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KUPNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění (dále jen „Smlouva“) mezi těmito smluvními stranami: 
 

1. Smluvní strany 

Název: Centrum služeb pro silniční dopravu 

Adresa: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO: 70898219 

DIČ: CZ70898219 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Lenka Zborníková, ředitelka 

Zástupce pro věci technické: , náměstek úseku vzdělávání a jiné činnosti 

Telefon: 

E-mail:   

(dále jen „Kupující“) 

 

a  

 

Název: Jan Gajda 

Adresa: U Nového Suchdola 133/3, 160 00 Praha 6 

IČO: 49222651 

DIČ: CZ7305130338 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Zástupce pro věci smluvní: Jan Gajda 

Zástupce pro věci technické: Jan Gajda 

Telefon:  

E-mail:   

(dále jen „Prodávající“) 
 

2. Předmět plnění, místo a termín dodání 

2.1. Předmětem plnění této Smlouvy je demontáž, dodávka a instalace dvou válcových 

zkušeben brzd pro osobní automobily ve stanicích technické kontroly (dále jen 

„STK“) Krásná Lípa a Trutnov dle podmínek této Smlouvy (dále jen „Dodávka“). 

Podrobnější specifikace předmětu plnění tvoří Příloha č. 1 této Smlouvy. 

2.2. Místem plnění je STK: 

STK Krásná Lípa, na adrese Alšova 7, 407 46 Krásná Lípa; 

STK Trutnov, na adrese Mladobucká 483, 541 02 Trutnov. 

2.3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Dodávku v souladu s platnou legislativou 

a normami platnými v ČR. Válcové zkušebny brzd musí splňovat podmínky dané 

platnými předpisy pro kontrolu osobních automobilů na lince STK vyplývajícími 
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z § 47 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). 

2.4. Prodávající se zavazuje předat Dodávku pro STK Krásná Lípa nejpozději 

do 31. 3. 2020 a pro STK Trutnov nejpozději do 31. 3. 2020. 

2.5. Termín zahájení prací je Prodávající povinen Kupujícímu písemně sdělit zástupci 

pro věci technické na e-mail uvedený v čl. 1 Smlouvy pro každé STK nejpozději 

10 pracovních dnů před zahájením prací, přičemž od zahájení prací do předání 

funkční Dodávky neuplyne více jak 2 kalendářních dnů pro STK Krásná Lípa (z toho 

0 pracovních dnů a 2 dnů pracovního volna) a 2 kalendářních dnů pro STK Trutnov 

(z toho 0 pracovních dnů a 2 dnů pracovního volna) (dále též „termíny předání“).  

2.6. Datovou zásuvku v místě instalace a přívod silového napájení zajistí Kupující 

na základě specifikace Prodávajícího. Prodávající zašle specifikaci zástupci pro věci 

technické na e-mail uvedený v čl. 1 Smlouvy do 4 týdnů od účinnosti Smlouvy. 

3. Kupní cena a platební podmínky 

3.1. Celková cena Dodávky činí 671 000 Kč bez DPH (slovy: šest set sedmdesát jedna 

tisíc korun českých), tj.  811 910 Kč včetně DPH (slovy: osm set jedenáct tisíc devět 

set deset korun českých). K ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů. Cena 

dodávky za jednotlivé STK je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

3.2. Všechny ceny uvedené v Příloze č. 2 obsahují všechny náklady Prodávajícího spojené 

s realizací Dodávky. Zejména se jedná o náklady na dopravu do místa plnění, 

demontáž stávajících válcových zkušeben brzd, odvoz a ekologická likvidace 

stávajících válcových zkušeben brzd, stavební úpravy pro umístění nových válcových 

zkušeben brzd včetně oprav podlahy pro uchycení součástí stávajících válcových 

zkušeben brzd a kabeláže, zprovoznění nově dodaných válcových zkušeben brzd 

a zaškolení obsluhy. 

3.3. Prodávající vyúčtuje cenu za celou předanou Dodávku nebo za Dodávku pro každé 

STK zvlášť daňovým dokladem (fakturou), jejímž podkladem bude řádně podepsaný 

předávací protokol. 

