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K U P N Í  S M L O U V A  

 

Číslo smlouvy prodávajícího:  

Číslo smlouvy kupujícího:    1020000136 
 

I. 

Smluvní strany 
 

Prodávající: 

 

Společnost:  Kistler Eastern Europe s.r.o. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 122389 
Sídlo:   Zelený pruh 1560/99 

Jejímž jménem jedná: Ing. Petr STARŮSTKA, jednatel 

IČ:   27861708 
DIČ:   CZ27861708 

Bankovní spojení:       UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:   518214003/2700 
kontaktní osoba ve věcech technicko - organizačních: 

 

adresa pro doručování korespondence:  

 

 

(dále jen „prodávající“)  
 

a 

 

Kupující:  

 

Společnost:  Vojenský výzkumný ústav, s. p. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 25718 

Sídlo:   Veslařská 230, 637 00 Brno 

Jehož jménem jedná:  Ing. Pavel ČUDA, Ph.D., ředitel        

IČ   29372259 
DIČ   CZ29372259  

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 123-873560277/0100 

kontaktní osoba ve věcech technicko - organizačních: 

            

adresa pro doručování korespondence: Vojenský výzkumný ústav, s. p. 

  Veslařská 337/230, 637 00 Brno 

 
 

 

(dále jen „kupující“) 
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II. 

Preambule 

 

Tato kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavírána na základě nabídky prodávajícího 

ze dne 27. 2. 2020 na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka zařízení pro sběr dat a 

jeho integrace do figuríny ATD“. Tato veřejná zakázka byla kupujícím zadána ve 

zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů; oznámení o zakázce bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 

18. 2. 2020 pod evidenčním číslem P20V00001141. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“). 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

1. Úvodní ustanovení 

 

Prodávající se touto Smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu zboží včetně příslušenství, 

dokumentace a souvisejících služeb dle výše uvedené nabídky Prodávajícího vymezeného 

zadávací dokumentací a níže specifikovaného předmětu smlouvy (dále jen „zboží“ nebo 

„zařízení“), přičemž nabídka Prodávajícího tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Předmětem 

smlouvy je: 

I.       Dodávka zařízení pro sběr dat a jeho integrace do figuríny zadavatele ATD HIII 

50-ti percentilové mužské figuríny v rozsahu níže uvedených specifikací a Přílohy 

1 Zadávací dokumentace (Příloha 1 této smlouvy): 

 

 V rámci dodávky budou u figuríny zadavatele vyměněny všechny součásti těla 

figuríny za nové kromě snímačů specifikovaných níže (tyto budou použity ze stávající 

figuríny). 

 Po integraci zařízení pro sběr dat do ATD musí jednotlivé části ATD HIII odpovídat 

požadavkům U.S. Department of Transportation, Code of Federal Regulations Part 

572 Subpart E and ECE Regulation No. 94.  

 Zařízení pro sběr dat musí splňovat předpis SAE J211 dle Technické specifikace 

(Příloha 1) 

 Zařízení pro sběr dat musí po integraci splňovat plnou kompatibilitu s měřicí 

technikou Kistler KiDAU a MiniDAU a umožnit ovládání měřícím softwarem 

Crashdesigner. 

Do zařízení pro sběr dat figuríny budou integrovány následující snímače ze stávající figuríny 

S/N 0534: 

 

A) Snímač síly a momentů v horní části krku 

B) Snímač stlačení hrudi figuríny 

C) Snímač síly a momentů v bederní páteři 

D) Snímač síly ve stehnech figuríny 

E) Snímač síly Fz v holeních MIL – Lx 
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Kromě výše uvedených snímačů bude dodávka obsahovat nové snímače a jejich integraci do 

zařízení pro sběr dat:  

- 3x 1-osý akcelerometr v hlavě 

- 3x 1-osý akcelerometr v pánevní oblasti  

 

Součástí dodávky bude aktualizace software CrashDesigner pro řízení zkoušek s ATD 

na nejnovější verzi. 

