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KS č. 13/19/VS  

Kupní Smlouva č. 13/19/VS  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 

I. Smluvní strany 

 

1.1.  Prodávající (dále jen prodávající ): Mendelova univerzita v Brně  

        Sídlo : CZ – 613 00 Brno, Zemědělská 1 

        IČO : 621 56 489 

        DIČ : CZ62156489 

        Organizační součást : Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 

        Sídlo organizační součásti: CZ – 679 05 Křtiny, Křtiny 175 

        Statutární orgán: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka 

        Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko 

č.ú. 19-4820540297  

IBAN: CZ40 0100 0000 1948 2054 0297 

SWIFT: KOMB CZ PP XXX 

          

        Telefonické a faxové spojení: +420 516 42 88 11, +420 516 439 339 

        Další spojení, pověřený pracovník: Ing. Přemysl Veselý, vedoucí VS Křtiny 

+420 516 428811, +420 602 599 986; 

premysl.vesely@slpkrtiny.cz 

 

1.2.  Kupující (dále jen kupující ) : XXXXX 

        Sídlo : XXXXX 

        Statutární orgán : XXXXX 

        DIČ : XXXXX 

        Telefonické a faxové spojení : XXXXX 
 

 

II. Předmět plnění 

2.1.   Předmětem této smlouvy je dodání movitých věcí ve vlastnictví prodávajícího. Prodávající se zavazuje zboží 

kupujícímu předat a převést na ně vlastnická práva a kupující se současně zavazuje zaplatit za toto zboží kupní 

cenu podle bodu  4.1. této smlouvy. 

         

2.2.    Zbožím podle bodu 2.1. této smlouvy, je nový Rýhový zalesňovací stroj: 

RZS – 1 v množství 1 ks, v.č. je 321 

 

       

 

III. Termín a místo plnění 

3.1.     Zboží bude předáno s příslušenstvím a dokumentací (návod na obsluhu, katalog ND, CE prohlášení o shodě) 

v termínu do 31. 3. 2019 za předpokladu dodržení platebních podmínek. 

3.2.   Při předání zboží bude smluvními stranami sepsán a podepsán dodací list. 

3.3.    Místem plnění je sídlo prodávajícího, tj. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, 679 05 Křtiny, Křtiny 175 

 

 

 

IV. Kupní cena 

4.1.   Kupní cena zboží se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje na XXXX,- EUR/ks/RZS-1, tedy 

celkem XXXX,- EUR bez DPH. Cena je stanovena v EUR a kupující ji v této měně také uhradí. Cena 

nezahrnuje náklady na dopravu. 

  

4.2.  Kupující zaplatí kupní cenu v souladu s bodem 4.1 této smlouvy na účet prodávajícího do 14 dnů od dodání 

zboží. Vystavená faktura od prodávajícího bude doručena spolu se zbožím s uvedenou dobou splatnosti 14 dnů.  
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4.3.  Ustanovení o smluvní pokutě. Je-li kupující v prodlení s placením faktury nebo se splněním vykonavatelného 

soudního rozhodnutí znějícího na peněžité plnění, činí poplatek z prodlení 0,5 % denně za každý den prodlení 

do zaplacení celé fakturované částky. 

       

                                                             

V. Všeobecné dodací podmínky 

5.1.  Zboží přechází do vlastnictví kupujícího pouze při zaplacení celé kupní ceny podle čl. IV odstavce 1 této 

smlouvy.  

5.2. Nebezpečí škody na zboží nebo riziko její náhodné ztráty nese kupující ode dne převzetí zboží v souladu s 

odstavcem 3.3 od prodávajícího. 

        

        

VI. Záruka 

6.1.  Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží dodané podle této smlouvy bude bez vad. Prodávající garantuje 

záruční servisní opravy dodaného zboží 12 měsíců ode dne uskutečnění dodávky.  

6.2. Reklamace ze strany kupujícího budou podány faxem nebo na výše uvedený e-mail. Reklamace budou řešeny 

v zákonné lhůtě.  

6.3. Garance se nevztahuje na poruchy zapříčiněné neodborným zacházením (sem patří také nedostatečné mazání, 

nebo údržba), svépomocné úpravy stroje, nedodržení zásad v návodu na obsluhu a údržbu uvedených, např. i 

používáním jiných než originálních dílů. Rovněž se garance nevztahuje na  běžným provozem opotřebení  dílů, 

jakož  i  na škody vzniklé vnějšími vlivy, nebo vyšší mocí. 

6.4.   Odpovědnost za event. prostoje stroje a z toho vyplývající ušlý zisk se rovněž vylučuje. 

6.5. Prodávající se zavazuje zajistit alespoň 5 let po záruční době provádění servisu a dodávku náhradních dílů za 

poplatek. 

 

 

VII. Přechodná a závěrečná ustanovení 

7.1.  Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou formou chronologicky číslovanými dodatky podepsanými 

oběma smluvními stranami 

7.2.   Smlouva byla napsána pouze v českém jazyce.  

7.3.   Nejsou-li jinak upraveny touto smlouvou práva a povinnosti smluvních stran, řídí se příslušnými ustanoveními 

obchodního zákoníku České republiky. 

7.4.  Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou stran a řádným uveřejněním v registru smluv s výjimkou údajů a 

ujednání, která podléhají obchodnímu tajemství, to vše podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

7.5.  Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a 

obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

   

  

Ve Křtinách, dne 17. 9. 2019                                                V XXXXXX, dne 18. 9. 2019                                       

 

Za prodávajícího:                                                                   Za kupujícího: 

 

 

 

 Doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška                                            XXXXXX XXXXX 

 Ředitel ŠLP ML Křtiny                                                Jednatel společnosti                                        

 