3.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro splatnost 

faktury sjednávají smluvní strany lhůtu 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 

Kupujícímu. Fakturu Prodávající zašle na e-mail Nebude-li 

faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo uvedené údaje budou nesprávné, 

je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Prodávajícímu, aniž se tím dostane 

do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení 

bezvadné faktury Kupujícímu. 

3.5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího 

ve prospěch účtu Prodávajícího. 

3.6. V případě prodlení s úhradou faktury za zboží vystavené Prodávajícím se Kupující 

zavazuje uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky 

za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po marném uplynutí dodatečné 

přiměřené lhůty. 
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4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1. Prodávající je povinen dodávat v rámci Dodávky pouze takové přístroje a materiál, 

u nichž může prohlásit, že jsou ve stavu způsobilém k řádnému užívání, že mu nejsou 

známy žádné závady, které by bránily nebo omezovaly Kupujícího v řádném 

a bezchybném užívání a ve volné dispozici s ním, že přístroje a materiál nebyly 

odcizeny, nemají právní vady, neváznou na nich žádná práva třetích osob, zejména 

zástavní právo, nejsou předmětem jakékoliv pohledávky vůči Prodávajícímu a jejich 

kvalitativní a technické vlastnosti odpovídají příslušným obecně závazným právním 

předpisům a technickým normám. 

4.2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost na Dodávku, tj. válcovou 

zkušebnu brzd, na materiál a související práce, jak je specifikována v Příloze č. 1 

a č. 3, přičemž záruční doba činí 24 měsíců od převzetí Dodávky v souladu s čl. 5.1. 

této Smlouvy.  

4.3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v tom rozsahu, že Dodávka bude 

po celou záruční dobu plně způsobilá pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu, 

a že si po celou záruční dobu zachová kvalitativní, technické a obvyklé vlastnosti 

podle platných právních předpisů a technických norem a vlastnosti dohodnuté podle 

Smlouvy a jejích příloh. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná 

odpovědnost prodávajícího za vady plnění. 

4.4. Reklamaci uplatní Kupující písemně e-mailem na adresu  

4.5. Prodávající se zavazuje, že v případě reklamace běžné vady Dodávky v záruční době 

zahájí servisní zásah nejpozději do 4 pracovních dnů od oznámení reklamace 

a běžnou vadu odstraní do 2 pracovních dnů ode dne zahájení servisního zásahu, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě reklamace havarijní vady v záruční 

době se Prodávající zavazuje, že zahájí servisní zásah nejpozději do 12 hodin 

od oznámení reklamace a havarijní vadu odstraní do 24 hodin ode dne zahájení 

servisního zásahu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadou havarijní je vada, 

která znemožňuje či výrazně komplikuje řádné užívání Dodávky nebo ohrožuje život 

či zdraví osob nebo jejím včasným neodstraněním hrozí vznik škody většího rozsahu.  

4.6. Po zahájení odstraňování vady Prodávající Kupujícímu sdělí předpokládanou dobu 

odstraňování vady. O odstranění vady bude Prodávajícím sepsán zápis, ve kterém 

bude uvedeno datum oznámení vady, popis vady s uvedením, zdali se jedná o vadu 

běžnou nebo havarijní, uplatněný nárok Kupujícího, a datum odstranění vady. Tento 

zápis pak bude podepsán pracovníkem Kupujícímu, kterému byla opravená Dodávka 

předána.  

4.7. Prodávající se zavazuje odstranit vadu na své náklady tak, aby Kupujícímu nevznikly 

žádné další náklady. Záruční doba se prodlužuje o dobu od oprávněné reklamace 

Kupujícím do úplného odstranění vady Dodávky. 

4.8. Prodávající se zavazuje poskytovat náhradní díly minimálně 7 let od převzetí 

Dodávky. 

5. Předání, převzetí předmětu plnění a přechod vlastnického práva 

5.1. Předání místa plnění a Dodávky bude provedeno prostřednictvím předávacího 

protokolu, který bude potvrzen odpovědnými zástupci obou smluvních stran.  

