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Kupní smlouva 

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
mezi 

 
 

Kupující (zadavatel):    Biologické centrum AV ČR, v. v. i.  
se sídlem:    Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 
Statutární orgán:   prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC  
Zástupce ve věcech smluvních:   prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC 
IČO:  60077344 
DIČ:    CZ60077344  
č. účtu:              5002209089/5500 (Raiffeisenbank a.s.) 
ID datové schránky:   r84nds8  
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT   
(dále jen „kupující“ nebo „BC“) 

 

           a 

 

Prodávající:             CHROMSPEC, spol. s r.o. 
se sídlem:    Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5 

Statutární orgán:                                  Ing. Vladimír Palme, jednatel 
Zástupce ve věcech smluvních:   Ing. Vladimír Palme 
IČO:     44794053  
DIČ:    CZ44794053 
č. účtu:    33101051/0100 
ID datové schránky:   bsin4tb 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5418 

(dále jen „prodávající“) 
  
(společně též "Smluvní strany") 
 

uzavírají níže uvedeného dne a měsíce tuto: kupní smlouvu 

 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Smlouva je uzavírána na základě výsledků aktivního průzkumu trhu s názvem „Spektrofotometr 
pro HBÚ“, nedílnou součástí této smlouvy je nabídka prodávajícího č. J1909281UV2 ze dne 4. 10. 
2019, předložená v rámci výše zmíněného aktivního průzkumu trhu (příloha č. 1 této smlouvy). 

 

1.2. Prodávající se na základě této smlouvy zavazuje dodat kupujícímu Spektrofotometr SPECORD 50 
PLUS s příslušenstvím (dále jen „zboží“), a to v množství, kvalitě dle technické specifikace a 
převézt na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. 

 

1.3. Předmět plnění je v plném rozsahu určen zadáním zadavatele ze dne 25. 9. 2019  
a bude realizován v souladu s tímto zadáním, touto smlouvou a nabídkou prodávajícího 
č. J1909281UV2 ze dne 4. 10. 2019, která byla předložena v rámci výše zmíněného aktivního 
průzkumu trhu. 

 

1.4. Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím za podmínek stanovených touto smlouvou převzít 
a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. 
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1.5. Předání a převzetí předmětu kupní smlouvy bude ukončeno podpisem oprávněných osob 
smluvních stran na předávacím protokolu. 

 

1.6. Kupující požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité. 

 
1.7. Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do 

provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a nařízení vlády č. 223/2012 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

2. Dodací podmínky  

 

2.1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 9 týdnů od podpisu této kupní smlouvy oběma 
smluvními stranami.  

 

2.2. Prodávající je povinen oznámit dodání zboží kontaktní osobě zadavatele nejméně 3 dny předem. 

 

2.3. Kontaktní osoba kupujícího: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

2.4. Dodávka je splněna převzetím smluveného zboží v místě plnění. Dodací list musí být číslován a 
musí obsahovat druh dodaného zboží, množství dodaného zboží a den dodání. Kupující je povinen 
si zkontrolovat množství a kvalitu dodaného zboží a potvrdit jeho převzetí. Kontaktní osoba 
kupujícího stvrzuje převzetí zboží tak, že na dodací list nebo jiný daňový doklad k otisku razítka 
kupujícího uvede datum převzetí a připojí své jméno a podpis.  
 

2.5. Okamžikem splnění dodávky přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. 
 

2.6. Vstup osob a vjezd vozidel prodávajícího do prostor kupujícího (objekty, pracoviště) budou 
probíhat pouze v doprovodu určeného zaměstnance kupujícího, který tímto za tuto návštěvu 
přebírá zodpovědnost. 

 
 

3. Čas a místo plnění 

 

3.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku zboží v termínu dohodnutém s kupujícím (uvedeném v čl. 2. 
1. této smlouvy).  
 

3.2. V případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou o více než 10 pracovních dnů, je kupující 
oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý 
den po nedodržení termínu dodání. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na 
náhradu škody, která mu vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní 
pokuta účtována a vymáhána.  

 
 

3.3. Místem plnění je: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., HBÚ, Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice   
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4. Kupní cena 

4.1. Kupní cena: 

 

Cena bez DPH (Kč) 211 794,27 

Slovy: dvěstějedenácttisícsedmsetdevadesátčtyřikorunčeskýchdvac
etsedmhaléřů 

sazba (v %) a výše DPH (Kč) 44 476,80 

cena včetně DPH (Kč) 256 271,07 

 
4.2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené  

s předmětem kupní smlouvy (včetně dopravy, montáže, zaškolení, cla a další). 

