
KUPNÍ SMLOUVA 
 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

 

  

I. SMLUVNÍ STRANY 

 
GEOTRONICS PRAHA, s.r.o. 
se sídlem Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4 
IČ: 48027014 DIČ: CZ48027014  
bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú. 2000008423/8040 
zastoupená Ing. Davidem Jindrou, CSc., jednatelem 
 
(dále jen „prodávající“) 
 
a 
 
Státní zem d lský intervenční fond  
se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
IČ : 48133981, DIČ: CZ48133981  
zastoupen: Ing. Vítězslavem Vopavou, ředitelem Sekce přímých plateb, environmentálních podpor PRV 
a SOT 
 
(dále též jako „kupující“ nebo „SZIF“) 
 
(prodávající a kupující též označováni jako „smluvní strany“) 
 
Uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):  
 

 

II. P EDM T SMLOUVY 

 

2.1 Předmětem této smlouvy je dodání: 

a) 5 ks GNSS zařízení v souladu s čl. II. odst. 2.5 kupní smlouvy (č.sml. kupujícího 
4200010425_SML_03) uzavřené dne 17. 7. 2015 (dále jen „kupní smlouva“) pro 

zaměřování zemědělských pozemků v rámci kontrol na místě prováděných SZIF a rovněž 
pro účely vedení LPIS (dále též jako „Za ízení“), Zařízení musí splňovat minimální 
požadavky, které jsou popsány a blíže specifikovány v kupní smlouvě a v jejích přílohách, 

b) příslušenství Zařízení, které musí splňovat alespoň minimální požadavky, které jsou 
popsány a blíže specifikovány v kupní smlouvě a v jejích přílohách, 

c) upraveného a přizpůsobeného obslužného softwaru na měření a sběr dat dle požadavků 
kupujícího, instalovaného do Zařízení a pomocí něhož je prováděno vlastní měření (dále 
též jako „SW pro m ení a sb r dat“)  

 (body a) až c) dále též společně jen jako „P edm t pln ní“) 
 

2.2 Prodávající je dále povinen zajistit záruční a pozáruční servis v souladu s čl. X. kupní smlouvy.  
2.3 Předmět plnění vychází z nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka GNSS zařízení pro kontroly na 

místě prováděné SZIF“. V případě rozporu mezi touto smlouvou a kupní smlouvou má přednost 
kupní smlouva. 

2.4 Technický popis a podrobná specifikace Zařízení, jeho příslušenství a externího software pro 
PC - SW jsou obsaženy v nabídce prodávajícího, kterou předložil v rámci zadávacího řízení a 
která je pro prodávajícího závazná. 



2.5 Kupující se zavazuje převzít Předmět plnění, je-li kompletní a bez vad, a zaplatit prodávajícímu 
dohodnutou kupní cenu. 

 

 

III. SW PRO M ENÍ A SB R DAT 

 

3.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu Zařízení spolu s aktuální verzí SW pro měření a sběr 
dat (odst. 2.1 písm. c), které bude splňovat parametry a požadavky kupujícího uvedené v této 
a v kupní smlouvě.  

3.2 Každé Zařízení bude dodáno s instalačním CD/DVD a SW pro měření a sběr dat s programem 
nutným pro komunikaci s PC, případně SW, které jsou součástí řešení, a detailním manuálem 
v českém jazyce. 

3.3 Ke každému Zařízení bude dodán potřebný software pro výměnu dat mezi Zařízením a PC, a 
to spolu s časově neomezenou multilicenci umožňující instalaci a opakovanou reinstalaci na 
Zařízení, kde již byl software dříve instalován, případně odinstalován. Cena za multilicenci je již 
zahrnuta do celkové ceny za Předmět plnění (čl. V. této smlouvy).  

3.4 Ke každému Zařízení bude dodán SW potřebný k exportu sebraných dat do formátu ESRI 
shapefile, a to spolu s časově neomezenou licencí splňující požadavky uvedené v odst. 3.3, 
pokud je takový SW nezbytný k dodržení podmínek definovaných touto smlouvou (resp. kupní 
smlouvou a jejími přílohami). 

