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Kupní smlouva
sp.zn. SpMO 1704/2020-8280/167/7

I.
Smluvní strany

Název objednatele: Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, Praha 6, 160 01
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba pověřená jednáním:

Velitel VÚ 8280 Prostějov
plukovník gšt. Ing. Tomáš SKÁCEL

Se sídlem na adrese: VÚ 8280 Prostějov
Letecká 1
796 01 Prostějov

Kontaktní osoba:
Telefonické a e-mailové spojení:

telefon: +
e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:
VÚ 8280 Prostějov
Ekonomické oddělení
Letecká 1
796 01 Prostějov

(dále jen „kupující“)

a

Název prodávajícího: PRAMACOM-HT, spol. s r.o.
Společnost zapsána u Městského soudu v Praze., oddíl C, vložka 86984.
Se sídlem: Na pískách 1667/36, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ: 26514753
DIČ: CZ26514753
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Mgr. Jiří Oulehla

Mgr. Filip Chlup
Osoba pověřená jednáním: Mgr. Jiří Oulehla

tel. č.:
e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:
PRAMACOM-HT, spol. s.r.o.
Roháče z Duhé 164/13, 779 00 Olomouc

(dále jen „prodávající“),
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podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ Občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku, která je 
zadána podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto 

Kupní smlouvu 
 (dále jen „smlouva“). 

II. 
Účel smlouvy 

2.1. Účelem této smlouvy je pořízení akumulátorů za účelem zabezpečení obměny stávajících 
akumulátorů s nedostatečnou kapacitou a výdrží menší než 20 min. 

III. 
Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem této smlouvy je: 
a) závazek prodávajícího na své nebezpečí a na svůj náklad dodat kupujícímu zboží v 

sortimentu a množství, sjednané jakosti a provedení dle přílohy „Specifikace zboží“ 
(dále jen „zboží“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží; 

b) závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu. 

IV. 
Kupní cena 

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží, a to ve výši: 

392 499,80 Kč včetně DPH 

(slovy: třistadevadesátdvatisícčtyřistadevadesátdevět korun českých 80/100 včetně 
DPH) 

4.2. Celková kupní cena zboží bez DPH činí 324 380,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 68 119,80 
Kč. Celková kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu 
platnosti této smlouvy (DPH je stanoveno ve výši podle platné právní úpravy), 
s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH. Účinností takové 
zákonné úpravy se ceny včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH.  

4.3. Celková kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu 
této smlouvy (clo, doprava, balné, pojištění, atd.). Celková kupní cena za zboží odpovídá 
nabídkové ceně v předložené nabídce prodávajícího v e-tržišti Národní elektronický 
nástroj, systémové číslo N006/20/V00023398. 

V. 
Místo a čas plnění 

5.1. Místem plnění (dodání zboží) je objekt kupujícího na adrese:   
 Vojenský útvar 8280 
        Letecká 1 
        Prostějov, PSČ 796 01 

5.2. Prodávající zahájí dodávku zboží po podpisu této smlouvy a po dohodě s osobou 
pověřenou převzetím dodávky a ukončí nejpozději do 30kalendářních dnů po podpisu 
kupní smlouvy kupujícím. 
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VI.
Dodací podmínky

6.1. Kupující pověřil jako svého zástupce pro komunikaci s prodávajícím ve věcech převzetí
zboží tel. číslo: případně určeného zástupce (dále
jen „přejímající“),

6.2. Přejímající zabezpečí vstup prodávajícího do místa plnění.

6.3. Zboží bude prodávajícím dodáno v pracovních dnech v době od 08:30 hodin do 14:00
hodin v místě plnění, a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní
hodiny dodání zboží s přejímajícím.

6.4. Přejímající je povinen v předem dohodnutém termínu zahájit převzetí dodaného zboží.
Přejímající není povinen převzít zboží, které vykazuje nedostatky nebo odporuje této
smlouvě. O převzetí, případně nepřevzetí zboží v rámci kontroly technického stavu a
úplnosti věci předávané, sepíše a podepíše prodávající a přejímající zápis o předání zboží
(dodací list). V případě nepřevzetí zboží se do zápisu uvedou důvody jeho nepřevzetí.
Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

6.5. Předáním zboží prodávajícím kupujícímu se rozumí vyložení zboží prodávajícím v místě
plnění z dopravního prostředku a převzetí tohoto zboží kupujícím (přejímajícím).
Předáním zboží ve vratných obalech (např. bedýnky, palety) se rozumí složení zboží ve
vratných obalech prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku na místo určené
přejímajícím a převzetí tohoto zboží přejímajícím.

6.6. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v souladu s ustanovením § 1914
Občanského zákoníku.

6.7. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené,
odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.
Prodávající je povinen dodat kupujícímu veškerou dokumentaci nutnou k používání zboží
(návod k použití a údržbě, atd.).

