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KUPNÍ SMLOUVA  
 

číslo kupujícího: 4069 
 

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“). 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany: 

1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 
 se sídlem:   Přílucká 213, 760 01 Zlín 
 IČO:   70887306 
 DIČ:   CZ70887306 
 Identifikátor datové schránky:  z3paa5u 
  Zastoupený:   
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:   
 Kontaktní osoba:   

 E-mail:    

 Tel.:    
 (dále jen „kupující“) 

a 
 

2. AUTOCONT a.s. 
Zápis v OR:  oddíl B, vložka 11012 vedená u Krajského soudu 

v Ostravě 
Sídlo:    Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava 
Korespondenční adresa:    Sedmdesátá 7055, 760 02 Zlín 

IČ:      04308697 
DIČ:     CZ04308697 

 Zastoupená:    
    

Bankovní spojení:    
 Kontaktní osoba:   

E-mail:   
 Datová schránka:   
 tel:     
 (dále jen „prodávající“) 
 
 
Dále také též jako „smluvní strany“. 

 
Článek II. 

Základní ustanovení 

Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 30.11.2020, 
která byla na základě realizovaného průzkumu trhu vybrána jako nejvýhodnější. 
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Článek III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je dodání: 
 
39 ks Monitor Philips 327E8QJAB 
1 ks Monitor HP 32s 
 

2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných 
zboží, specifikované v odst. 1 tohoto článku a převést na kupujícího vlastnické právo 
k němu. 

3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu za níže 
uvedených podmínek. 

4. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., 
občanského zákoníku. 

 

Článek IV. 
Doba, místo a způsob předání zboží 

1. Prodávající je povinen dodat bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do 25. 1. 2021. 

2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři (3) 
pracovní dny předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím 
souhlasu kupujícího. 

3. Místem plnění je: sídlo Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Přílucká 213, 
760 01 Zlín. 

4. Závazek prodávajícího dodat zboží bude splněn převzetím zboží kupujícím po potvrzení 
dodacího listu v místě plnění. K podpisu protokolu je oprávněna konktaktní osoba 
uvedená v čl. I. 

5. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí 
zboží (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení 
protokolu. 

6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující 
důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se 
použijí ustanovení této smlouvy. 
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Článek V. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena za zboží uvedené v čl. III. odst. 1, této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran ve výši 148 065 Kč bez DPH (slovy: stočtyřicetosmtisícšedesátpět korun 
českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. 179 158,65 Kč s DPH 
(slovy: stosedmdesátdevěttisícstopadesátosm+0,65 korun českých), 
při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 
 

KS Položka 
PC 

bez DPH 
PC 

s DPH 
Celkem 

bez DPH 
CELKEM 

s DPH 

39 Monitor Philips 327E8QJAB 3 705,00 Kč 4 483,05 Kč 144 495,00 Kč 174 838,95 Kč 

1 Monitor HP 32s 3 570,00 Kč 4 319,70 Kč 3 570,00 Kč 4 319,70 Kč 

CELKEM S DPH 179 158,65 Kč 

 

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí a 
dodávkou zboží (skladování, balné, clo). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené 
s dopravou zboží na místa plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové 
vlivy apod.).  

3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí 
kompletního zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavena 
prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, evidenční číslo 
této smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť  DPH a celkovou 
cenu za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen doručit kupujícímu fakturu 
nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od převzetí zboží kupujícím.  

4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den 
fakturace dle platných právních předpisů v zemi kupujícího. 

5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) 
výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I. této smlouvy.  

6. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, 
bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího. 

7. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) kopii předávacího protokolu 
a seznam dodaného příslušenství s naceněním za jeden (1) kus včetně DPH. Fakturace 
po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu: 

ČR – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín 

na faktuře bude jako kupující uvedeno: 

ČR – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje  
Přílucká 213 
76 01 Zlín 
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8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů 
ode dne doručení faktury na adresu sídla kupujícího.  

9. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny 
z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve 
lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. 
Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 
třiceti (30) kalendářních dnů.   

10. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo 
jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat 
nebude. 

11. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou nebo budou-li 
tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením 
ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet 
nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury na kontaktní adresu kupujícího.  

 

Článek VI. 
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho protokolárního převzetí od 
prodávajícího. 

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí 
zboží od prodávajícího. 

 

Článek VII. 
Záruka a vady zboží  

1. Prodávající odpovídá za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data 
předání kupujícímu za podmínek uvedených v záruční listině a 36 měsíců na monitory 
Philips v servisním středisku na oba modely. 

2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. 

3. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil. Uplatnění vady provede kupující písemným ohlášením vad, a to 
formou písemného oznámení o vadě nebo datovou schránkou. Na písemné ohlášení vad 
je prodávající povinen odpovědět do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V 
případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby 
prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady ve lhůtě do patnácti 
(15) dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bude-li pro 
prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující je povinen provést 
odstranění vady v místě určeném kupujícím. 

4. Další nároky kupujícího, plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních 
předpisů, tím nejsou dotčeny.  
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5. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou 
řešeny veškeré záruky. 

6. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad, na které se prokazatelně vztahuje 
záruka, budou hrazeny prodávajícím. 

7. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 50,- Kč, a to za každou vadu a za každý kalendářní den prodlení. 
Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejího uplatnění.  

 

Článek VIII. 
Povinnost mlčenlivosti 

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího či jeho zaměstnanců 
a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné 
třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.  
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku 

všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy. 
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle 

této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. 
4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.  

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

 

Článek IX. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy 
ze strany prodávajícího nebo v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů 
vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové ceny zboží bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.  

2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. VIII., zavazuje se prodávající 
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za 
každé jednotlivé porušení povinnosti.  

3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané 
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky s DPH dle příslušné 
faktury za každý, byť i započatý, den prodlení. 

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejich uplatnění.  

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat 
zboží. 
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6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů, 
b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VII. odst. 3; 
c) porušení povinnosti prodávajícího podle čl. VIII. této smlouvy, 
d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího. 

7. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:  
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, 
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
c) prodávající vstoupí do likvidace, 
d) uvedený bankovní účet v čl. 1 této smlouvy není veden v registru plátců DPH. 

8. Prodávající je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této 

smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů, 
b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po 

upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě. 
9. Účinky každého odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 

projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od této 
smlouvy není dotčen zejména nárok na náhradu škody, smluvní pokutu a povinnost 
mlčenlivosti. 
 

Článek X. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů uvedených v čl. I této smlouvy. 

2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu. 

3. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

4. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k 
zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této 
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

5. Prodávající je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb 
dle této smlouvy ze strany kupujícího a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, 
a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních 
finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných 
k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo 
zmocní. 
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6. Prodávající je povinen písemně upozornit kupujícího na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 

7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží. 
 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování 
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání 
změn nebo rozsahu této smlouvy. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č.  340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smlouva bude v registru smluv uveřejněna Hasičským záchranným sborem Zlínského 
kraje, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření této smlouvy. V případě, že dle podmínek 
stanovených v zákoně o registru smluv není nutné smlouvu uveřejňovat, nabývá tato 
smlouva platnosti a účinnosti podpisem stran. 

3. Práva kupujícího vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě deseti 
(10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, minimálně však do konce roku 
2030. 

4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména  
§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě uzavření této smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém 
jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to 
písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou 
neplatná. 

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této 
smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor 
projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu. 

8. Smluvní strany se dohodly podle § 89a občanského soudního řádu, že ve sporu z této 
smlouvy bude dána místní příslušnost Okresního soudu ve Zlíně, případně Krajského 
soudu v Brně, jako soudu prvního stupně.  

9. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu 
na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve 
smlouvě stanoveno jinak. 

10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
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11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své elektronické podpisy.  

 

 

Ve Zlíně dne: 

 

 

Za kupujícího: 
 
 
 

 

 

 
Za prodávajícího: 
 
 
 

ředitelem krajského obchodního zastoupení na základě plné moci 