 

(dále také jako „předmět smlouvy I.“) 

 

II.  Dodávka zařízení pro sběr dat a jeho integrace do figuríny zadavatele ATD HIII 50-ti    

percentilové mužské figuríny v rozsahu níže uvedených specifikací a Přílohy 1 

zadávací dokumentace (Příloha 1 této smlouvy): 

 

 Po integraci zařízení pro sběr do ATD musí jednotlivé části ATD HIII odpovídat 

požadavkům U.S. Department of Transportation, Code of Federal Regulations Part 

572 Subpart E and ECE Regulation No. 94.  

 Zařízení pro sběr dat musí splňovat předpis SAE J211 dle Technické specifikace 

(Příloha 1) 

 Zařízení pro sběr dat musí po integraci splňovat plnou kompatibilitu s měřicí 

technikou Kistler KiDAU a MiniDAU a umožnit ovládání měřícím softwarem 

Crashdesigner. 

Do zařízení pro sběr dat figuríny budou integrovány následující snímače ze stávající figuríny 

S/N 1124: 

 

A) Snímač síly a momentů v horní části krku 

B) Snímač stlačení hrudi figuríny 

C) Snímač síly a momentů v bederní páteři 

D) Snímač síly ve stehnech figuríny 

E) Snímač síly Fz v holeních MIL – Lx 

 

Kromě výše uvedených snímačů bude dodávka obsahovat nové snímače a jejich integraci do 

zařízení pro sběr dat:  

 

- 3x 1-osý akcelerometr v hlavě 

- 3x 1-osý akcelerometr v pánevní oblasti  

 

(dále také jako „předmět smlouvy II.“) 

 

Součástí předmětu smlouvy I. a II. je dále: 

 

o zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání dodávky, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů;  

o demonstrace dosažení garantovaných provozních parametrů podle předpisu výrobce 

před předáním předmětu plnění;  

o předání technické dokumentace, záručních listů a návodu k obsluze;  

o instalace a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 8 hodin (3 osoby);  
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o náležité seznámení s údržbou předmětu plnění;  

o prověření bezchybné funkčnosti zařízení, doprava do sídla kupujícího, přepravné při 

vrácení prázdných obalů, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a 

vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, 

technickou dokumentaci, prohlášení o shodě, uživatelskou příručku v češtině nebo 

v angličtině záruční servis;  

2. Kupní cena 

 

Kupní cena předmětu smlouvy I. činí xx Kč bez DPH 

 

Kupní cena předmětu smlouvy II. činí xx Kč bez DPH 

 

Celková kupní cena dodávaných zařízení pro sběr dat a jejich integrace do figurín 

Kupujícího činí 

 

celkem bez DPH:                        3 790 779 Kč 

částka DPH sazby 21 %: Kč 

Kupní cena včetně DPH:       Kč 

 

(slovy: tři miliony sedm set devadesát tisíc sedm set sedmdesát devět korun českých bez 

DPH). 

 

K uvedené ceně bude připočítána DPH ve výši sazby platné dle právních předpisů ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

Kupní cena odpovídá nabídkové ceně uvedené prodávajícím v jeho nabídce na plnění veřejné 

zakázky specifikované v čl. II. této smlouvy. 

 

3. Podmínky pro změnu kupní ceny 

Kupní cena uvedená v článku III. odst. 2. této smlouvy zahrnuje veškeré náklady, jejichž 

vynaložení prodávající předpokládá při plnění této smlouvy, a to včetně nákladů na dopravu 

zařízení, přepravních poplatků a pojištění pro transport do místa určení, přičemž je stanovena 

jako cena nejvyšší přípustná.  

 

4. Průvodní doklady, specifikace vybavení dodávaného společně se zařízením, zaškolení 

Prodávající je povinen dodat se zařízením následující doklady: dodací list, návod k zařízení 

a k jeho příslušenství, záruční podmínky a případně na vyžádání další doklady. 

 

Současně s dodávkou zařízení prodávající dodá ve 2 vyhotoveních dokumentaci skutečného 

provedení zařízení v tištěné i elektronické formě (popis obsluhy a údržby, katalog náhradních 

dílů, existující technickou dokumentaci pro údržbu a opravy, elektrická schémata, funkční 

schémata včetně jejich popisu). Součástí předané dokumentace budou i příslušná osvědčení. 

Veškerá dokumentace musí být předána v českém, nebo anglickém jazyce. 

Součástí dodávky zařízení, zahrnuté v kupní ceně, bude dodávka hardware a software 

potřebného k provozování, údržbě, seřizování a nastavování zařízení. Prodávající je povinen 

společně s dodávkou zařízení zajistit bezplatné zaškolení příslušných zaměstnanců 

kupujícího, kteří budou zajišťovat provoz zařízení.  
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IV. 

