
 

K U P N Í  S M L O U V A  
uzavřená po dohodě podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, 

v platném znění 
 

 
Prodávající: obchodní firma Vladimír Fišer 

  Sídlo:  
IČ: 12169528     

  DIČ: CZ410131412 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 22488 

   Bankovní spojení:  
   Číslo účtu:  
Zastoupený  
 

  

 

 
Kupující: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno 
IČ: 44994575 
DIČ: CZ44994575 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  

 
zastoupený Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem 
 

 

 

I. Účel smlouvy  
1. Účelem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při dodávce laboratorního zařízení a vybavení 

určeného pro zkoušky betonu prodávajícím kupujícímu.  
 
2. Prodávající se zavazuje plnit své závazky plynoucí z této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy. 

Prodávající prohlašuje, že jím poskytované plnění je prosto práv třetích osob a že plněním této smlouvy 
neporušuje autorská nebo průmyslová práva třetích osob nebo jiná obdobná práva třetích osob. Pokud by toto 
prohlášení prodávajícího neodpovídalo skutečnosti, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu 
škody, která mu vznikla porušením práv třetích osob a uplatňováním jejich nároků s tím spojených, v plné výši. 
 

II. Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je: prodej a koupě laboratorního zařízení a vybavení určeného pro zkoušky betonu dle 

seznamu uvedeného v příloze této smlouvy včetně všech součástí, příslušenství, doplňků a softwaru (dále 
„předmět koupě“, nebo „zboží“), jeho doprava do místa plnění, vybalení, předvedení jeho funkčnosti spolu s 
technickým a aplikačním zaškolením pracovníků kupujícího v ovládání předmětu koupě, Prodávající se dále 
zavazuje po splnění podmínek této smlouvy převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě. 
 

2. Současně s dodávkou celého předmětu koupě předá prodávající kupujícímu záruční listy, návody, licence a ostatní 
dokumenty nutné pro nakládání s předmětem plnění. Návody budou dodány v českém jazyce. Kupující se zavazuje 
za podmínek stanovených touto kupní smlouvou řádně splněný předmět plnění, včetně průvodních dokladů, 
převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu dle článku IV. této kupní smlouvy a způsobem podle článku IV. 
této kupní smlouvy. 

 

3. Kupující bere na vědomí, že laboratorní zařízení a vybavení, které je předmětem této smlouvy, bylo prodávajícím 

pořízeno v roce 2015, nebylo však nikdy používáno a je v technickém stavu, který odpovídá novému výrobku.       



4. Kupující prohlašuje, že si laboratorní zařízení a vybavení, které je předmětem této smlouvy prohlédl, řádně se 
seznámil s jeho faktickým a aktuálním technickým stavem. Kupující rovněž prohlašuje, že byl řádně obeznámen se 
stavem laboratorní zařízení a vybavení a v tomto stavu jej kupuje. 

 

5. Předmět koupě bude splňovat veškeré požadované parametry a bude vykazovat vymíněné vlastnosti tak, jak je 
uvedeno v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
 

III. Doba a místo plnění 
1. Prodávající se zavazuje řádně dodat předmět plnění do třech (3) týdnů ode dne podpisu této smlouvy, nejpozději 

však do 14. prosince 2019. Prodávající oznámí kupujícímu datum a čas dodání zboží nejméně tři pracovní dny 
předem. 
 

2. K převzetí a předání předmětu smlouvy dochází okamžikem faktického předání předmětu koupě v místě plnění 
dle této smlouvy, stvrzeného dodacím listem, nebo jiným obdobným dokladem osvědčujícím převzetí zboží 
kupujícím.  
 

3. Místem plnění této smlouvy je sídlo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 2657/33a, Brno, PSČ 636 00.     
 

4. Závazek podávajícího dodat předmět koupě dle čl. II této smlouvy se považuje za splněný v okamžiku, kdy budou 
splněny veškeré tyto podmínky: 

a) předmět koupě bude řádně a včas předáno kupujícímu včetně příslušné dokumentace 
b) předmět koupě bude řádně a včas nainstalováno, uvedeno do provozu a vyzkoušena jeho plná funkčnost 
c) řádně a včas bude provedeno zaškolení zaměstnanců kupujícího 
d) předmět koupě bude protokolárně převzato kupujícím. 

5. Po předávce předmětu koupě bude vyhotoven předávací protokol o předání a převzetí předmětu plnění. 
 

IV. Cena a platební podmínky 
1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní cenu: 

 

Zařízení 
Počet 

[ks] 

cena bez DPH 

[Kč] 

Cena celkem 

včetně DPH (21%) 

[Kč] 

laboratorního zařízení a vybavení určené 
pro zkoušky betonu 

1 ks 177.340,- Kč 214.581,40,-Kč 

 
DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH. Cena 
zahrnuje všechny nutné náklady prodávajícího. 
 

2. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a bude v ní uvedeno číslo smlouvy kupujícího. 
 

3. Fakturace bude uskutečněna na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání zboží dle článku III. odst. 2 této 
smlouvy a po umožnění kupujícímu si dodané zboží řádně prohlédnout. 
 

4. Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu za předpokladu, že bude vystavena 
v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. 
Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 
náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 
 

5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu 
kupujícího a poukázána ve prospěch účtu prodávajícího. 
 

6. Kupující nepřipouští překročení sjednané kupní ceny vyjma změny sazby DPH. 



 

V. Smluvní pokuty 
1. V případě, že prodávající nedodrží dobu dodání zboží, sjednanou dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1% kupní ceny příslušné položky za každý den prodlení. 
 

2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování povinné smluvní straně z této smluvní pokuty 
na číslo účtu uvedené v této výzvě. 

 
3. Ujednáními o smluvní pokutě není dotčen nárok kupujícího na náhradu případně způsobené škody, kterou je 

kupující oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty v plné výši. 
 

4. V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti faktury, sjednanou dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1% kupní ceny příslušné položky za každý den prodlení. 

5.  
 

 

VI. Záruční podmínky 
1. Prodávající se zavazuje, že zboží, dodané a předané podle této smlouvy, je ke dni předání zboží plně funkční, 

bezvadné, splňuje technické parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a má odpovídající jakost a provedení. 
Za tento závazek nese prodávající plnou odpovědnost. 
 

2. Prodávající se tak zavazuje k poskytnutí záruky za jakost zboží v délce trvání uvedené pro každou dodanou položku 
v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud v technické specifikaci u některé z položek 
záruka uvedena není, pak se prodávající zavazuje k poskytnutí záruky za jakost v délce 3 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží kupujícím. 
  

3. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.  
 

VII. Odpovědnost za vady 
1. Je-li dodáno zboží s vadou, kupující má právo:  

a) na odstranění vady opravou zboží 
b) na odstoupení od smlouvy 
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny.  

 
2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolí bez zbytečného odkladu po oznámení vady.  
 
3. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem odpovídající jeho právu na slevu.  
 
4. Pro účely této smlouvy se považuje zboží za vadné, pokud nemá vlastnosti a/nebo technické parametry stanovené 

touto smlouvou a/nebo není možné jej řádně užívat z důvodu jeho omezené funkčnosti. Vadou je i plnění 
prostřednictvím jiného zboží, nebo vady v dokladech nutných pro používání zboží.  

 

VIII. Podmínky dodání předmětu plnění 
1. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí zboží. Vlastnické 

právo ke zboží přechází na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny dle podmínek této smlouvy. 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Prodávající je dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen umožnit kontrolním orgánům 
v rámci kontroly přístup k veškeré dokumentaci týkající se této smlouvy a souvisejícího výběrového řízení, a to 
alespoň do roku 2029, neukládá-li některý právní předpis lhůtu delší. Dokumentací se míní též případné smlouvy a 
související dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, 
utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zák. č. 
255/2012 Sb., kontrolní řád). Prodávající se zavazuje, že zajistí, aby povinnosti dle tohoto článku vázaly i všechny 
jeho subdodavatele. 



 
2. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je 

dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty), nejméně však do roku 2029. 
 

3. Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 
o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy. 
 

4. Otázky touto smlouvou neřešené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 

5. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana si ponechá dvě vyhotovení. 
 

6. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory prvotně dohodou. Pro případné soudní spory se zakládá 
příslušnost soudu dle sídla kupujícího, rozhodným právem je právo ČR. 
 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
 

8. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran a to pouze formou písemných 
vzestupně očíslovaných dodatků podepsaných k tomu oprávněnými zástupci prodávajícího a kupujícího. Smluvní 
strany svými podpisy stvrzují, že jsou seznámeny s obsahem smlouvy a že smlouvu uzavírají na základě své 
svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců. 
 

9. Prodávající bere na vědomí, že v souladu s § 147a zákona o veřejných zakázkách kupující jako zadavatel veřejné 
zakázky uveřejní na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Smluvní strany berou na 
vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu s ustanoveními zák. č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní kupující. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva 
neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně prodávajícího, které by nebylo možno uveřejnit, 
utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ani jiné 
informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit. 
 

 

Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy: 

 
Příloha č. 1:  Seznam převáděného laboratorního zařízení a vybavení 
 

V Brně dne 15. 11. 2019   
 
 
 
 
 
 

...................................... 
Obchodní firma Vladimír Fišer 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
               ..................................... 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. 

 


