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Kupní smlouva 
 

 
„Obnova a doplnění přístrojové techniky na měření ve stanicích povrchových 

vod, 
 pobočky Plzeň a Ústí nad Labem“ 

 
číslo smlouvy kupujícího 6/ 046   /2020 číslo smlouvy prodávajícího 01102020 

 

I. 
Smluvní strany 

 
Český hydrometeorologický ústav  
 

 

se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412 - 
Komořany 

Statutární orgán:  ředitel ČHMÚ 
IČO:  00020699 
DIČ: CZ00020699 
zástupce pro věcná jednání:  , vedoucí hydrologie Plzeň 

 vedoucí hydrologie Ústí nad 
Labem 
 

číslo  účtu:            
dále jen „Kupující“ na straně jedné  
 

a 

 

Ing. Libor Daneš  
se sídlem: Masarykova 725, 252 63 Roztoky 
Zastoupená:  majitelem firmy 
Zástupce pro věcná jednání: 
(tel.číslo,e-mail) 
IČO:  45839336 
DIČ: CZ6611080256 
číslo účtu: 
 
dále jen „Prodávající“ na straně druhé 
 
 
uzavírají v souladu s ust. §  2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“). 

 

 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 
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1. Vzhledem k tomu, že 
 

a) Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zakázky malého rozsahu s názvem 
„Obnova a doplnění přístrojové techniky na měření ve stanicích povrchových vod, 
pobočka Plzeň a Ústí nad Labem“, 

b) V rámci předmětné veřejné zakázky byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
nabídka Prodávajícího, 

c) Prodávající tímto výslovně potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 
povahou dodávky týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné, 

d) Prodávající tímto výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Kupujícího, 
které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích 
podmínkách, které Kupující stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že 
sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené 
podmínky a okolnosti, uzavírají smluvní strany v důsledku těchto skutečností tuto 
Smlouvu, kde předmětem Smlouvy je závazek Prodávající odevzdat věc straně Kupující, 
která je předmětem koupě a umožnit jí k ní nabýt vlastnické právo, a Kupující se 
zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávající kupní cenu za stanovenou touto 
Smlouvou.  
 

2. Předmětem koupě dle této Smlouvy jsou dodávky Zboží – tj. 6 ks hydrologické 
přístrojové techniky v rozsahu: pro pobočka ČHMÚ Plzeň v celkovém poštu 3ks a pro  
pobočka Ústí nad Labem  v celkovém počtu 3ks (dále jen „dodávka“) a to ve smyslu 
obsahu této Smlouvy.  
 

3. Přesná specifikace Dodávky, k jejímuž dodání se Prodávající ve prospěch Kupujícího 
zavázal, je uvedena v Příloze č. 1 a 2 Smlouvy.  

 

4. Nedílnou součástí Dodávky do místa plnění je také nastavení  předmětu dodávky do 
provozu, včetně prověření jeho bezchybné funkčnosti tj. praktické vyzkoušení v terénu ze 
strany Prodávajícího a dále  nezbytné  dodání veškerých technických dokumentací a 
uživatelských příruček v českém jazyce a provedení zaškolení personálu Kupujícího 
k obsluze předmětu smlouvy.   

 
Článek III. 

 Místo a doba plnění 
 

1. Místo plnění:  lokality dle Přílohy č. 2 

2. Předpokládaná doba plnění: listopad 2020 až duben 2021.  

 

 
 

Článek IV. 
Kupní cena  

 
1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s ustanoveními zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.  
 

2. Celková cena, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za funkční Dodávku dle 
tohoto článku této Smlouvy: 
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 Cena bez  DPH         310.560,-- Kč 
 DPH                   65.217,60 Kč 
 Cena celkem s DPH    375.777,60 Kč. 

 

3. Kupní cena dle tohoto článku Smlouvy je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a není ji 
možno překročit vyjma změny právních předpisů, například změny sazby DPH. 

4. Cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího za dodávku Zboží spojené s plněním 
popsaného v čl. II. této Smlouvy. 

5. Položkový rozpočet ceny Zboží s uvedením ceny včetně lokalit je uveden v Příloze č. 2 
této Smlouvy. 

6. Výše sazby DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této Smlouvě bude 
upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty 
v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

7. Žádná položka bez uvedené ceny nebude dodatečně proplacena a Kupující o ní bude 
předpokládat, že je zahrnuta do jiné položky. 