 Zvláštní povinnosti kupujícího 

 

Kupující je povinen dodat figuríny, které jsou předmětem modernizace dle článku III odst. 1 

této Smlouvy prodávajícímu na adresu jeho sídla uvedenou v článku I. této smlouvy do 5 

pracovních dnů od podpisu Smlouvy. O předání bude sepsán písemný Předávací protokol 

obsahující seznam a výrobní čísla předávaných figurín. Každá ze stran obdrží jeden originál. 

Nebezpečí škody na figurínách kupujícího přechází na prodávajícího dnem podpisu 

předávacího protokolu. 

 

V. 

 Lhůta a místo plnění, obchodní podmínky a další podmínky předání zboží 

 

1. Lhůta k plnění 

Prodávající je povinen dodat zařízení ve lhůtě do 10. 6. 2020.  

 

Termín dodávky může být prodloužen v případě nemožnosti včasného plnění z důvodů 

mimořádných okolností dopadu pandemie koronavir (COVID-19), mající charakter vyšší 

moci. 

 

2. Výzva k odběru zařízení 

Prodávající vyzve kupujícího k převzetí zboží prokazatelným způsobem (e-mailem nebo 

telefonicky na kontakty kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy), a to alespoň 5 

pracovních dnů před termínem předání zboží.  

 

3. Místo plnění 

Místem plnění, resp. místem dodání zařízení je Vojenský výzkumný ústav, s. p.                    

Veslařská 230, 637 00 Brno. Kupující je oprávněn jednostranně změnit písemným 

oznámením požadované místo dodání zařízení, přičemž nově určené místo se bude nacházet 

na území města Brna. Prodávající je povinen zajistit dopravu zařízení do místa plnění a jeho 

transportní pojištění.   

 

4. Převzetí zboží, převod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody 

K převzetí zboží dojde na základě předávacího protokolu podepsaného zástupci obou 

smluvních stran. Kupující převzetím zařízení pověřuje xx, příp. jinou osobu, která se prokáže 

plnou mocí. 

Po dodání zboží a jeho instalaci u kupujícího prodávající zajistí funkční kontrolu zařízení 

a jeho uvedení do provozu. Současně prokáže splnění požadovaných technických parametrů.  

 

O předání a převzetí předmětu smlouvy bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou 

smluvních stran ve dvojím vyhotovení, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

 

V případě, že budou v rámci přejímacího řízení a sepsání protokolů o předání a převzetí 

předmětu smlouvy) zjištěny vady předmětu smlouvy, není kupující povinen předmět smlouvy 

převzít, prodávající je povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne 

od jejich zjištění a v případě, že předmět smlouvy nebyl převzat, je prodávající po odstranění 

těchto vad povinen znovu kupujícího vyzvat k předání a převzetí předmětu smlouvy. 
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Vlastnické právo k zařízení zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny zařízení 

prodávajícímu. Do té doby není kupující oprávněn s dodaným zařízením nakládat jako 

vlastník a je povinen se o ně starat s péčí řádného hospodáře na své vlastní náklady. 

Nebezpečí škody na zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího dnem podpisu 

předávacího protokolu 

 

5. Další obchodní podmínky 

 

- Dosažitelnost servisního technika (od okamžiku kontaktu do začátku práce) do 48 

hodin;  

- Oprava nevyžadující náhradní díl do 7 pracovních dní;  

- Závady bude hlásit definovaná skupina oprávněných pracovníků. Definice skupiny 

bude uvedena jako příloha kupní smlouvy a může být podle potřeb v době trvání 

smlouvy kdykoliv aktualizována.  

- Dodavatel pro účely hlášení závad poskytne jedno telefonní číslo a jednu e-mailovou 

adresu. Všechny tyto komunikační prostředky budou platné nonstop v pracovní době v 

pracovní dny.  

- Poskytování služeb help-desku po dobu trvání záruky.  

- Požadovaný předmět veřejné zakázky musí být nový, nepoužitý (kromě částí 

použitých ze stávající figuríny zadavatele) a musí být kompatibilní s již používaným 

systémem pro sběr dat (DAS). Technická specifikace DAS je uvedena v příloze č. 1 

této zadávací dokumentace.  

- Prodávající musí kupujícímu poskytovat neomezený informační servis a technickou 

podporu.  

 

6. Smluvní pokuta při prodlení s dodávkou  

Je-li prodávající v prodlení s dodávkou zařízení, zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní 

pokutu ve výši xx Kč (slovy: xx korun českých) za každý započatý den prodlení s dodáním 

maximálně však do xx ceny předmětu.  

