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Kupní smlouva 

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) 

1. Smluvní strany 

GE Aviation Czech s.r.o. 

se sídlem Beranových 65, Praha 9, PSČ 199 02 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127155 

zastoupená 

bankovní spojení  

IČO: 279 28 845  

DIČ: CZ27928845  

(dále jen „Kupující“) 

 

a 

 

České vysoké učení technické v Praze 

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, PSČ 160 00 

IČO: 684 07 700 

DIČ: CZ68407700 

Fakulta strojní 

zastoupená:  

adresa: Technická 4, Praha 6, PSČ 160 00 

bankovní spojení:  

(dále jen „Prodávající“) 

 

(Kupující a Prodávající dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen 

„Smluvní strana“). 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“) 
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2. Základní ustanovení 

2.1. Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro dodání 

předmětu plnění dle Smlouvy, je k jeho plnění / dodání oprávněn a na jeho straně neexistují žádné 

překážky, které by mu bránily předmět této Smlouvy Kupujícímu dodat. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti 

s touto Smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyzrazení by jim mohlo způsobit újmu. Tímto nejsou 

dotčeny povinnosti Kupujícího vyplývající z právních předpisů. 

3. Předmět Smlouvy 

3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu a převést na Kupujícího 

vlastnické právo k výsledkům (dále jen jako „Zboží“), jejichž technické parametry jsou podrobně 

specifikovány v Technické specifikaci plnění, která je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

3.2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané Zboží a související služby převzít a zaplatit za ně 

Prodávajícímu kupní cenu uvedenou v článku 5 této Smlouvy. 

4. Vlastnické právo 

4.1. Vlastnické právo přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Převzetím se rozumí podpis předávacího 

protokolu o předání a převzetí Zboží oběma Smluvními stranami, kterým zároveň přechází na 

Kupujícího i nebezpečí škody na Zboží. 

5. Kupní cena a platební podmínky 

5.1. Kupní cena za předmět Smlouvy uvedený v článku 3 byla stanovena ve výši               ,- Kč bez DPH 

jako cena maximální a nepřekročitelná. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. 

5.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Smlouvy, včetně nákladů 

na pojištění Zboží do doby jeho předání a převzetí. Kupní cena je nezávislá na vývoji cen 

a kursových změnách. 

5.3. Kupní cena je za předmět plnění cenou nejvyšší přípustnou. Kupní cena muže být měněna pouze 

písemným dodatkem k této Smlouvě, a to pouze v případě, že po uzavření Smlouvy a před 

termínem předání a převzetí Zboží dojde ke změně sazeb DPH (je možná výhradně změna výše 

DPH). 

5.4. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní ceny dle článku 5.1 po předání a převzetí Zboží, 

o kterém bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol dle této Smlouvy. 

5.5. Lhůta splatnosti faktury je třicet (30) dnů od data jejího doručení Kupujícímu. Zaplacením účtované 

částky se rozumí den jejího odeslání na účet Prodávajícího. Daňové doklady - faktury vystavené 

Prodávajícím podle této Smlouvy budou obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními 

předpisy České republiky. 

5.6. Pokud daňový doklad – faktura nebude vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými 

Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Kupující oprávněn daňový 
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doklad - fakturu Prodávajícímu vrátit jako neúplnou, resp. nesprávně vystavenou, k doplnění, resp. 

novému vystavení ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jejího doručení Kupujícímu. V takovém 

případě Kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části a Prodávající vystaví 

opravenou fakturu s novou shodnou lhůtou splatnosti, která začne plynout dnem doručení 

opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu - faktury Kupujícímu. Prodávající je 

povinen Kupujícímu fakturu zaslat formou elektronické pošty a to na adresu: 

GEpays_BID416025@ge.com. Faktura musí být doplněna o číslo Nákupní objednávky Kupujícího.  

6. Termíny plnění předmětu Smlouvy 

6.1. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu Zboží, a to do 10 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.  

6.2. Kupující se zavazuje ve sjednaném termínu řádně dodané Zboží od Prodávajícího převzít, přičemž 

o předání a převzetí bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, jak je uvedeno 

v článku 9 této Smlouvy. 

7. Místo plnění 

Místem plnění je GE Aviotion Czech s.r.o. (dále jen „místo plnění“). 

8. Předání a převzetí Zboží 

8.1. Předáním Zboží přechází na Kupujícího nebezpečí vzniklé škody na předaném Zboží, přičemž tato 

skutečnost nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad tohoto Zboží. 

Do doby předání a převzetí Zboží nese nebezpečí škody na Zboží Prodávající. 

9. Smluvní pokuty 

9.1. V případě, že Prodávající bude v prodlení proti termínu předání a převzetí Zboží uvedenému 

v článku 6 odst. 6.1 této Smlouvy, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve 

výši 0,01 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení. 

9.2. Pokud Kupující neuhradí v termínech uvedených v této Smlouvě kupní cenu, je povinen uhradit 

Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení. 

9.3. Povinná Smluvní strana musí uhradit oprávněné Smluvní straně smluvní sankce nejpozději do 

15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé Smluvní strany. 

10. Ukončení Smlouvy 

10.1. Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy 

z důvodů stanovených v zákoně. 

11. Doložka o rozhodném právu 

11.1. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí výlučně právním řádem České republiky, 

přičemž Smluvní strany berou na vědomí a uznávají, že v oblastech výslovně neupravených touto 

Smlouvou platí ustanovení OZ. 

mailto:GEpays_BID416025@ge.com
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11.2. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany 

řešit jednáním.  

12. Závěrečná ujednání 

12.1. Tato Smlouva, včetně příloh, představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Kupujícím 

a Prodávajícím. 

12.2. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, 

neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo 

nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako 

celku. V takovém případě se Strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné 

ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 OZ nebo jej nahradit po vzájemné dohodě 

novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, 

odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy. 

12.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran. 

Účinnosti tato smlouva nabývá jejím uveřejněním v registru smluv. 

12.4. Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků, opatřených 

časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany 

ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě. 

12.5. Poruší-li Smluvní strana povinnost z této Smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, 

oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, 

a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená Smluvní strana právo na 

náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit. 

12.6. Prodávající se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje archivovat veškeré písemnosti 

zhotovené pro plnění předmětu dle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy České 

republiky. 

12.7. Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce ve dvou (2) vyhotoveních v listinné podobě, z nichž 

každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom. Nedílnou 

součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Technická specifikace plnění  

12.8. Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. 

 

V Praze ____________ 

 

 

 

________________________________ 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta strojní 

 

V ____________dne_________ 

 

  

 

________________________________ 

GE Aviation Czech s.r.o. 
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Příloha č. 1 

 

 

čísla přípravků: 
 

1. G377514800 PRIPRAVEK PRO KULICKOVANI – B1 (2 ks)            ,-  Kč /1 ks 
 

2. G377514900 PRIPRAVEK PRO KULICKOVANI – B2 (2 ks)             ,-  Kč/1 ks   

 

3. G377514700 PRIPRAVEK PRO KULICKOVANI – KRK (2 ks)             ,-  Kč/1 ks   


