
D400/33000/00106/20 

KS 785861  1/8 

KUPNÍ SMLOUVA 

č. 793147 
 

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), 
v platném znění, na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném 
prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným 
profilovým číslem P20V00003918, osobami, dle svých prohlášení způsobilými k právním 
úkonům, níže uvedeného roku, měsíce a dne mezi: 
 

I. 

Smluvní strany 

 
Prodávající: 

 

ABB s.r.o. 
Vyskočilova 1561/4a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v OR, vedeném Městským soudem v 
Praze oddíl C, vložka 79391,  
  

jednotka Elektrotechnika – distribuční systémy 
(s místem doručování veškerých dodávek a písemností s výjimkou faktur) 
Vídeňská 117, 619 00  Brno 
zastoupena: , Product Marketing Directorem 
  , Area Sales Managerem 
IČO: 49682563  
DIČ: CZ49682563 
Bankovní spojení:   , č.ú.  
 

(dále jen „Prodávající“) 

 
a 
 

Kupující:  

 

DIAMO, státní podnik 

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod GEAM 

č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka 

IČO: 00002739         DIČ: CZ00002739, plátce DPH 

Bankovní spojení:    

                                 č. ú.  

Zastoupený:              , vedoucím odštěpného závodu 

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 

Ve věcech obchodních: , Tel: , e-mail:    

Ve věcech technických: , Tel.: , e-mail:  

Fakturační a korespondenční adresa: 

DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod GEAM 

č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka  

    

(dále jen „Kupující“) 
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II. 

 Předmět plnění 
 
Na základě objednávky Kupujícího číslo: 4530002411 ze dne 9.6.2020 se Prodávající 
zavazuje dodat Kupujícímu  ks Retrofitová výsuvná část s vypínačem VD4 12.12.32 určenou 
do rozváděče typu V-SM 12 dle podmínek Zadávací dokumentace (příloha č. 1) výše 
uvedeného ZŘ č. OI/04/20 uveřejněného dne 27. 05. 2020 na profilu zadavatele a na základě 
nabídky číslo OPP-20-3976410 Rev. 0 ze dne 3.6.2020 (dále jen „Zboží“).  
 
CPV:     31210000-1 Elektrická zařízení k spínání, vypínání nebo ochraně elektrických obvodů 
CZ-CPA: 33.20.50 Instalace elektrických zařízení   
 
Dále se Prodávající zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Kupující se 
zavazuje převzít Zboží uvedené v předchozím odstavci od Prodávajícího a uhradit mu kupní 
cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy. 
 
Zboží je určeno pro dodávku pro Diamo, státní podnik v České republice a nesmí být 
prodáváno a ani nabízeno k dalšímu prodeji. 
 

III.  

Kupní cena a platební podmínky 
 

Celková dohodnutá cena Zboží činí:      485 912,- Kč 
              (slovy: čtyřistaosmdesátpěttisíckorundevětsetdvanáctkorun ) 

 
Cena nezahrnuje DPH. Účtování  DPH se bude řídit předpisy platnými ke dni zdanitelného 
plnění, kterým bude den uskutečnění plnění, popř. i jiné daně a poplatky vyžadované platnými 
právními předpisy. 
 
Prodávající se zavazuje dodat sjednaný předmět smlouvy na výše uvedené místo plnění a 
kupující se ho zavazuje odebrat a uhradit sjednanou kupní cenu podle podmínek uvedených v 
této smlouvě. Podkladem pro fakturaci bude předávací protokol potvrzený kupujícím a předání 
průvodní dokumentace v českém jazyce.  
 
Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené po dodání předmětu 
plnění na místo určení bez možnosti zálohových plateb. 
 
Kupující fakturu uhradí ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury. Dnem zdanitelného plnění je den 
převzetí zboží v místě plnění. Dnem úhrady se rozumí den připsání poukázané částky na účet 
prodávajícího. Dny splatnosti se rozumí kalendářní dny. Pokud připadne den lhůty splatnosti 
na sobotu, neděli, svátek nebo dny volna peněžního ústavu, je dnem splatnosti nejblíže 
následující pracovní den. 
 