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne 

povinnost prodávajícího zařízení dodat či jiná povinnost dle této smlouvy.  

Nárok na zaplacení smluvní pokuty uplatní kupující vždy písemnou formou, přičemž musí 

uvést to ustanovení této smlouvy, které k uplatnění smluvní pokuty opravňuje, důvod 

uplatnění pokuty a způsob výpočtu celkové výše pokuty.  

 

VI. 

Platební podmínky 

 

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu zařízení při dodržení následujících podmínek: 

 

1. Forma plateb 

Veškeré platby ve prospěch prodávajícího se uskuteční na bankovní účet prodávajícího, 

uvedený ve faktuře, jinak na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Případné platby ve 

prospěch kupujícího se uskuteční na bankovní účet kupujícího, uvedený v záhlaví této 

smlouvy, neurčí-li kupující ve vyúčtování jinak. 

 

2. Splatnost faktur a jejich náležitosti  

Splatnost faktury činí xx dnů od jejího vystavení prodávajícím, přičemž musí být doručena do 

sídla kupujícího alespoň xx dnů před datem splatnosti. Faktura prodávajícího musí obsahovat 
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veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, případně jiným právním předpisem, pokud uvedený zákon v budoucnu 

nahradí.  

 

3. Reklamace fakturace 

Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávně cenové 

údaje nebo neobsahuje-li některou z předepsaných náležitostí či ji obsahuje chybně. Pokud 

v takovém případě kupující fakturu prodávajícímu vrátí, lhůta splatnosti neběží a počíná běžet 

až od vystavení opravené či doplněné faktury. 

 

4. Úhrada kupní ceny 

Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě vystavené faktury po předání zboží. 

Doklad o řádném předání zařízení bude přílohou účetního dokladu. 

 

5. Uskutečnění plateb 

Jakákoli platba se považuje za uskutečněnou dnem, kdy byla odepsána z účtu kupujícího 

(případně prodávajícího). Tímto dnem je splněna povinnost kupujícího (případně 

prodávajícího) zaplatit. 

 

6. Smluvní sankce při prodlení s úhradou kupní ceny 

Je-li kupující v prodlení s placením kupní ceny nebo její části (zálohy), je prodávající 

oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními 

předpisy.  

 

VII. 

Záruka a vady zařízení 

 

1. Záruční prohlášení, záruční podmínky 

Prodávající odpovídá za to, že zařízení bude dodáno v jakosti a provedení stanoveném touto 

smlouvou. Pokud v této smlouvě nejsou dohodnuty zvláštní nároky na jakost nebo provedení 

zařízení, odpovídá prodávající za to, že vlastnosti dodávaného zařízení budou odpovídat 

technickým, bezpečnostním předpisům, atestům a normám tak, aby bylo zabezpečeno řádné 

užívání zařízení ze strany kupujícího. 

 

Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku za jakost odebraného zařízení pro nově 

dodaná elektronická zařízení minimálně xx měsíců ode dne dodání a dále pro nově dodané 

součásti ATD minimálně xx měsíců ode dne dodání a převzetí zařízení v místě plnění na 

základě předávacího protokolu. Uvedená záruční doba je platná v jednotné délce pro všechny 

vady.   

Běh záruční doby se staví po dobu od uplatnění záruční vady do doby, kdy bude taková vada 

odstraněna a její odstranění písemně potvrzeno oběma smluvními stranami.  

 

V případě, že prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě určené kupujícím, je kupující 

oprávněn zajistit odstranění vady sám nebo za pomoci třetí osoby na náklady prodávajícího a 

při zachování záruky za jakost zařízení vůči prodávajícímu. Ode dne, kdy kupující sdělí 

prodávajícímu, že kupující sám nebo třetí osoba započala s odstraňováním vad, není kupující 

oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu z důvodu prodlení prodávajícího 

s odstraňováním vad. Ostatní nároky kupujícího z odpovědnosti za vady dle čl. VII., odst. 3 

této smlouvy zůstávají zachovány.   
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Prodávající dále zaručuje, že na dodaném zařízení neváznou práva třetích osob, zejména 

práva vyplývající z průmyslového vlastnictví. 