8. Při výkonu této činnosti není ČHMÚ osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3, zákona 
č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

Článek V. 
Předání a převzetí zboží 

1. Prodávající je povinen předat kompletně dokončenou funkční dodávku Zboží v místě 
plnění zástupci Kupujícího, kterého předem na dotaz Prodávajícího určí Kupující. 
V opačném případě, se má za to, že zástupce Kupujícího je zástupce pro věcná 
ujednání. 
 

2. Prodávající je povinen ke každé dodávce Zboží vyhotovit oboustranně podepsaný 
předávací protokol a specifikovat v něm dodané Zboží.  
 

3. Kupující je oprávněn odepřít převzetí plnění v případě, že plnění nebo předmět koupě 
vykazují vady nebo není-li splněna některá z povinností Kupujícím vyžadována podle této 
Smlouvy. 

 
 

Článek VI. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Daňový doklad (dále jen „faktura“) bude vystaven Prodávajícím do 14 kalendářních dnů 
po dodání a převzetí zařízení v místě Kupujícího.  

2. Jednotlivé faktury budou vystaveny na jednotlivý funkční přístroj a nedílnou její součástí 
bude vždy oboustranně podepsaný předávací protokol. 

3. Úhrada ceny bude prováděna ze strany Kupujícího pouze bezhotovostní formou v Kč na 
bankovní účet Prodávajícího. 

4. Splatnost faktury je 30 dní a považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Kupujícího.  

5. Faktura musí obsahovat náležitosti řádného a účetního dokladu ve smyslu příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat tyto údaje a náležitosti: 

 název a sídlo Kupujícího a Prodávajícího, jejich IČO, DIČ 

 evidenční číslo daňového dokladu, 
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 číslo smlouvy Kupujícího, název zakázky 

 název zboží a místo dodání zboží, 

 datum dodání zboží, 

 cena za zboží, 

 sazba DPH, 

 datum vystavení faktury 

 den uskutečnění plnění 

 den splatnosti 

 počet příloh, razítko Prodávajícího a podpis osoby oprávněné podepisovat 

za Prodávajícího faktury, 

 číslo bankovního účtu Prodávajícího, měna. 

 
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Prodávajícímu fakturu,  

která neobsahuje požadované náležitosti, není doložena požadovanými nebo úplnými 
doklady nebo obsahuje nesprávné údaje. Faktura je považována za vrácenou ve lhůtě 
splatnosti, pokud byla v této lhůtě odeslána Prodávajícímu na jeho adresu. Ve vrácené 
faktuře musí Kupující vyznačit důvod vrácení faktury. Prodávající je povinen vystavit 
novou fakturu s tím, že vrácením faktury Prodávajícímu přestává běžet původní lhůta 
splatnosti faktury a běží nová lhůta. 

 
 

Článek VII. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Zboží se stane součástí vlastnictví Kupujícího po jeho předání.  

2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího až od doby, kdy k němu nabyde 
vlastnické právo. 

 

Článek VIII. 
Záruční a reklamační podmínky 

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodané Zboží záruku za jakost zboží v délce: 
- 2 roky na tlaková čidla 
- 2 roky na zdrojové a záložní napájecí baterie 
- 5 let na dataloggery 
- 5 let teplotní, plováková čidla 
 

2. Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodané Zboží záruku za jakost, která běží 
od okamžiku oboustranného podpisu předávacího protokolu příslušné dodávky Zboží, 
pokud není stanovené jinak. Běh záruční doby reklamovaného zboží je přerušené po 
dobu odstraňování reklamované závady. O provedení záruční opravy vyhotoví 
Prodávající písemný protokol. 

3. Prodávající se zavazuje po dobu záruky za jakost poskytovat ve prospěch Kupujícího 
bezplatné služby záručního servisu (odpověď v pracovní dny nejpozději do 24 hodin), 
tj. zejména: 

- záruční servis zařízení dodavatelem měřicí techniky s garancí provedení opravy 
do 14 dní od jejího nahlášení, v době povodně (tj. v období vydání výstrahy na 
povodňové jevy či srážky v daném území a v období její platnosti, nebo při 
překročení úrovně 1. SPA) do 48 hodin.  
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4. Při záruční opravě trvající déle než 14 dní od jejího nahlášení, v době povodně (tj. v 

období vydání výstrahy na povodňové jevy či srážky v daném území a v období její 
platnosti, nebo při překročení úrovně 1. SPA) do 48 hodin bude Kupujícímu zapůjčen 
náhradní přístroj. Při předání náhradního přístroje bude Prodávajícím vyhotoven 
protokol o zapůjčení, který bude min. obsahovat datum zapůjčení a popis přístroje a 
příslušenství. 