Prodávající se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního 
účtu, zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zák. o DPH v platném 
znění. Účetní doklady prodávající opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy.  
  
Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která 
nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. 
Prodávající je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu 
ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

 
Stane-li se kupující dle § 109 zák. o DPH v platném znění ručitelem za neodvedenou daň z 
přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit prodávajícímu za předmět smlouvy částku 
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poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je kupující oprávněn uhradit přímo správci 
daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku 
kupujícího. 
 

IV.  

Dodání Zboží, přejímka 
 

Zboží bude dodáno nejpozději do 30.9.2020 
 

v souladu s paritou DAP DIAMO Dolní Rožínka, Incoterms 2010. 
 
Dílčí dodávky Zboží jsou povoleny. 
 
Prodávající je oprávněn provést dodávku před jejím termínem se souhlasem Kupujícího.  
 

V. 

Technická dokumentace 
 

Zboží bude vyhovovat specifikaci zadané Kupujícím a platným technickým normám. 
 
Zboží bude předáno s příslušnou technickou dokumentací v elektronické podobě v rozsahu: 

- Návod pro montáž, obsluhu a údržbu vypínače VD4 
- Protokol o kusové zkoušce vypínače VD4 

 

VI. 

Technické podklady a změny 
 
Kupující se zavazuje předat Prodávajícímu údaje potřebné k výrobě Zboží. Dále se Kupující 
zavazuje poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost nutnou k řádnému a včasnému 
splnění povinností Prodávajícího, zejména je Kupující povinen spolupracovat s Prodávajícím 
při vyjasňování nejasností v předaných údajích a jejich doplňování tak, aby nebyl ohrožen 
termín dodávky. Pokud v průběhu výroby Zboží dojde ke změnám oproti předaným údajům, 
Kupující se zavazuje o těchto změnách informovat Prodávajícího. Změny mající dopad do 
ceny a termínu dodání Zboží budou řešeny samostatnými dodatky ke Kupní smlouvě.  
 
Veškeré údaje o váze, rozměrech, výkonové parametry, ceny a další informace, uváděné v 
katalogových a cenových listech jsou závazné, pouze pokud je toto výslovně uvedeno ve 
Smlouvě. 
 
Veškeré výkresy a technické podklady vztahující se ke Zboží, které byly jednou stranou předány 
druhé straně před nebo po uzavření Smlouvy, zůstávají výlučným majetkem předávající strany a 
mohou být použity pouze k výrobě, montáži, uvedení do provozu a údržbě Zboží.  
 
Bez souhlasu předávající strany nesmí druhá strana tyto podklady používat jinak, než je 
uvedeno v této smlouvě, pořizovat si kopie, reprodukovat a předat třetí osobě. Za třetí osobu 
není považován konečný uživatel Zboží, pokud je odlišný od Kupujícího. 

 

VII.  

Obaly a balení 
 
Druh a způsob přepravy Zboží určuje Prodávající s přihlédnutím k povaze Zboží a ekonomické 
náročnosti přepravy. Náklady na balení nese Prodávající. 
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VIII.  

Záruka a odpovědnost za vady 
 
Prodávající přejímá závazek odstranit bezplatně řádně a včas oznámené vady Zboží, a to dle 
svého rozhodnutí opravou nebo výměnou. Kupující na své náklady zajistí pracovní přístup ke 
Zboží, jeho demontáž a opětovnou instalaci nezbytné k řádnému provedení opravy/výměny. 
Obsahem záruky není závazek, že se po celou záruční dobu neobjeví vada. Výše uvedené je 
výlučnou definicí obsahu záruky za jakost Zboží přejímané Prodávajícím. 
 
Záruční doba činí 36 měsíců od přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího. 
 
Pro vyměněné nebo opravené části Zboží platí 6-ti měsíční záruční doba a podmínky záruky 
jako pro původně dodané Zboží. U ostatních částí Zboží se záruční doba prodlužuje pouze o 
dobu, po kterou tyto části Zboží musely být mimo provoz v důsledku odstraňování vady.  
 
