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Český volejbalový svaz 

IČO: 00540285 

se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 191 

zastoupený: Mgr. Marek Pakosta, předseda 

 Ing. Milan Labašta, generální sekretář 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 777119/5500  

(dále jen „Kupující“) 

a 

NIMOTECH, s.r.o. 

IČO: 18825605 

se sídlem Šumavská 416/15, Ponava, 602 00, Brno 

zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem  v Brně, sp. zn. C1292 

zastoupený: JUDr. Gertruda Frydová, prokurista 

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 

číslo účtu: 1031513006/2700 

(dále jen „Prodávající“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu č. ____________________ (dále jen 

„Smlouva“). 

Preambule 

• Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako výsledek výběru dodavatele na Část X. 

veřejné zakázky „Nákup zdravotnického zařízení a zařízení určeného k regeneraci pro Český 

volejbalový svaz“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle ustanovení § 3 al. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“); 

dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA Č. ____________________
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• Veřejná zakázka dle předchozího ustanovení byla v rámci projektu „Investiční rozvoj materiálně 

technické základny Českého volejbalového svazu“ ev. č. MSMT-22293/2019-1 (dále jen 

„Projekt“) spolufinancovaného prostřednictvím Investičního programu 133 520 – Hlavní směry 

rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017 – 2024 Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky a podprogramu 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny 

sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže (dále jen „Investiční 

Program“). 

I.  

Předmět Smlouvy 

1.1 Prodávající se na základě této Smlouvy zavazuje dodat Kupujícímu za podmínek stanovených 

touto Smlouvou zátěžový echokardiogram a příslušenství dle technické specifikace, která tvoří 

přílohu č. 1 a nedílnou součást této Smlouvy, a to včetně záručního listu, návodu k obsluze a 

údržbě v českém jazyce (dále jen „zboží“) a převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží. 

1.2 Součástí závazku Prodávajícího dodat zboží Kupujícímu dle této Smlouvy je mj. i provedení 

následujících činností: 

a) přeprava zboží do místa dodání; 

b) předání, instalace a kompletace zboží v místě dodání; 

Instalací a kompletací zboží v místě dodání se pro účely této Smlouvy rozumí zejména 

uvedení zboží do provozu v místě dodání a převedení jeho funkčnosti oprávněnému zástupci 

Kupujícího. 

c) dodání veškeré dokumentace nezbytné k užívání a provozu zboží dle relevantních právních 

předpisů a technických norem; 

d) odvoz a ekologická likvidace veškerých obalů, nebude-li Kupujícím stanoveno jinak; 

e) poskytnutí záruky za jakost dodaného zboží za podmínek dle ustanovení čl. VII. této Smlouvy; 

f) veškeré ostatní činnosti a plnění nezbytné k řádnému splnění závazků Prodávajícího 

vyplývajících z této Smlouvy. 

1.3 Zboží musí být nové, nepoužité, funkční, nerenovované, kompletní a zkompletované z dílů 

vyrobených ne dříve než v roce 2017 a musí být Kupujícímu dodáno v místě plnění dle ustanovení 

čl. III. této Smlouvy. 

1.4 Kupující se na základě této Smlouvy zavazuje řádně a včas dodané zboží od Prodávajícího převzít 

a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. 
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II.  

Kupní cena 

2.1 Kupní cena za dodání zboží byla na základě dohody smluvních stran stanovena na částku ve výši: 

934 100,- Kč 

(slovy: devět set třicet ctyři tisíc sto korun českých) bez DPH, 

 a 196 161,- Kč 21 % DPH, 

tj. 1 130 261,- Kč včetně DPH 

2.2 Kupní cena dle předchozího ustanovení je cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré 

náklady Prodávajícího spojené s plněním povinností vyplývajících z této Smlouvy, a to včetně 

nákladů na zabalení, dopravu a kompletaci zboží v místě dodání a poskytnutí záruky za jakost 

zboží v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy. 

2.3 Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních 

poplatků, dovozních přirážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, 

inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv 

na kupní cenu dle ustanovení odst. 2.1 tohoto článku. 