Za kupujícího může místo plnění a Dodávku předat a převzít: 
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a) Pro STK Krásná Lípa:  

b) Pro STK Trutnov:  

Za Prodávajícího může místo plnění a Dodávku převzít a předat: Jan Gajda a 

5.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Dodávky zejména v následujících 

případech: 

a) Prodávající nepředá Kupujícímu v místě plnění předávací protokol k podpisu;  

b) Schválení dodané válcové zkušebny brzd Ministerstvem dopravy ČR v souladu 

s § 47 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 

307/1999 Sb., pozbylo platnosti;  

c) Válcová zkušebna brzd nebude funkční nebo nebude splňovat některou 

z podmínek uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy; 

d) Válcová zkušebna brzd nebude dodána v souladu s přílohou č. 3 Smlouvy. 

5.3. Dodávka je předána Prodávajícím a převzata Kupujícím podepsáním předávacího 

protokolu. Tímto okamžikem přechází vlastnické právo k Dodávce a nebezpečí škody 

na Kupujícího. 

6. Smluvní pokuty, sankce 

6.1. Cena uvedená v odst. 3.1. bude snížena pro každou konkrétní STK vždy o 20 000 Kč 

bez DPH za každý započatý pracovní den prodlení s předáním Dodávky oproti 

termínům předání uvedeným v odst. 2.5. Smlouvy.  

6.2. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamované běžné vady v záruční 

době zaplatí smluvní pokutu 1 500 Kč (slovy: tisíc pět set korun českých) za každý 

započatý pracovní den prodlení proti lhůtám uvedeným v odst. 4.5.  

6.3. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním havarijní závady v záruční době 

zaplatí smluvní pokutu 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých) za každou započatou 

hodinu prodlení uvedenou v odst. 4.5. Jestliže Prodávající neodstraní vadu 

v dohodnutém termínu dle čl. 4.5., má Kupující právo odstranit vady náhradním 

způsobem (tedy prostřednictvím třetí osoby nebo sám), a to na náklady Prodávajícího. 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Plnění 

předmětu Smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti Smlouvy, tedy 

před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva 

a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou. Zveřejnění v registru smluv zajistí 

Kupující. 

7.2. Prodávající prohlašuje, že se seznámil se stávajícím stavem válcových zkušeben brzd 

a z toho vyplývajícího rozsahu souvisejících prací v obou STK. 

7.3. Smluvní strany uvádí, že tato Smlouva neobsahuje žádné údaje týkající 

se obchodního tajemství jedné či druhé smluvní strany, které by musely či měly být 
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při uveřejnění Smlouvy vyloučeny (znečitelněny), a tedy s uveřejněním Smlouvy 

v plném rozsahu souhlasí, vyjma anonymizace osobních údajů.  

7.4. Ve všech ostatních záležitostech neupravených Smlouvou se vzájemný vztah obou 

smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7.5. V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během 

jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit 

se na příslušný soud. 

7.6. Veškeré změny a doplňky ke Smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou 

smluvních stran, a to výhradně formou písemného dodatku, podepsaného oběma 

smluvními stranami. 

7.7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly a že jí rozumí. Dále prohlašují, 

že tato Smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni 

ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

7.8. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Kupující 

obdrží dvě vyhotovení a Prodávající jedno vyhotovení. 

7.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění 

Příloha č. 2  Dílčí ceny a harmonogram Dodávky 

Příloha č. 3 Technická specifikace válcové zkušebny brzd  

Příloha č. 4  Osvědčení o schválení typu válcové zkušebny brzd pro provádění 

technických prohlídek ve stanici technické kontroly vydané 

Ministerstvem dopravy ČR. 

 

V Praze dne 9.12.2019    V Praze dne 1.12.2019 

 

 

………………………………………….  ……………………………………….. 

Za Kupujícího      Za Prodávajícího 

Ing. Lenka Zborníková, ředitelka   Jan Gajda 