 

4.3. Sjednaná kupní cena je splatná na základě zálohové faktury řádně vystavené prodávajícím, ve lhůtě 
splatnosti 10 pracovních dní, ve výši 100% kupní ceny uvedené v čl 4.1. Právo na zaplacení kupní 
ceny vzniká podpisem smlouvy oběma kupními stranami a zároveň nabytím účinnosti smlouvy 
zveřejněním v RS (čl. 11.4 této smlouvy). Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna připsáním 
příslušné částky na účet prodávajícího. 

 

4.4. Kupní cena bude považována za uhrazenou, bude-li nejpozději v den její splatnosti připsána  
ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

4.5. Nebude-li daňový doklad (vystavená faktura) obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené 
náležitostí, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je kupující oprávněn doklad vrátit zpět 
prodávajícímu s uvedením resp. vytčením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. 
V takovém případě se přeruší doba splatnosti v něm uvedená a nová lhůta splatnosti počne běžet 
doručením opraveného daňového dokladu (faktury) kupujícímu. 

 

5. Platební a dodací podmínky 

5.1. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů. 
Nedílnou součástí faktury musí být oboustranně potvrzený protokol o předání a převzetí 
fakturovaného předmětu plnění (dodací list). V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu  
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.  Kupující je oprávněn vrátit vadnou 
fakturu prodávajícímu, a to až do lhůty její splatnosti. 
 

5.2. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena kupujícímu třetí pracovní den od jejího 
odeslání. Fakturu za dodané zboží bude prodávající zasílat poštou na adresu sídla kupujícího. 
  

5.3. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu.  
 

5.4. V případě prodlení kupujícího s platbou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok  
z prodlení až do výše 0,05 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. 

 
5.5. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 
 

5.6. Uvede-li prodávající na faktuře nebo ve smlouvě jiné číslo bankovního účtu než které má uvedeno 
v registru DPH, bude částka připadající na DPH uhrazena na účet správce daně a prodávajícímu 
bude na účet uvedený na faktuře nebo ve smlouvě uhrazena kupní cena bez DPH.  
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5.7. Před úhradou kupní ceny prodávajícímu provede kupující vlastní průzkum spolehlivosti plátce DPH, 
na straně prodávajícího, v registru plátců (http://adisspr.mfcr.cz), vedeném Generálním finančním 
ředitelstvím, a bude-li prodávající veden v tomto registru jako nespolehlivý plátce DPH, bude 
částka připadající na DPH uhrazena na účet správce daně a prodávajícímu bude na účet uvedený 
na faktuře nebo ve smlouvě uhrazena kupní cena bez DPH.  

 

5.8. Pakliže bude uzavřena smlouva s osobou, která není plátcem DPH, ustanovení bodu 5.6 a  
5.7 se nepoužije. 

 

6. Doprava 

6.1. Dopravu do místa plnění si zajišťuje prodávající na vlastní náklady.  
 

7. Obaly 

7.1. Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny povinnosti, které mu ukládá zákon č. 477/2001 Sb.,  
o obalech v platném znění.  
 

8. Záruka a reklamace 

8.1. Prodávající poskytuje záruku  12 měsíců na materiál a práci, výrobcem poskytovaná záruka je 10 
let na optické prvky. 

 

8.2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci týkající se množství dodaného zboží při převzetí zboží, 
nejdéle do 7 dnů od uskutečnění dodávky. Prodávající vyřídí tuto reklamaci při předání zboží, 
nejdéle však do 30 dnů od jejího uplatnění. 

 

8.3. Kupující je povinen neprodleně prohlédnout zboží a písemně reklamovat zjevné vady  
jakosti, nejpozději však do 7 dnů od dodání zboží. U vad, které mohly být jištěny později, tak musí 
učinit nejpozději do konce záruční doby.  

 

8.4. Práva a povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady a záruky za jakost se řídí příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku. Prodávající se zavazuje vyřešit řádně reklamaci (odstranit 
reklamované vady, dodat náhradní zboží apod.) ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení písemné 
reklamace zboží kupujícím. Veškeré reklamace budou řešeny na náklady prodávajícího (včetně 
nákladů na dopravu). 