6.8. Je-li zboží převáženo a dodáno ve vratných obalech, nestávají se obaly majetkem
kupujícího. Kupující není povinen zaslat, nebo dopravit vratné obaly na své náklady zpět
k prodávajícímu. Přejímající sepíše v tomto případě s prodávajícím ve dvou vyhotoveních
zápis o uložení obalů (dále jen „zápis“). Zápis bude obsahovat adresu prodávajícího,
datum uložení obalů, druh, množství a hodnotu obalů v CZK a smluvený termín ukončení
doby uložení obalů. Zápis bude podepsán přejímajícím a prodávajícím. Při převzetí obalů
z uložení předloží prodávající kupujícímu svůj výtisk zápisu a kupující doplní oba
výtisky shodně o tyto údaje: datum vrácení obalů kupujícím prodávajícímu a jejich
množství, typ vozidla, které bude obaly odvážet a jeho státní poznávací značku, čitelně
jména a příjmení přejímajícího a zástupce prodávajícího, kteří poté oba výtisky zápisu
podepíší, a každý si ponechá jeden výtisk.

VII.
Platební a fakturační podmínky

7.1. Prodávajícímu vzniká právo fakturovat po splnění dodávky zboží – podpisem zápisu o
předání zboží. Po vzniku práva fakturovat prodávající do 10pracovních dnů odešle na
adresu pro doručování korespondence kupujícího daňový doklad (dále jen „faktura“).
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné
právní úpravy, zejména podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 Občanského zákoníku. Dále musí
faktura obsahovat tyto údaje:
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- označení dokladu jako faktura s uvedením evidenčního čísla faktury; 
- obchodní společnost nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a 

příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání prodávajícího s uvedením IČ a DIČ; 
- název a sídlo kupujícího s uvedením IČ a DIČ; 
- hlavičku konečného příjemce: VÚ 8280, Letecká 1, Prostějov, PSČ 796 01; 
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění; 
- rozsah a předmět plnění; 
- datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury; 
- jednotkovou cenu v Kč bez DPH, výše sazby DPH v % a jednotkovou cenu v Kč 

s DPH; 
- základ daně v korunách a v haléřích za zboží;  
- výši daně uvedenou v korunách a v haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky 

haléřů dolů; 
- cenu za fakturu celkem v Kč včetně DPH; 
- označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána 

platba; 
- počet příloh faktury; 
- údaj o zápise prodávajícího v obchodním rejstříku, nebo v živnostenském rejstříku. 

7.2. Kupující provede úhradu fakturované částky prodávajícímu bezhotovostním převodem do 
30kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou 
okamžikem odepsání platby z účtu kupujícího a jejím směrováním na účet prodávajícího. 

7.3. Kupující neposkytuje zálohové platby. 

7.4. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý 
údaj nebo doklad uvedený v této smlouvě, nebo má-li jiné závady v obsahu. Ve vrácené 
faktuře kupující označí důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající 
vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen 
novou fakturu doručit kupujícímu do 10pracovních dnů ode dne doručení oprávněně 
vrácené faktury prodávajícímu. 

7.5. 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 postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na 
vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy 
snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet 
správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět 
smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši 
daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

7.6. K faktuře musí být připojen originál zápisu o předání zboží podepsaný přejímajícím. 

VIII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu 

8.1. Prodávající je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat 
obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky smlouvy. 

8.2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně 
podpisem zápisu o předání zboží. 

8.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva. 
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8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda. 

8.5. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se 
seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance 
nebo jiné pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. 

IX. 
Záruka za jakost, vady zboží a reklamace 

9.1. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 Občanského 
zákoníku po dobu 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím (dále jen „záruční doba“). 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době 
předání. 

9.2. Kupující má právo reklamovat vadnost dodávky zboží. Práva z vadného plnění se řídí 
ustanoveními § 2099 a násl. Občanského zákoníku. 

9.3. Reklamace uplatňuje kupující u prodávajícího písemně. 

9.4. Kupující uplatňuje nárok na odstranění vady zboží u prodávajícího dle čl. 9.3 této 
smlouvy, na adrese pro doručování korespondence. Osobou pověřenou k řešení 
reklamace je přejímající, nebo určený zástupce kupujícího. 

9.5. Prodávající je povinen se vyjádřit k reklamaci do 7kalendářních dnů po obdržení 
písemného oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném 
rozsahu.  

9.6. Prodávající zahájí odstraňování vad na zboží nejpozději do 14kalendářních dnů po uznání 
reklamace. Vady na zboží budou odstraněny prodávajícím nejpozději do 30kalendářních 
dnů od uznání reklamace na náklady prodávajícího, nebo do data písemně 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami.  

9.7. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 

9.8. 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. 