Kupující je povinen písemně oznámit Prodávajícímu veškeré vady Zboží. Vady Zboží, které 
mohou způsobit škodu, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu okamžitě s následným 
písemným potvrzením. Písemné oznámení vady Zboží musí obsahovat popis vady, případně 
uvedení jak se vada projevuje. 
Kupující nese riziko škod vzniklých v důsledku porušení jeho povinností dle tohoto článku. 
 
Po doručení oznámení vady Zboží je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu a na své 
náklady tyto vady Zboží odstranit. Vadné části Zboží, které byly vyměněny, zůstávají v 
majetku Prodávajícího.  
 
V případě, že Kupující oznámí Prodávajícímu vady Zboží a na Zboží nejsou zjištěny žádné 
vady, za které by byl Prodávající odpovědný, nahradí Kupující Prodávajícímu náklady vzniklé s 
tímto oznámením. 
 
Záruka se nevztahuje na vady Zboží způsobené neodborným zásahem Kupujícího nebo třetí 
osoby, a vady Zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, 
chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním, zejména vady Zboží vzniklé chybným 
skladováním, montáží, údržbou, nedodržením provozních předpisů, používáním Zboží v 
rozporu s technickou dokumentací, Návodem na montáž, obsluhu a údržbu, nadměrným 
namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými a elektrolytickými vlivy, 
stavebními a montážními pracemi jiných osob než Prodávajícího a všemi dalšími příčinami bez 
zavinění Prodávajícího. 
 
V souvislosti se svými povinnostmi z vadného plnění a ze záruky není Prodávající povinen 
odstraňovat bezplatně vady Zboží na jiném místě než ve své označené provozovně nebo 
v místě smluveném pro dodání Zboží.  
 

IX.  

Výhrada vlastnictví a nebezpečí škody 
 
Zboží přechází do vlastnictví Kupujícího úplným zaplacením celé ceny Zboží. Výhrada 
vlastnictví nemá vliv na přechod rizik.  
 

X. 

Prodlení Prodávajícího 
 
Prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží opravňuje Kupujícího k uplatnění smluvních pokut 
vůči Prodávajícímu a to od data dohodnuté doby dodání Zboží. 
 
Smluvní pokuta je sjednána ve výši  0,05 % z celkové ceny Zboží  bez DPH za každý den 
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prodlení. Souhrnná výše všech smluvních pokut je limitována částkou ve výši 7,5 % celkové 
ceny Zboží bez DPH. V případě prodlení Prodávajícího s dílčí dodávkou Zboží, je smluvní 
pokuta kalkulována z ceny zpožděné dílčí dodávky. 
 
Neúspěšná přejímka průkazně zaviněná Prodávajícím, opravňuje Kupujícího účtovat jeho 
náklady spojené s touto přejímkou Prodávajícímu. Důvodem neúspěšné přejímky nejsou 
závady na Zboží odstranitelné v den přejímky nebo drobné vady a nedodělky nebránící 
řádnému a bezpečnému užívání Zboží. 
  

XI. 

Prodlení Kupujícího 
 
Prodlení Kupujícího se zaplacením jeho peněžních závazků opravňuje Prodávajícího 
k uplatnění smluvní pokuty vůči Kupujícímu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý celý den 
prodlení. Souhrnná výše všech smluvních pokut je limitována částkou ve výši 7,5 % celkové 
ceny Zboží. 
 
Prodlení Kupujícího se zaplacením jeho peněžních závazků vyplývajících ze Smlouvy nebo 
jakéhokoli jiného závazkového vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím opravňuje Prodávajícího 
k pozastavení dodání Zboží dle Smlouvy, a to až do úplného zaplacení. Doba pro dodání 
Zboží se prodlužuje minimálně o dobu prodlení Kupujícího se zaplacením jeho peněžních či 
jiných závazků, není-li objektivně nutná doba delší z důvodu demobilizace a opětné mobilizace 
výrobních zdrojů a vstupů na straně Prodávajícího spojená s pozastavením a obnovením 
plnění Prodávajícím. 
 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 
 
Obě strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy zaplacením odstupného ve výši 
prokazatelně vynaložených nákladů. 
 

