
zastoupený ve věcech technických: XXX 
IČ: 25347942 
DIČ: CZ25347942 
Bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX 
Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 27857 
(dále jen prodávající) 
 
 

II. Předmět smlouvy 
1. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu 

s předloženou nabídkou č. 478 190013 ze dne 04. 06. 2019, která tvoří přílohu č. 2, prodat 
kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k níže specifikovaným kontejnerům a 
kupující se zavazuje tyto kontejnery převzít a přijmout do svého vlastnictví za podmínek 
níže uvedených. 

2. Základní specifikace kontejnerů: 

Rozměr kontejnerů Počet kontejnerů Typ kontejnerů 

6000×2300×2150 XXX ks ABROLL o objemu 30 m3 včetně 
plachty 

7100×2300×2400 XXX ks ABROLL o objemu 40 m3včetně 
plachty 
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3. Předmět smlouvy je podrobně vyspecifikován v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

4. Součástí dodávky je: identifikace kontejnerů výrobním číslem, technické osvědčení 
každého samostatného technického celku, výpis technického osvědčení, prohlášení 
o shodě a doprava do místa plnění. 

5. Kupující si tímto vyhrazuje podmínku, že za účasti obou smluvních stran bude provedena 
prohlídka prvního kontejneru, zda provedení kontejneru splňuje veškeré podmínky 
zadávací dokumentace kupujícího. 

 
 

III. Doba a místo plnění 
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy blíže specifikovaný 

v článku II. této smlouvy nejpozději do 06. 09. 2019, a to do místa plnění 
SAKO Brno, a.s., divize Svoz, Černovická 15, Brno. 

2. Kupující je povinen převzít předmět smlouvy dle článku II. i v případě dřívějšího plnění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že o přesném termínu dodání předmětu smlouvy je kupující 
povinen prodávajícího písemně vyrozumět (např. e-mailem) nejméně 5 pracovních dní 
předem. 

 
 

IV. Kupní cena 
1. Prodávající a kupující se obapolně dohodli na kupní ceně za předmět smlouvy ve výši: 

 

Popis  Jednotková cena Cena celkem bez DPH 

XXX ks kontejnerů ABROLL 
o objemu 30 m3 včetně plachty XXX Kč XXX Kč 

XXX ks kontejneru ABROLL 
o objemu 40 m3 včetně plachty XXX Kč XXX Kč 

Celková cena kontejnerů 388.000 Kč 

Celková kupní cena za dodávku XXX ks kontejnerů je ve výši 388.000 Kč bez DPH 
(slovy: tři sta osmdesát osm tisíc korun českých). Uvedená cena je pevná, nejvýše 
přípustná a nelze ji zvýšit ani v důsledku změny cen vstupů nebo jiných vnějších 
podmínek. 

2. K uvedené ceně bude připočtena DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění dle 
zákona č.235/2004 Sb. 

3. Prodávající i kupující se výslovně dohodli, že v takto dohodnuté kupní ceně jsou zahrnuty 
veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou předmětu smlouvy (včetně dopravy 
do místa plnění, pojištění během přepravy, veškerá dokumentace, atd.). 

 
 

V. Platební podmínky 
1. Prodávající vystaví daňový doklad do 15 dnů po prokazatelném převzetí předmětu 

smlouvy specifikovaném v článku II. této smlouvy kupujícím. Daňový doklad bude 
splňovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění se splatností 30 dní ode 
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dne doručení kupujícímu. Nedílnou součástí daňového dokladu bude předávací protokol 
podepsaný zástupcem kupujícího i prodávajícího a veškerá dokumentace dle článku II. 

2. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat některou se zákonem stanovených 
náležitostí, má právo kupující vrátit daňový doklad prodávajícímu k doplnění či opravě. 
Nová lhůta splatnosti počíná ode dne opětného doručení daňového dokladu kupujícímu. 

3. Smluvní strany se dohodly, v případě, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem (dle 
§106a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH) nebo bude vyžadovat provedení platby na jiný účet 
než je zveřejněný účet prodávajícího (dle §98 zákona o DPH), provede kupující platbu 
za plnění ve výši základu daně z přidané hodnoty na účet uvedený ve smlouvě a platbu 
daně z přidané hodnoty na účet finančního úřadu (dle §109a zákona o DPH). 

 
 

VI. Povinnosti kupujícího 
1. Kupující je povinen předmět smlouvy specifikovaný v článku II. této smlouvy převzít 

na základě přejímacího protokolu vystaveného prodávajícím a zaplatit kupní cenu, a to dle 
podmínek blíže stanovených v článku V. této smlouvy. 

2. Kupující si vyhrazuje právo nepřevzít předmět smlouvy, pokud nebude splňovat sjednané 
vlastnosti, nebude v požadovaném množství a jakosti či nebude dodáno včas.  V takovém 
případě má kupující právo od této smlouvy odstoupit. 