5. Závady na Zboží v záruce uplatňuje zástupce Kupujícího u Prodávajícího 
bezodkladně po zjištění vady na Zboží a to písemnou formou na e-mail: 
libordanes@volny.cz Prodávajícího.  

6. Prodávající se zavazuje převzít od Kupujícího zboží k odstranění závady v záruce za 
jakost v místě plnění nebo v místě příslušné pobočky ČHMÚ a po odstranění vady 
předat Kupujícímu v tomto místě Zboží zpět. V případě, že nemůže Prodávající 
přebrat Zboží osobně, je povinen zajistit přepravu se všemi náležitostmi (pojištění, 
předávací protokol apod.).   

7. Veškeré náklady Prodávajícího spojené s odstraňováním oprávněně reklamované 
vady zboží v záruce za jakost nese Prodávající (tj. např. doprava do místa plnění 
nebo příslušné pobočky apod.). 

8. Po obdržení informace o závadě je Prodávající povinen vždy do 5 kalendářních dní 
od nahlášení závady informovat jmenované osoby Kupujícího o chystaném způsobu 
provedení díla, a pokud je to možné i o předpokládané ceně díla.  

9. Vady Zboží v záruce za jakost budou odstraněny Prodávajícím do 14 kalendářních 
dnů od uplatnění vad Kupujícím, v době povodně (tj. v období vydání výstrahy na 
povodňové jevy či srážky v daném území a v období její platnosti, nebo při překročení 
úrovně 1 SPA) do 48 hodin  

10. Záruka za vady platí, pokud nedojde k porušení pravidel o provozu Kupujícím nebo 
obsluhou. V případě poškození Zboží nebo jeho části ze strany Kupujícího nese 
Kupující veškeré náklady spojené s reklamací a opravou v době záruky. 

11. Jako závada se neuznává poškození vzniklé zanedbanou povinnou údržbou. 
12.  V případě nedodržení lhůty pro provedení záruční opravy je Kupující oprávněn 

uplatnit na Prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za dílčí plnění (dodání 
konkrétního přístroje) za každý, byť i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody. 

 

Článek IX. 
Vady Zboží a nároky z vad Zboží 

1. Nároky z vad předmětu koupě se řídí ustanovením § 2099 a násl. OZ.  
2. Není-li možné vady Zboží odstranit, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu 

bezodkladně náhradní plnění (náhradní Zboží), a to bez jakýchkoli vad a za stávajících 
technických podmínek.  

3. V případě, že Prodávající neprovede odstranění vad Zboží z odpovědnosti za vady ve 
výše uvedené lhůtě; nebo pokud vada Zboží z odpovědnosti za vady nebude odstraněna 
v termínu a způsobem určeným v souladu se Smlouvou po uplynutí maximálně 21 
kalendářních dní, má Kupující právo zajistit odstranění takové vady Zboží jinou osobou, a 
to na náklady Prodávajícího, které uhradí Prodávající Kupujícímu do jednadvaceti (21) 
dnů po předložení dokladu o jejich vynaložení. Kupující má současně nárok na úhradu 
účelně vynaložených výdajů, vzniklých v souvislosti s výskytem vad a jejich odstraněním.     
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Článek X. 
Sankce 

1. V případě prodlení Prodávajícího s plněním dodávky Zboží je Prodávající povinen 
zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného Zboží včetně DPH 
(u tuzemského Prodávajícího) za každý i započatý den prodlení. 

2. Kupující je oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny daného 
zařízení, které je postiženo vadou, za každý i započatý den prodlení s odstraněním 
nahlášené vady. 

3. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury zaplatí Kupující smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

4.  Úhrada smluvní pokuty a její výše nemá vliv na vznik nároku na náhrady škody. Vylučuje 
se tímto aplikace ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

Článek XI. 
Zvláštní ujednání 

1. Prodávající prohlašuje, že dodané Zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. 
Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob. 

2. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím 
s plněním této smlouvy, je český jazyk. 

3. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění 
obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti. 

4. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající: 
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 

chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, 
přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo  

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a 
snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 
Článek XII 

Ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 181/2014  sb., o kybernetické 

bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

1. Prodávající bere na vědomí, že ČHMÚ je správcem informačního systému kritické 
informační infrastruktury na základě ustanovení § 3 odst. c) zákona č. 181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti, v platném znění a s ním související vyhlášky, zejm. č. 82/2018 
Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti a z těchto důvodů i tento smluvní vztah 
uzavřený dle této smlouvy náleží do oblasti dané zákonné úpravy. 

2. Prodávající je povinen při užívání a čerpáních jakýchkoliv informací, dat, podkladů, zejm. 
o cílech, smluvních vztazích a jejích plnění, o informačních systémech, personálním 
zabezpečení, vnitřní struktuře organizace a o skutečnostech, které se vztahují 
k bezpečnostním a technickým opatřením, kdy se stává příjemcem a uživatelem těchto 
informací, jako chráněných informací, ve smyslu ustanovení § 1730 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, dodržovat zákonné předpisy pro oblast kybernetické bezpečnosti 
a počínat si při svém jednání tak, aby nedocházelo k porušování bezpečnostních 
opatření, nebyla snižována a poškozována bezpečnostní image ČHMÚ a důvěryhodnost 
těchto zdrojů a nenastal neoprávněný zásah do sítí a informačních systémů ČHMÚ s 
následkem jejich poškození. 
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3. Prodávající bere na vědomí, že chráněné informace jsou součástí obchodního tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejm. listinné a 
elektronické podklady, finanční přehledy, cenové mapy a zdroje a se kterými je povinen 
nakládat tak, jako by byly označovány za důvěrné a mimo jiné není oprávněn je užívat i 
zprostředkovaně ke komerčním účelům, modifikovat a zcizovat. S užitím chráněných 
informací nepřechází ani na třetí osoby vlastnictví k autorským a průmyslovým právům, 
pokud není stanovené jinak. 

4. Prodávající bere na vědomí, že zákonem určený Úřad, je oprávněn vykonávat kontrolu a 
dohled nad dodržováním ustanovení v oblasti kybernetické bezpečnosti a smluvní strany 
jsou povinny být součinné v případě provádění státního dohledu a při provádění auditů 
procesů. 

5. V případě porušení zákona v oblasti kybernetické bezpečnosti jednáním ze strany 
prodávajícího, je Kupující oprávněn požadovat finanční náhradu škody ve výši správního 
deliktu za každé porušení dle zákona o kybernetické bezpečnosti, který bude 
pravomocně udělen dle příslušného zákona daného Úřadu dle odst. 4 tohoto článku a byl 
způsobem zaviněn Prodávajícímu a to i v případě, že třetí osoby jednají v jeho 
zastoupení. 

 

Článek XIII 
Zánik smlouvy 

Smluvní vztah mezi smluvními stranami zaniká způsobem:  

a) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním účelně a 
prokazatelně vynaložených nákladů, 

b) jednostranným odstoupením Kupujícího od Smlouvy pro její podstatné porušení 
Prodávajícím s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

- neposkytnutí řádného plnění předmětu smlouvy s prodlením delším než  
 30 kalendářních dnů, 

- závažným porušení smlouvy nebo z důvodů pravomocného rozhodnutí o úpadku 
Prodávajícího. 

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na krátkou dobu účinnosti smlouvy, není možné 
využít institut výpovědi.  

Článek XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 
2. Doplňování nebo změnu této Smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou 

smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, není-li 
ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Všechny změny či dodatky smlouvy musí být 
zároveň v souladu se zákonem o veřejných zakázkách ZZVZ. 

3. V případech touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních 
stran přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními OZ 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 sb., zákon o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle 
ustanovení § 5 zákona o registru smluv. 

5. ČHMÚ osobní údaje subjektů údajů zpracovává v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením 
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 
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údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší 
informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na stránkách správce: 
http://portal.chmi.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju nebo Vám je správce na požádání 
poskytne. 

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 
  

 Příloha č. 1 – Technická specifikace přístrojů 

 Příloha č. 2 - Přehled lokalit a jejich vybavení 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 

       

V Praze dne:                                                  V Roztokách , dne:       

 

 

 

…………………………………….    ………………………………….

  za Kupujícího:                      za Prodávajícího:  
                         
      ředitel ČHMÚ                                                                    majitel  firmy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.chmi.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju