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se odpovědnost prodávajícího za vady příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

 

2. Reklamace vad kupujícím, poskytování záručního servisu a smluvní pokuta při prodlení 

se započetím odstraňování vad 

Kupující je povinen při převzetí zařízení prohlédnout (případně zajistit jeho prohlídku 

prostřednictvím třetí osoby) a pokud zařízení má vady, které jsou zjistitelné již při tomto 

převzetí, vady prodávajícímu oznámit (případně i zápisem do předávacího protokolu).  

 

Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je kupující oprávněn tyto vady oznámit 

prodávajícímu (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil (zpravidla do 3 

pracovních dnů). Reklamace musí mít písemnou formu (fax, e-mail, dopis) a musí v ní být 

uvedeno, jakým způsobem se vady projevují. 

 

Prodávající se zavazuje započít s odstraňováním záručních vad nejpozději do 3 pracovních 

dnů od nahlášení záruční vady kupujícím. Započetím s odstraňováním vad se rozumí 

jakýkoliv úkon prodávajícího, který s ohledem na charakter, rozsah a závažnost nahlášené 

vady přímo povede k jejímu efektivnímu odstranění. Vady musí být odstraněny v nejkratším 

možném termínu při dodržení příslušných technických postupů. Přiměřenou lhůtu pro 

odstranění vady je oprávněn určit kupující. 

 

Smluvní pokuta pro případ nedodržení lhůty pro započetí s odstraňováním záručních vad činí 

xx Kč (slovy: xx korun českých) za každý započatý den prodlení se zahájením odstraňování 

každé záruční vady.  

 

Smluvní pokuta pro případ nedodržení lhůty ukončení s odstraňováním záručních vad činí              

xx Kč (slovy: xx korun českých) za každý započatý den prodlení s ukončením odstraňování 

každé záruční vady.  

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne 

též povinnost prodávajícího splnit svou povinnost dle této smlouvy. 

 

Nárok na zaplacení smluvní pokuty uplatní kupující vždy písemnou formou, přičemž musí 

uvést to ustanovení této smlouvy, které k uplatnění smluvní pokuty opravňuje, důvod 

uplatnění pokuty a způsob výpočtu celkové výše pokuty.  

 

3. Nároky z vad zařízení 

Jestliže má zařízení vady, za které odpovídá prodávající, je kupující v uvedeném pořadí 

oprávněn: 

1. Požadovat odstranění vad opravou či výměnou zařízení nebo jeho části; není-li vada 

odstraněna prodávajícím v přiměřené lhůtě, nebo oznámí-li prodávající písemně 

kupujícímu, že vadu nelze odstranit, je kupující dále oprávněn; 

2. Požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; 

3. Odstoupit od smlouvy. 
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VIII. 

Ostatní ujednání 

 

1. Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a další skutečnosti, 

se kterými se při jejím sjednávání seznámily, jsou důvěrné ve smyslu ustanovení § 504 

občanského zákoníku a dle charakteru mohou rovněž být předmětem obchodního tajemství 

některé ze smluvních stran, a mají tak zůstat utajeny. Smluvní strany se zavazují, že 

bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nebudou zveřejňovat žádné informace 

o obsahu této smlouvy ani informace o druhé straně, se kterými se seznámily v průběhu 

sjednávání a realizace této smlouvy, pokud povinnost uveřejnění takových informací nebude 

uložena zákonem nebo rozhodnutím příslušného orgánu. Uvedené neplatí pro kvantitativní 

údaje, jako jsou počty objednaného a dodaného zařízení, identifikační údaje smluvních stran, 

kupní cenu a dále informace poskytnuté zřizovateli kupujícího, případně informace 

poskytnuté v rámci koncernu prodávajícího.  

 

2. Zákaz úprav zařízení 

Kupující se zavazuje, že bez písemného svolení prodávajícího nebude na zařízení provádět 

úpravy.  

 

3. Vyšší moc 

Za případ vyšší moci se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, a to 

zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy 

nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní 

kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně požáry, 

vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky 

v rámci průmyslových odvětví, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů 

padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených 

letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí,  to vše 

při splnění těchto předpokladů: 

1. Událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti; 

2. Nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její 

následky odvrátila nebo překonala a 

3. Nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření této smlouvy povinná strana 

vznik této události předvídala. 

 

4. Součinnost 

Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související 

s předmětem plnění smlouvy a poskytovat si veškerou nutnou součinnost, kterou lze 

spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu smlouvy, zejména učinit veškeré 

právní a jiné úkony k tomu nezbytné.  

 

5. Postoupení práv 

Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převést na třetí 

osobu jakoukoli pohledávku za kupujícím, vzniklou na základě této smlouvy. Jakýkoli právní 

úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. 