XIII. 

Vyšší moc 
 
Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy po dobu, po kterou 
trvají okolnosti vyšší moci. Za Vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli 
povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 
povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v 
době uzavření Smlouvy tuto překážku předvídala (dále jen “Vyšší moc”). Za případy Vyšší 
moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, 
povstání, zabavení zboží, embargo, blokáda, zákaz vývozu nebo zákaz dovozu zboží, surovin 
nebo služeb, zákaz transferu deviz, nezaviněná regulace odběru elektrické energie i jakákoliv 
jiná překážka způsobená úkony nebo opomenutím orgánů veřejné moci, teroristický útok 
apod. 
 
Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí. 
 
Strana dovolávající se postižení Vyšší mocí, musí tuto skutečnost neprodleně písemně 
oznámit druhé straně a provést veškerá rozumná opatření k zmírnění následků neplnění 
smluvních povinností. 
 
V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než šest měsíců jsou obě strany oprávněny od 
Smlouvy písemně odstoupit. 
 
Pokud dojde během doby platnosti smlouvy k přijetí jakýchkoli opatření ze strany úřadů, ABB 
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nebo jiných subjektů v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího 
onemocnění COVID-19, včetně jakýchkoli jeho mutací („Epidemie“), která mají dopad na 
plnění smlouvy, včetně dopadů do nákladů a / nebo na lhůty k plnění, zavazují se strany 
spravedlivě změnit smlouvu na základě výzvy ABB a dokumentace poskytnuté ABB a to 
v ustanoveních o i) datu dodání nebo dokončení, ii) ceně, která musí být zvýšena tak, aby se 
kompenzovala ABB za jakékoli zvýšení nákladů nebo (iii) jakýchkoli jiných závazcích nebo 
povinnostech ABB, s přihlédnutím k dopadu takových výše zmíněných opatření, která chrání 
nebo mají v úmyslu chránit zdraví a bezpečnost lidí. ABB je oprávněna odstoupit od smlouvy 
bez uvedení důvodu po 90 dnech od vyhlášení opatření, které brání ABB plnit smlouvu podle 
domluveného termínu/harmonogramu plnění. 
 
Cena a předpoklad pro dodání 
 
Cena a datum dodání mohou být jednostranně změněny ze strany ABB o (i) jakékoli zvýšení 
nákladů v případě ceny plnění nebo (ii) prodloužení lhůty k plnění o dobu prodlení s dodáním 
zboží nebo služeb, nebo dobu nutnou k překonání překážek pro plnění které vzniknou v 
důsledku: 
 

(i) epidemie nebo nákazy v zemi, kde je smlouva plněna, nebo zemi z níž jsou získávány 
zdroje, pracovní síla, materiály, výrobky, zemi v níž je prováděna výroba, kompletace, 
instalace související s plněním smlouvy, jakož i v zemi tranzitní, sloužící k dopravě 
výše uvedených součástí a zdrojů plnění; nebo  

(ii) kontroly, omezení nebo jiných opatření zavedených jedním nebo více příslušnými 
orgány v reakci na výše uvedenou epidemii nebo nákazu; nebo 

(iii) jakákoli opatření přijatá společností ABB za účelem prevence nebo zmírnění 
zdravotních rizik. 

 

XIV. 

Náhrada škody 
 
Prodávající není povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinnosti dle 
Smlouvy. Za nepřímé a následné škody se považují zejména: ušlý zisk, energetické ztráty, 
náklady spojené s nemožností užívání věci, náklady na zajištění náhradních energetických 
dodávek, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek pozdního dodání Zboží, nedosažení 
plné shody Zboží se Smlouvou, nedosažení zaručených parametrů Zboží apod. 
 
Celková souhrnná povinnost Prodávajícího k náhradě veškeré škody, včetně smluvních pokut 
a dalších nároků Kupujícího vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností 
Prodávajícího dle Smlouvy nesmí v žádném případě převyšovat maximální částku ve výši 
30 % celkové ceny Zboží bez DPH. 
 