 

8.5. Veškeré reklamace budou řešeny na náklady prodávajícího (včetně nákladů na dopravu). 

 

9. Práva a povinnosti smluvních stran 

9.1. Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží se všemi doklady potřebnými k převzetí a užívání 
zboží tj. s dodacím listem, návodem k použití, je-li třeba. Kupující nabývá vlastnické právo  
k dodanému zboží jeho převzetím a potvrzením převzetí na dodacím listu. 

 

9.2. Prodávající se zavazuje, že umožní provedení kontroly veškerých dokladů souvisejících s plněním 
zakázky subjektům oprávněným k výkonu kontroly, a to po dobu danou právními předpisy České 
republiky k jejich archivaci (zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty nebo podmínky pro 
přidělení dotace). 

 

9.3. Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.  

 

http://adisspr.mfcr.cz/
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9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde na jedné či druhé smluvní straně ke změně 
údajů uvedených v této smlouvě, je smluvní strana, na jejíž straně k této změně dojde, povinna bez 
zbytečného odkladu písemně tuto změnu druhé smluvní straně oznámit. V případě, že povinná 
smluvní strana tak neučiní, platí dosavadní údaje s tím, že smluvní strana, která tyto údaje druhé 
smluvní straně nesdělila, odpovídá této smluvní straně za veškeré škody, které vzniknou v příčinné 
souvislosti s nesplněním této smluvní povinnosti.  

 

9.5. Prodávající se zavazuje, že vznikne-li kupujícímu v souvislosti s plněním této veřejné zakázky 
jakákoliv pohledávka vůči prodávajícímu, zavazuje se prodávající, že částku odpovídající vzniklé 
škodě, bez zbytečných odkladů, odečte z celkové kupní ceny a vystaví zadavateli daňoví doklad 
ponížený o odečtenou částku. 

 
 

10. Odstoupení od smlouvy 
 

10.1. Smluvní strany mají právo odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana 
podstatně poruší ujednání stanovené v této smlouvě.  

 

10.2. Za podstatné porušení se v této souvislosti považuje zejména: 
- opakované a bezdůvodné odmítnutí kupujícího převzít zboží při dodání, 
- prodlení kupujícího s placením faktury delší než 30 dnů ode dne splatnosti, 
- prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího delší než 5 dnů. 

 

10.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo jedné či druhé smluvní strany na smluvní pokutu 
a náhradu škody. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této kupní smlouvě se řídí příslušnými 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 

 

11.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, nicotné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné, nicotné či neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného, nicotného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

 

11.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření smlouvy se rozumí den 
označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li u podpisů smluvních stran uvedeno více dat, platí 
datum nejpozdější.  

11.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dle českého právního řádu). Všechny smluvní strany berou na 

vědomí, že BC je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),  

v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění  

v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí BC,  

a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtách vyplývajících ze zákona. Pro účely uveřejňování smluvní 



 
 
 

 6/6 

 

strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní 

tajemství bránící jejímu uveřejnění, nebylo-li sjednáno jinak. Smluvní strany se vzájemně dohodly, 

že údaje (např. osobní údaje, obchodní tajemství), které byly předem řádně označeny (zelenou 

barvou) dle dohody a v souladu s jejich příslušnou definicí dle příslušných právních norem, budou 

vyloučeny (znečitelněny) z povinnosti uveřejnění ve veřejném registru smluv vedeném 

Ministerstvem vnitra České republiky. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny 

případné dodatky k této smlouvě (dřívější i pozdější), jejichž prostřednictvím je tato smlouva 

měněna či ukončována.  

11.4. Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek v platném znění, souhlasí se zveřejněním veškerých informací 

týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto kupní smlouvou, 

zejména vlastního obsahu této smlouvy. Ustanovení občanského zákoníku o obchodním tajemství 

se tak v této souvislosti neuplatní.  

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, včetně všech jejich příloh, z nichž 

kupující obdrží jeden (1) stejnopis, prodávající rovněž jeden (1) stejnopis s platností originálu. 

11.6. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného kupní smlouvou mohou být činěny 

jen písemnými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou 

smluvních stran. 

11.7. Osoby jednající a podepisující tuto smlouvu prohlašují, že ji před podpisem přečetly  

a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.   

11.8. Nedílnou součástí této kupní smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Nabídka prodávajícího č. J1909281UV2 ze dne 4. 10. 2019 

 

V Českých Budějovicích dne …………………  V Praze dne ………………… 

 
 
 
_______________________________     _______________________________ 
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.   CHROMSPEC, spol. s r.o. 
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC  Ing. Vladimír Palme, jednatel 


