
Kupní smlouva č. 445/2020
(agendové číslo 201156468)

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:

Kupující:
(fakturační adresa)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,
675 71 Náměšť nad Oslavou

jejímž jménem jedná: velitel útvaru, plukovník gšt. Ing. Rudolf STRAKA
Adresa pro doručování
faktur (daňových dokladů):

VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,
675 71 Náměšť nad Oslavou

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: 404881/0710
Telefon/fax:
Vyřizuje: nrtm. Libor JADÁMEK

Prodávající :
Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO
zapsaná v obchodním rejstříku: spisová značka: A 75859 vedená u Městského soudu v Praze
Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce:

Ředitel odštěpného závodu: Ing. PETR NOVOTNÝ
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
IČ: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení, č.ú.: 107-4407400207/0100
Telefon/fax:
Vyřizuje:
E-mail:

Objednáváme u Vás: na základě Vaší cenové nabídky ze dne 09.10.2020

Redukce k plnění letadel v celkové ceně zakázky.................................................... 116 641,14 Kč včetně DPH

Předmětem kupní smlouvy je nákup redukcí k plnění letadel za účelem zabezpečení plnění kyslíku, dusíku a vzduchu
do cizích letadel v rámci mezinárodních cvičení.

Požadujeme dodání protokolu o tlakových zkouškách k redukcím.

Jako nedílnou součást dodávky zboží dodá prodávající kupujícímu zejména dokumentaci ve smyslu § 9 odst.1 a § 10 zák.č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v platném znění, a to v českém jazyce.

Požadovaná doba dodání zboží: do 7.12.2020
Prodávající zahájí plnění nejdříve okamžikem účinnosti kupní smlouvy.
Místo dodání zboží: VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou

675 71 Náměšť nad Oslavou
v pracovní dny Po-Čt od 07:00 do 14:30 hodin
v Pá od 07:00 do 11:30 hodin

Doprava do místa plnění zakázky: zabezpečeno prodávajícím



Kupní cena bez DPH činí 96 397,64 Kč
DPH činí 20 243,50 Kč
Kupní cena s DPH činí 116 641,14 Kč

Prodávající prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2114 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poskytuje záruku
24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za
jakost zboží písemným ohlášením prostřednictvím emailové schránky prodávajícího pro doručování. Toto ohlášení bude
obsahovat zejména označení zboží a popis vady.

Prodávající je odpovědný za funkčnost své poskytnuté emailové adresy a pro účely kupní smlouvy se email považuje za
doručený následující pracovní den po jeho prokazatelném odeslání na adresu druhé smluvní strany.

Prodávající je povinen takto ohlášenou vadu řešit v místě plnění zakázky do 5-ti pracovních dní od podání ohlášení a
odstranit do 30 pracovních dnů ode dne doručení tohoto ohlášení.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží, se až do odstranění
vady do záruční doby nepočítá.

V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost
zboží, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je kupující oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na
náklady prodávajícího.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti
prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží. Kupující uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou
na adresu prodávajícího pro doručování. Prodávající je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy.

Za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých termínech je prodávající povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení
s odstraněním vady, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady; Právo na uplatnění uvedené smluvní pokuty vzniká
kupujícímu již prvním dnem prodlení prodávajícího.

Nejméně 2 dny předem vyrozumí prodávající kupujícího o přesném termínu dodání zboží a zajistí si povolení vstupu
svých pracovníků a vjezdu vozidla do objektu VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou a přítomnost
přebírajícího pracovníka (kontaktní osoba: nrtm. Libor JADÁMEK - tel. (jméno, příjmení
osob, číslo OP, typ a barva vozidla, RZ vozidla)

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek kupní smlouvy, s uvedením identifikace smluvního vztahu
(agendové číslo kupní smlouvy) a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon.č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění)
doložený dodacím listem s potvrzením kupujícího o převzetí zboží, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro doručování
faktur: VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou. Pokud budou u dodavatele
zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy posuzovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.



Kupující dodané zboží zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 
30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými 
doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

V případě prodlení s dodávkou zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100 % z celkové kupní 
ceny včetně DPH. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese prodávajícího pro 
doručování. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy kupujícího prodávajícímu k jejímu 
zaplacení. Smluvní pokutu hradí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

V případě, že výše smluvní pokuty nepřesáhne částku 100 Kč lze od smluvní pokuty upustit. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní vztah může zaniknout vedle případů stanovených zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů také jednostranným odstoupením ze strany kupujícího pro 
podstatné porušení zadávacích podmínek a smluvního ujednání prodávajícím, kterým se rozumí prodlení prodávajícího 
s dodáním jakéhokoliv kusu zboží, delší než 7 pracovních dnů. 

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají možnost zrušit závazek z této kupní 
smlouvy zaplacením odstupného ve výši 12 000,00 Kč na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy. 

Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala 
nebo druhé straně sama plnila. 

Závazek smluvní strany dodat předmět kupní smlouvy vyplývající z této kupní smlouvy se ruší okamžikem připsání 
odstupného na účet druhé smluvní strany obdobným způsobem jako by došlo k jednostrannému odstoupení od smlouvy.  
Zaplacení odstupného nezaniká nárok na zaplacení již vzniklé pohledávky k zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody. 

Kupní smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v 
"Registru smluv" ( https://smlouvy.gov.cz/).   

 
 

Kupující: 
VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou 

Zadavatel veřejné zakázky 
plukovník gšt. Ing. Rudolf STRAKA 

Prodávající:    Vojenský technický ústav, s.p. 
                       odštěpný závod VTÚLaPVO 
Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu            
Ředitel odštěpného závodu: Ing. PETR NOVOTNÝ 
 

 Ing. Petr 
Novotný

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Novotný 
Datum: 2020.10.22 
12:06:32 +02'00'

Ing. Rudolf 
Straka

Digitálně podepsal 
Ing. Rudolf Straka 
Datum: 2020.10.22 
13:41:50 +02'00'