9.9. 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 
doručovací adresu prodávajícího. Prodávající je povinen provést úhradu do 
30kalendářních dnů od doručení této výzvy. 

X. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

10.1. Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném 
v odstavci 5.2. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za 
zboží uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy za každý započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku (podpisem posledního „Zápisu o předání zboží“), nebo do 
zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XII. této smlouvy. Právo fakturace 
smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované 
v tomto článku. 
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10.2. V případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského 
zákoníku se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 8 % z 
celkové kupní ceny za zboží uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy.  

10.3. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění 
reklamované vady zjištěné při převzetí zboží (nebo v záruční době) podle podmínek 
uvedených v čl. IX., smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za zboží za 
každý započatý den prodlení a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání 
zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. této smlouvy. Právo fakturace smluvní 
pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto 
článku. 

10.4. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury smluvní pokutu za každý 
započatý den prodlení ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za zboží uvedené v odstavci 
4.1. této smlouvy a to až do uhrazení faktury.  

10.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a 
v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je 
vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 

10.6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování. 

XI. 
Zvláštní ujednání 

11.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

11.2. V této smlouvě výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

11.3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nebude zatíženo žádnými právy třetích osob. 
Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob při dodání zboží. 

11.4. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou informací týkajících se 
obchodního tajemství.  

11.5. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně nástupnictví. 

11.6. Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s 
plněním této smlouvy, je český jazyk. 

11.7. Prodávající podpisem smlouvy uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) souhlas 
kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve 
smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, 
a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. Kupující se zavazuje takto 
získaná data využívat výhradě pro účely smlouvy, nepředávat mimosmluvním 
subjektům a po nezbytně nutné době pro archivaci dokumentů tyto data znehodnotit. 

XII. 
Zánik smluvního vztahu 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
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b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a 
prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 

c) jednostranným odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení ve smyslu 
§ 2002 odst. 1 Občanského zákoníku. 

d) jednostranným odstoupením od této smlouvy kupujícím v případě, že prodávající 
uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.; 

e) jednostranným odstoupením kupujícího od této smlouvy, v případě, že bude vůči 
majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.  

f) odstoupením jedné ze smluvních stran od této smlouvy v souladu s čl. XIII. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy ze strany 
prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku, se rozumí: 
a) prodlení s dodáním zboží o více než 60 kalendářních dnů; 
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu zboží podle přílohy Specifikace 

zboží; 
c) prodlení s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů. 

XIII. 
Odstupné 

13.1 Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají 
možnost zrušit závazek z této smlouvy zaplacením odstupného ve výši 5 % z celkové 
kupní ceny za zboží uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy na účet druhé smluvní strany 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

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

13.3 Závazek smluvní strany vyplývající z této smlouvy se ruší okamžikem připsání 
odstupného na účet druhé smluvní strany obdobným způsobem jako by došlo 
k jednostrannému odstoupení od smlouvy. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

14.1 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 8 stranách. Tato smlouva bude 
stvrzena připojením elektronického podpisu prodávajícího a kupujícího. Smlouvu v 
elektronické podobě obdrží prodávající a kupující prostřednictvím e-tržiště NEN. 

14.2 Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a 
podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její 
nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna kontaktních údajů. 

14.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením 
platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného nebo neúčinného. 

14.4 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, a nejsou jim známy 
žádné skutečnosti, které by uzavření této smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že 
v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných 
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nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své
podpisy.

14.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní
stranou, pokud je hodnota plnění vyšší než 50 000,- Kč bez DPH, nabývá účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

14.6 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
příloha „Specifikace zboží“ – 1 strana;

Právní posouzení smlouvy provedl právní poradce velitele VÚ 8280 Prostějov.

V…………….. dne ………..2020 V Prostějově dne…………2020

PRAMACOM-HT, spol. s.r.o.
jednatel

Mgr. Jiří Oulehla

VÚ 8280 Prostějov
Velitel

plukovník gšt. Ing. Tomáš SKÁCEL

Podpis prodávajícího Podpis kupujícího
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SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Poř.
čís.

Popis dodávky MJ Počet MJ Cena za MJ v Kč s DPH Cena celkem v Kč s DPH

1

Akumulátor 116 182
Válcový LI-Ion akumulátor
Napětí (V): 12
Pracovní teplotní rozsah (°C): -30 až +50
Výška (cm): 21,5
Kruhová základna o průměru (cm): 3,5
Hmotnost (g): 570
Kompatibilní s pozorovacím přístrojem JIM LR mk.3, MATIS HH a nabíječem
SAGEM (PN: 18814903-8, nebo PN: 18718442-6)

ks 10 39 249,98 392 499,80

Cena celkem v Kč s DPH [21%] včetně všech nákladů. 392 499,80