 
 

VII. Povinnosti prodávajícího 
1. Prodávající je povinen předmětné kontejnery dodat ve sjednaném termínu a ve sjednané 

kvalitě a bez vad. 

2. Prodávající je povinen prověřit parametry předmětných kontejnerů, tak aby byly 
kompatibilní s kontejnerovými vozidly kupujícího. V případě, že předmětné kontejnery 
nebude možné kontejnerovými vozidly kupujícího obsluhovat, není kupující povinen 
předmětné kontejnery převzít. 

 
 

VIII. Nebezpečí škody na zboží 
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží 
od prodávajícího.  
 
 

IX. Odpovědnost za vady a záruka 
1. Odpovědnost za vady dodaných kontejnerů se řídí ustanovením § 2099 a násl. 

občanského zákoníku. 

2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu smlouvy v rozsahu 
uvedeném v této smlouvě. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem podpisu 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami (a to pouze za předpokladu, že 
v protokolu nejsou uvedeny žádné vady).  

3. Kupující má právo z vadného plnění v případě existence z vad, které má zboží 
při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného 
plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil 
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porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží 
kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí. 

4. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady předmětu smlouvy, které 
vznikly nebo se projevily v průběhu záruční doby. 

5. Odstranění vad bude provedeno bez zbytečného odkladu ode dne jejich oznámení 
kupujícím, nejpozději však do 5 pracovních dní. Dopravu vadného zboží od kupujícího 
do opravy a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu hradí 
prodávající. 

6. V případě výměny vadného zboží, začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba 
v délce dle odst. 2) tohoto článku. 

7. O době, povaze a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 
oběma smluvními stranami. 

 
 

X. Smluvní sankce 
1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že prodávající, nedodá kontejnery 

specifikované v příloze č. 1 této smlouvy v termínu, viz článek V., má kupující nárok 
na smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové kupní ceny předmětu smlouvy za každý 
započatý den prodlení. 

2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v článku IX., odst. 5) této 
smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % z kupní ceny 
příslušného kontejneru bez DPH, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den 
prodlení až do odstranění vady. 

3. V případě prodlení s úhradou kupní ceny či její části, dohodly se strany na smluvním 
úroku z prodlení ve výši 0,05% z ceny za každý den prodlení. 

4. Ujednáním smluvních pokut podle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se taková smluvní pokuta 
vztahuje, a to v plné výši. 

 
 

XI. Odstoupení od smlouvy 
1. V případě, že provedení kontejneru nesplňuje veškeré podmínky zadávací dokumentace 

kupujícího, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
2. Odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného odstavce musí být učiněno písemně a musí 

být doručeno druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Dnem doručení odstoupení se 
smlouva ruší. V případě, že si druhá strana nevyzvedne doporučenou zásilku u příslušného 
držitele poštovní licence, považuje se den, kdy byla zásilka vrácena prodávajícímu, za den 
doručení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím, vzniká mu povinnost uhradit prodávajícímu 
náklady prokazatelně vzniklé do doby odstoupení od smlouvy. 

 
 

XII. Závěrečná ujednání 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
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2. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje 
předcházející ujednání ať písemná či ústní. 

3. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, 
se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

4. Podpisem této smlouvy prodávající bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. je povinným 
subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle ust. §2, odst. 1, písmeno n) 
zákona 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno, a.s. je 
oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé smlouvy, a to prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem. 
Smluvní strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jejich obchodní 
tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona 
č. 106/1999 Sb. 
Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic 
platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě 
zániku této smlouvy, či v případě její neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají 
zůstat platnými a účinnými bez ohledu na smlouvu samotnou. 
Prodávající bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. si vyhrazuje konečné právo rozhodnout, 
které informace budou zveřejněny. 

5. Informace o zpracování osobních údajů společností SAKO Brno, a.s. ve smyslu článku 13 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (GDPR) jsou dostupné 
online na https://www.sako.cz/stranka/cz/981/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/. 
Svým podpisem druhá strana společnosti SAKO Brno, a.s. potvrzuje, že se 
s těmito informacemi náležitě seznámila před poskytnutím osobních údajů. 

6. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými vzestupnou 
řadou po dohodě smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

7. V této kupní smlouvě použité termíny „předmět smlouvy“ a „zboží“ jsou naprosto 
rovnocenné a slouží pro označení jednoho a téhož. 

8. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a že nebyla sjednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, 
na důkaz čehož připojují své podpisy. 

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
výtisku. 

 
Příloha č. 1 Specifikace kontejnerů 
Příloha č. 2 Nabídka č. 478 190013 ze dne 04. 06. 2019 
 
V Brně dne 24. června 2019  Ve Zlíně dne 
 
Za kupujícího:  Za prodávajícího: 
 
 
 
 
Ing. Karel Jelínek  Tomáš Krajča 
ředitel společnosti  jednatel společnosti 
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