2.4 Kupující neodpovídá za jakékoliv náklady Prodávajícího na dodání zboží a plnění povinností 

Prodávajícího plynoucích z této Smlouvy přesahující částku stanovenou smluvními stranami 

v ustanovení odst. 2.1 tohoto článku. Náklady na dodání zboží a plnění povinností Prodávajícího 

plynoucích z této Smlouvy přesahující částku dle ustanovení odst. 2.1 tohoto článku nese 

Prodávající. 

2.5 Prodávající na sebe převzal v souladu s ustanovením § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) nebezpečí změny okolností, 

přičemž před uzavřením Smlouvy plně zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je 

si plně vědom okolností Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření Smlouvy nastat. 

Tuto Smlouvu nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoliv její části. 

III.  

Termín a místo dodání 

3.1 Zboží bude Prodávajícím protokolárně předáno Kupujícímu, a to na adrese Mostiště 93, 594 01 

Velké Meziříčí. 

3.2 Zboží musí být Prodávajícím předáno Kupujícímu nejpozději do 60 kalendářních dnů od doručení 

výzvy dle ustanovení odst. 3.4 tohoto článku, avšak zároveň ne později než do 15.12.2019. 

3.3 Prodávající je povinen vyrozumět Kupujícího alespoň 3 pracovní dny před plánovaným termínem 

předání a převzetí zboží. 

3.4 Prodávající není oprávněn zahájit plnění této Smlouvy před doručením písemné výzvy Kupujícího 

k zahájení plnění této Smlouvy. 
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3.5 Prodávající bere na vědomí, že výzva k zahájení plnění této Smlouvy dle předchozího ustanovení 

je podmíněna vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a/nebo uzavřením smlouvy o poskytnutí 

dotace na spolufinancování Projektu. 

IV.  

Předání a převzetí zboží 

4.1 Povinnost Prodávajícího dodat zboží Kupujícímu je považována za splněnou okamžikem 

protokolárního předání a převzetí zboží oprávněným zástupcem Kupujícího a oprávněným 

zástupcem Prodávajícího v místě plnění. 

4.2 Protokolárním převzetím se rozumí předání a kompletace zboží oprávněným zástupcem 

Prodávajícího a převzetí zboží oprávněným zástupcem Kupujícího v místě plnění. Zjistí-li 

oprávněný zástupce Kupujícího, že zboží trpí vadami, je oprávněn zboží od Prodávajícího 

nepřevzít. O předání a převzetí zboží, či případném odmítnutí zboží převzít bude oprávněnými 

zástupci smluvních stran pořízen písemný protokol. 

4.3 Součástí protokolu o předání a převzetí zboží dle předchozího ustanovení musí být alespoň: 

a) identifikace předávaného zboží; 

b) popis případných nedostatků a/nebo vad předávaného zboží; 

c) prohlášení Kupujícího, zda předávané zboží přijímá; 

d) datum a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

V.  

Platební podmínky 

5.1 Úhrada kupní ceny bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím. 

Přílohou daňového dokladu dle tohoto ustanovení musí být originál protokolu o předání a 

převzetí zboží a soupis skutečně dodaného zboží, tj. množství a cena skutečně dodaného zboží 

v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za 

příslušnou položku, dodaného Prodávajícím a potvrzeného Kupujícím. 

Daňový doklad vystavený Prodávajícím je splatný do 30 kalendářních dnů od jeho doručení 

Kupujícímu. 
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Bankovní účet uvedený Prodávajícím na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady 

kupní ceny musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) 

příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je 

Kupující Prodávajícím vystavený daňový doklad oprávněn za podmínek dle následujícího 

ustanovení vrátit Prodávajícímu. 

5.2 Daňový doklad vystavený Prodávajícím musí být vystaven v souladu s požadavky právních 

předpisů na daňové doklady a musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt Investičního 

Programu a být označen názvem a číslem Projektu. Daňový doklad platí jako došlý v den, kdy byl 

v originále s přílohami prokazatelně doručen Kupujícímu. Kupující je oprávněn vrátit daňový 

doklad do 14 kalendářních dnů od doručení s písemným odůvodněním, neodpovídá-li této 

Smlouvě či obecně platným právním předpisům, nebo není-li možné jej zkontrolovat. Byl-li 

daňový doklad takto vrácen, není Kupující v prodlení s placením kupní ceny. Splatnost je určena 

podle ustanovení odst. 5.1 tohoto článku, přičemž lhůta splatnosti se počítá ode dne doručení 

opraveného daňového dokladu Kupujícímu. Není-li daňový doklad ve lhůtě 14 kalendářních dnů 

vrácen, platí, že s ním Kupující souhlasí. 

5.3 Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu kupní ceny nejdříve 2 kalendářní dny 

od protokolárního převzetí zboží Kupujícím. 

VI.  

Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Prodávající je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně 

závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této Smlouvy a pokyny Kupujícího. 

6.2 Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem protokolárního 

převzetí zboží Kupujícím. 

6.3 Nebezpečí škody na zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem protokolárního 

převzetí zboží Kupujícím. 

VII.  

Záruka a reklamační podmínky 

7.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají 

předmětu a účelu této Smlouvy a technické specifikaci zboží obsažené v příloze č. 1 této Smlouvy 

po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Sjednaná záruční doba 

neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba delší; v takovém 

případě platí delší záruční doba v délce poskytované výrobcem plynoucí ode dne protokolárního 

předání a převzetí zboží. 
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7.2 Kupující je povinen u Prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží bez zbytečného odkladu 

poté, co je zjistil. Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamovaných vad nejpozději do 

následujícího pracovního dne od jejich oznámení Kupujícím. 

7.3 Nezahájí-li Prodávající odstraňování Kupujícím reklamovaných vad ve lhůtě dle tohoto 

ustanovení, je Kupující oprávněn nechat reklamované vady odstranit na náklady Prodávajícího 

třetí osobou. 

7.4 Prodávající je povinen odstranit Kupujícím reklamované vady nejpozději do: 

a) 48 hodin od zahájení jejich odstraňování dle předchozího ustanovení v případě, že je možné 

reklamované vady odstranit bez potřeby náhradních dílů; 

b) 5 pracovních dnů od zahájení jejich odstraňování dle předchozího ustanovení v případě, že je 

k odstranění reklamovaných vad potřeba náhradních dílů. 

7.5 Způsob vyřízení reklamace určuje Kupující. 

VIII.  

Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu 

8.1 V případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s dodáním zboží Kupujícímu oproti termínu dle 

ustanovení čl. III. odst. 3.1 této Smlouvy, je Kupující oprávněn uplatnit a Prodávající povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

8.2 V případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s odstraněním reklamovaných vad zboží oproti 

lhůtě dle ustanovení čl. VII. odst. 7.4 této Smlouvy, je Kupující oprávněn uplatnit a Prodávající 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení. 

8.3 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné 

výzvy Kupujícího Prodávajícímu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Kupujícího 

na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. 

Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 

ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na tuto Smlouvu neaplikuje a smluvní pokuty dle 

tohoto článku se nezapočítávají na nárok na náhradu škody. 

8.4 Prodávající se na základě této Smlouvy zavazuje nahradit Kupujícímu újmu v případě vzniku škod, 

ztrát a jiných nákladů na straně Kupujícího a/nebo v případě oprávněných požadavků 

vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Prodávajícího při plnění této Smlouvy, 

nebo jsou z této činnosti odvoditelné, a to zejména v případě, že: 

a) v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Prodávajícího dojde k nedodržení dotačních 

podmínek stanovených poskytovateli dotace, které bude mít za následek krácení či 

neproplacení dotace na financování Projektu; 
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Pro účely tohoto ustanovení bude škoda na straně Kupujícího vyčíslena jako částka, o kterou 

bude snížena dotace na financování Projektu. 

b) v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Prodávajícího bude Kupujícímu uložena sankce 

ze strany orgánu veřejné moci; 

Pro účely tohoto ustanovení bude škoda na straně Kupujícího vyčíslena jako částka 

odpovídající výši sankce, která bude uložena Kupujícímu orgánem veřejné moci. 

8.5 Prodávající odškodní Kupující a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, 

požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených 

třetími stranami, které vzniknou z činnosti Prodávajícího při plnění této Smlouvy, nebo jsou 

z této činnosti odvoditelné. 

Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Kupující vyzván příslušným správcem 

daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona 

o DPH. 

IX.  

Ostatní ustanovení 

9.1 Prodávající prohlašuje, že zboží nebude zatíženo právy třetích osob. 

9.2 Kupující je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění této 

Smlouvy, tak v sídle Prodávajícího. Zástupci Kupujícího nebo pověřené třetí osoby jsou na 

základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy a/nebo do sídla 

Prodávajícího, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů 

souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků. 

9.3 Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu 

s ustanovením § 2 al. 1 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 

nebo z veřejné finanční podpory. Prodávající se v této souvislosti zavazuje zejména: 

a) poskytovat nezbytné informace týkající se činností Prodávajícího dle této Smlouvy příslušným 

orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace Projektu; 
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b) poskytovat Kupujícímu veškerou potřebnou součinnosti včetně veškerých potřebných 

podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Kupujícím v souvislosti 

s kontrolou financování a plnění Projektu; 

c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména 

Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvu financí České 

republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 

příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, jakož i jejich 

zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmto podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k plnění této Smlouvy. 

9.4 Prodávající se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Kupujícímu písemně jakékoliv 

informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné 

žádosti Kupujícího.  

9.5 Prodávající je povinen sledovat informační zdroje Kupujícího související s realizací Projektu a 

plněním dle této Smlouvy, jakož i aktuální informace týkající se Investičního Programu a 

případných změn pravidel se Investičního Programu vztahujících se k plněné této Smlouvy. 

9.6 Prodávající je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Prodávajícího z této Smlouvy. 

9.7 Prodávající podpisem této Smlouvy prohlašuje, že žádná část této Smlouvy nepředstavuje 

obchodní tajemství Prodávajícího ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a že 

souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně všech jejích příloh a součástí, jakož i případných 

změn a dodatků v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 písm. a) ZZVZ. 

X.  

Odstoupení od Smlouvy 

10.1 Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Prodávající naplní některý z následujících 

důvodů tím, že: 

a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení; 

b) vstoupí do likvidace; 

c) je v prodlení s plněním povinností dle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů; 

d) oznámil Kupujícímu, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas; 

e) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu 

touto Smlouvou. 
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10.2 Kupující je zároveň od této Smlouvy oprávněn odstoupit, pokud: 

a) ani do 31.10.2019 nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a/nebo uzavřena smlouva 

o poskytnutí dotace na spolufinancování Projektu, resp. na financování díla dle této Smlouvy. 

10.3 Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Kupující naplní některý z následujících 

důvodů tím, že: 

a) je v prodlení s úhradou některé z plateb dle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů; 

b) nebude Prodávajícímu nejpozději do 15.11.2019 doručena výzva k zahájení plnění dle 

ustanovení čl. III. odst. 3.4 této Smlouvy. 

XI.  

Závěrečná ujednání 

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

11.2 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy České republiky. 

11.3 Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku sjednávají, že tato 

Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tj. pouze statutárními zástupci podle jejich 

oprávnění vyplývajícího z obchodního rejstříku nebo osobami, které jsou uvedeny v záhlaví 

Smlouvy). 

Smluvní strany výslovně sjednávají, že e-mail a/nebo jiná obdobná forma elektronické 

komunikace se nepovažují za písemný dodatek k této Smlouvě dle tohoto ustanovení. 

Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 

ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku se na tuto Smlouvu neaplikuje. 

11.4 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří 

nedílnou součást této Smlouvy: 

Příloha č. 1. -  Technická specifikace zboží. 

11.5 Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích 

zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo 

přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, 

aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, 

která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, 

popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového 

ustanovení. 
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11.6 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, 

vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím 

obsahem, což stvrzují svými podpisy. 

11.7 Tato Smlouva je zhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

dvou. 

V __________ dne 

__________ 
 

V __________ dne 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Český volejbalový svaz 
 

_________________________ 

NIMOTECH, s.r.o. 

   

   

   

V __________ dne 

__________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Český volejbalový svaz 
  

   

   

 

.

.