 

6. Pojištění  

Prodávající je povinen před zahájením plnění předmětu této smlouvy uzavřít pojistnou 

smlouvu týkající se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho činnosti 
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v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Tato pojistná smlouva musí být platná po celou 

dobu trvání této smlouvy. Prodávající před podpisem smlouvy předloží doklad prokazující 

existenci pojištění. Nesplnění této povinnosti se považuje za podstatné porušení smluvní 

povinnosti se všemi důsledky.  

  

7. Finanční kontrola 

Prodávající bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly a zavazuje se při výkonu finanční kontroly podle uvedeného předpisu spolupůsobit. 

Tato povinnost se týká rovněž těch částí smlouvy a dokumentů souvisejících s plněním této 

smlouvy, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní 

tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 

právními předpisy. Prodávající se rovněž zavazuje k obdobné povinnosti zavázat také své 

případné subdodavatele. 

 

IX. 

Změna a ukončení smluvního vztahu  

 

1. Způsob úpravy smlouvy  

Smlouva bude moci být měněna či doplněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě 

v podobě dodatku, přičemž úprava smlouvy bude účinná k okamžiku stanoveném v takovém 

dodatku nebo ke dni uzavření tohoto dodatku. Při úpravě smluvního vztahu budou 

respektovány veškeré limity vyplývající ze zákonné úpravy zadávání veřejných zakázek. 

 

2. Způsob ukončení smlouvy 

Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou nebo písemným odstoupením 

od smlouvy jedné nebo druhé smluvní strany za podmínek dle následujícího odstavce. 

 

3. Odstoupení od smlouvy 

Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech: 

1. Prodávající je v prodlení se splněním své povinnosti, a to i přesto, že na toto prodlení bude 

kupujícím písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené 

lhůtě; 

2. Prodávající bude provádět činnosti, které jsou předmětem plnění této smlouvy, v rozporu 

se zadáním veřejné zakázky nebo v rozporu s pokyny kupujícího a nezjedná nápravu ani 

v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě stanovené kupujícím v písemné výzvě; 

3. Prodávající při plnění této veřejné zakázky nedodrží závazné právní předpisy nebo 

technické normy; 

4. Na majetek prodávajícího bude prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení takového 

konkursu bude zamítnut pro nedostatek majetku; 

5. Prodávající podá návrh na vyrovnání nebo bude zahájeno jiné řízení v důsledku úpadku 

prodávajícího; 

6. Prodávající vstoupí do likvidace; 

7. prodávající pozbude jakékoli oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činností, k nimž se dle této smlouvy zavázal. 

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy pouze v těchto případech:  

1. Kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků po dobu delší než 90 

dnů;  
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2. Kupující opakovaně neposkytne součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této 

smlouvy, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností bude prodávajícím písemně 

upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.  

 

V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje 

důvod odstoupení od smlouvy, případně připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené 

důvody. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného projevu 

vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotkne 

případného nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy nebo nároku na zaplacení 

smluvních sankcí.  

 

3. Platnost a účinnost smlouvy, rozvazovací podmínka 

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

Prodávající souhlasí se zveřejněním textu Smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, v platném znění s výjimkou ustanovení obsahujících obchodní tajemství 

a s výjimkou ve Smlouvě uvedených osobních údajů fyzických osob.  

 

X. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Informační povinnost 

V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (např. změna sídla, 

změna jednajících osob) je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené 

změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní 

straně za vzniklou škodu. 

 

 

2. Salvátorská klauzule 

Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena 

platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 

dohodnou na nahrazení ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce 

přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.  

 

 

3. Soudní doložka  

Smluvní strany se zavazují veškeré případné spory plynoucí z této smlouvy řešit smírně. 

Spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy 

v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

4. Právní režim smluvního vztahu 

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy 

České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

5. Počet vyhotovení 

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 12 stranách a 2 přílohách, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po dvou originálních výtiscích. 
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6. Přílohy smlouvy 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

1) xx 

2) xx 

 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné 

vůle. Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují vlastnoruční 

podpisy. 

 

 

 

 

V Praze dne        V Brně dne  

 

 prodávající:       kupující: 

 

 

 

 

 

……………………………………             ……………………........................ 

           Ing. Petr STARŮSTKA    Ing. Pavel ČUDA, Ph.D. 

          jednatel                                     ředitel  

 