Žádné z výše uvedených omezení náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou 
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

Kupující se zavazuje odškodnit Prodávajícího za nároky na úhradu újmy vznesené vůči němu 
třetími stranami v rozsahu, v němž tyto nároky přesáhnou rozsah povinnosti Prodávajícího 
k náhradě újmy dle výše uvedených odstavců. 
 

XV. 

Sankce 
 
V případě, že prodávající nedodrží termín plnění dodávky, je kupující oprávněn požadovat 
uplatnění slevy ve výši 0,1 % ze sjednané smluvní ceny za každý den prodlení pro množství 
nesplněné dodávky. Prodávající je povinen následně požadovanou slevu kupujícímu 
poskytnout a stejně tak uhradit případně vzniklé škody. 



D400/33000/00106/20 

KS 785861  7/8 

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je kupující povinen prodávajícímu uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že je kupující 
v prodlení s úhradou faktury delším než 60 kalendářních dnů, je kupující povinen 
prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý den 
prodlení, počínaje 61. dnem ode dne splatnosti faktury do zaplacení. Úhradou smluvní pokuty 
není dotčeno právo prodávajícího domáhat se na kupujícím úhrady majetkové a nemajetkové 
újmy.  

V případě podstatného porušení smlouvy podle článku XVI. této smlouvy, pro které má 
účastník smlouvy možnost odstoupit, uhradí účastník, který porušil podstatně tuto smlouvu, 
smluvní pokutu ve výši 15 % z celkové ceny předmětu smlouvy druhému účastníku na základě 
vystavené faktury. 

XVI. 

Podstatné porušení smlouvy 
 

Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu občanského zákoníku pokládají za podstatné 
porušení smluvní povinnosti s možností odstoupení od smlouvy: 

 
a) nedodání předmětu smlouvy v plném rozsahu dle upřesnění podle článku II – předmět 

smlouvy, 
 

b) nedodání předmětu smlouvy ve lhůtě podle článku III, 
 

c) nezaplacení kupní ceny kupujícím řádně a včas dle článku V. a VI. této smlouvy. 
 

XVII. 

Řešení sporů 
 
Smlouva se řídí právním řádem sídla Prodávajícího s vyjímkou kolizních norem. Smluvní 
strany vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží na tuto Smlouvu. 
 
Veškeré  spory ze Smlouvy, včetně sporů v souvislosti s jejím uzavřením a platností budou 
rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České Republiky v Praze v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení. 
Rozhodčí senát bude složen ze tří rozhodců. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce. Třetí 
rozhodce, předseda senátu bude jmenován na základě dohody prvních dvou rozhodců. Pokud 
se tito rozhodci nedohodnou, předseda výše zmíněného Rozhodčího soudu jmenuje třetího 
rozhodce. 
 
Strany nejsou oprávněny postoupit jakoukoli pohledávku z této Smlouvy, tuto Smlouvu ani její 
část; tato Smlouva není uzavřena na řad. 
 
Strany sjednávají promlčecí lhůtu veškerých práv vzniklých v souvislosti se Smlouvou na 3 
roky. 
 

XVIII. 

Závěrečná ujednání 
 
Právní vztahy obou smluvních stran, touto smlouvou blíže neupravené, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy.  
 
Tato smlouva může být na základě vzájemné dohody smluvních stran měněna nebo zrušena 
pouze dohodou účastníků v písemné formě. Veškeré dodatky k této smlouvě musí být řádně 
očíslovány a jako dodatek označeny. 
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Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 
Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS 
dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve 
smlouvě.  
 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí 
DIAMO, státní podnik.  
 
Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, 
že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským 
právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům. 
Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění 
této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
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). 
 
Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).   

 
 
V Brně dne:      V Dolní Rožínce dne:  
 

  
Prodávající:      Kupující: 

 

 

 

 

 

 

 

      
Product Marketing Director    vedoucí o.z. GEAM 

 
 
 
 
 

       
Area Sales Manager      


