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K U P N Í   S M L O U V A 
 

code ACZEP20OUJT011 

- dále jen smlouva - 
 

uzavřená mezi smluvními stranami ve smyslu ust. § 2079 a násl. občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) 

 
Smluvní strany 
 
Prodávající: 
Linde Material Handling Česká republika s. r. o.  
Sídlo: Polygrafická 622/2, 108 00 Praha 10 
IČ: 006 76 977 
DIČ: CZ00676977 
Zastoupen:Bc. David Čepek, jednatel  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, v oddíle C, vložka 458. 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., číslo účtu: 5010014142/5500 (účet vedený v CZK) 
 IBAN: CZ3755000000005010014142, SWIFT: RZBCCZPP 
 číslo účtu: 5010014150/5500 (účet vedený v EUR) 
 IBAN: CZ1555000000005010014150, SWIFT: RZBCCZPP 
linde@linde-mh.cz 
www.linde-mh.cz 
 
- dále jen prodávající - 
 
Kupující:  
SAKO Brno, a.s. 
Sídlo: Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno   
Korespondenční adresa: stejná jako sídlo 
IČ: 60713470  
DIČ: CZ60713470 
Jednající: Ing. Karel Jelínek, ředitel  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložka 1371.  
 
- dále jen kupující - 

mailto:linde@linde-mh.cz
http://www.linde-mh.cz/
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Článek 1. Předmět smlouvy 

1.1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu 1 ks vozíku Linde typ H35D řady BR 
1202 v technické specifikaci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) a kupující se zavazuje 
zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v Čl. 2. 

Článek 2. Kupní cena 

2.1. Kupní cena zboží činí 1.149.783,- Kč (slovy: Jeden milion sto čtyřicet devět tišíc sedm set osmdesát tři 
korun českých) bez DPH. 

2.2. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě. 
2.3. Kupující uhradí kupní cenu prodávajícímu takto: 

• 100 % z celkové kupní ceny včetně DPH po dodání zboží na základě konečné faktury. 
2.4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od doručení. 
2.5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, 
a to zejména: 

- označení Kupujícího a Prodávajícího, sídlo, IČO, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
- označení příslušné části plnění, 
- evidenční číslo smlouvy  
- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 

2.6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Prodávajícímu fakturu, která neobsahuje 
požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny 
plnění, kterou má Kupující uhradit. Prodávjící vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. 
Prodávající vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Kupujícímu začíná běžet 
nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

Článek 3. Dodací lhůta 

3.1. Dodací lhůta vozíku činí 7 týdnů od uzavření smlouvy. 
3.2. Osoba zmocněná převzít předmět smlouvy za kupujícího: 

pan XXX, XXX, XXX 
3.3. Dispečink servisního střediska prodávajícího: Polygrafická 622/2, 108 00 Praha 10 

tel.: 271 078 294, fax: 271 078 299, mobil: XXX, e-mail: dispecink@linde-mh.cz. 
3.4. Místo dodání: Černovická 454/15, 617 00 Brno-jih 
3.5. Prodávající přejímá záruku za jakost po dobu 24 měsíců nebo 2000 motohodin, podle toho, co nastane 

dříve. Záruka začíná plynout ode dne dodání zboží kupujícímu.  

Článek 4. Prohlášení stran 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že technická specifikace předmětu dodávky je vzájemně dohodnuta 
a kupující byl seznámen s technickými parametry zboží, s podmínkami užívání, dopravy a skladování. 

4.2. Smluvní strany prohlašují, že součástí této smlouvy jsou: 

mailto:dispecink@linde-mh.cz
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• „Obchodní podmínky pro prodej strojírenských výrobků společnosti Linde Material Handling Česká 
republika s.r.o.“, dále jen „Obchodní podmínky“, které se nacházejí na 
https://www.linde-mh.cz/media/Media-Czechia/Obchodni-podminky-LMHCR.pdf 

• „Servisní podmínky společnosti Linde Material Handling Česká republika s.r.o.“, dále jen „Servisní 
podmínky“, které se nacházejí na 
https://www.linde-mh.cz/media/Media-Czechia/Servisni-podminky-LMHCR.pdf. 

4.3. Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se nepovažuje za slabší stranu v porovnání s prodávajícím a že 
se s Obchodními podmínkami a se Servisními podmínkami podrobně seznámil, projednal je 
s prodávajícím a souhlasí s jejich obsahem. Kupující tímto výslovně akceptuje i: 
• ustanovení článku 6 (Výhrada vlastnického práva), článku 9 (Záruka a záruční servis), článku 10 

(Odpovědnost za škodu a sankce) Obchodních podmínek. 

Článek 5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Prodávající s uveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí, 
přičemž smlouvu zasílá k uveřejnění Kupující. 

5.2. Veškeré záležitosti neupravené touto smlouvou budou řešeny dle Obchodních podmínek, Servisních 
podmínek a dále v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a právním řádem České 
republiky.  

5.3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 
dodatků této smlouvy na jedné listině, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5.4. Každá ze smluvních stran je povinna splnit informační povinnost vůči svým zaměstnancům či 
pracovníkům, jejichž osobní údaje byly předány v souvislosti s touto smlouvou druhé smluvní straně, 
a to podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) 
a zpracovávat takové osobní údajů zaměstnanců a pracovníků druhé smluvní strany v souladu s GDPR, 
jakož i s jinými právními předpisy či závaznými pravidly, které budou na úrovni Evropské unie nebo 
v České republice přijaty za účelem provedení nebo adaptace GDPR, a to výhradně pro účely plnění 
této smlouvy. Informace o zpracovávaných osobních údajích o zaměstnancích a/nebo pracovnících 
druhé smluvní strany má společnost Linde Material Handling Česká republika s.r.o. přístupné 
na internetové stránce 
https://www.linde-mh.cz/media/Media-Czechia/Osobni-udaje-GDPR-LMHCR.pdf. 
Informace o zpracovávaných osobních údajích o zaměstnancích a/nebo pracovnících druhé smluvní 
strany má společnost SAKO Brno, a.s. přístupné na internetové stránce 
https://www.sako.cz/stranka/cz/981/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/ 
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Přílohy kupní smlouvy: 
 
Příloha č. 1: Technická specifikace vozíku Linde typ H35D řady BR 1202 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne ........................…............. Dne ...........................….......... 
 
 
Za prodávajícího: Za kupujícího: 
Linde Material Handling Česká republika s.r.o. SAKO Brno, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….… ……………………………….…  
Bc. David Čepek Ing. Karel Jelínek 
jednatel ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..……… 
Ing. Pavel Osička  
obchodní ředitel  
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