3.5 S přihlédnutím k výše uvedenému, a aby mohlo být dosaženo účelu této smlouvy, se prodávající 
zavazuje dodat Zařízení, které bude ke dni převzetí vybaveno plně funkčním SW pro měření a 
sběr dat a které bude co do funkcionalit splňovat požadavky stanovené v této a v kupní smlouvě 
(čl. III. až VI. kupní smlouvy).  

 

 

 

IV. DODACÍ PODMÍNKY, TERMÍN a MÍSTO PLN NÍ 
 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že kupující převezme pouze kompletní dodávku, kterou se rozumí 
Zařízení (čl. 2.1 písm. a), příslušenství Zařízení (čl. 2.1 písm. b), upravený a přizpůsobený SW 
pro měření a sběr dat splňující parametry a požadavky uvedené v kupní smlouvě a v jejích 
přílohách.  
 

4.2 Termín pln ní 
Předmět plnění (čl. II. odst. 2.1 písm. a) až c) této smlouvy) se prodávající zavazuje dodat 
kupujícímu nejpozději do 30 kalendá ních dnů od data podpisu této smlouvy. 

 
4.3 Místo pln ní 

Předmět plnění se prodávající zavazuje dodat do sídla kupujícího. 
Kontaktní osobou pro převzetí Předmětu plnění a k podpisu Protokolu o předání a převzetí je 
Ing. Ondřej Krym. 

 

4.4 Balení   
Jednotlivá Zařízení budou baleny v pevných kartónových krabicích s vloženými 
polystyrénovými, nebo jinými vhodnými ochranami proti pohybu a s obalem chránícím proti 
vzdušné vlhkosti. 

 

4.5 Způsob p edání a p evzetí p edm tu pln ní  
Prodávajícím bude vytvořen Protokol o předání a převzetí, který bude obsahovat adresu místa 
plnění a položkový rozpis předávaného zboží dle předmětu smlouvy včetně výrobních čísel 
zboží. Převzetí plnění potvrdí výše uvedený oprávněný zaměstnanec kupujícího podpisem 
Protokolu o předání a převzetí s uvedením data převzetí. 

 

4.6 P echod vlastnického práva 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem převzetí od prodávajícího, což bude 
doloženo podepsáním Protokolu o předání a převzetí.   

 



4.7 P echod nebezpečí škody na zboží 
Nebezpečí škody na Předmětu plnění přechází na kupujícího dnem podpisu Protokolu o předání 
a převzetí. 

  

 

V. KUPNÍ CENA 

 

Kupní cena za Předmět plnění uvedený v čl. II. smlouvy je stanovena v celkové výši 409.000,-Kč bez 
DPH, tj. 494.890,- Kč včetně DPH. 
 
 
Kupní cena je členěna takto: 
 

Druh  Cena bez DPH v Kč 
Samostatn  DPH v 
Kč 

Cena včetn  DPH v 
Kč 

Cena za 5 ks Zařízení 344 000,- 72 240,- 416 240,- 

Cena za příslušenství 
k Zařízení 16 000,- 3 360,- 19 360,- 

Cena za licence k SW pro 
měření a sběr dat 49 000,- 10 290,- 59 290,- 

 

V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího s plněním dodávky Předmětu plnění 
v rozsahu dle čl. II. a III. této smlouvy.  
 

Překročení výše uvedených cen není přípustné, vyjma změny sazby DPH. 
 
 
 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Cena za plnění předmětu smlouvy bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu – 

faktury, vystavené prodávajícím.  

6.2 Fakturu může prodávající vystavit nejdříve po předání a převzetí Předmětu plnění. Předáním a 
převzetím se rozumí podpis Protokolu o předání a převzetí (čl. 4 odst. 4.5 této smlouvy).  

6.3 Kupující nebude poskytovat zálohy.  

6.4 Faktura bude vyhotovena v jednom výtisku a doplněna Protokolem o předání a převzetí a 
zaslána (předána) na adresu sídla kupujícího podle čl. I této Smlouvy. Pokud tento Protokol o 
předání a převzetí zboží nebude přílohou faktury, nevzniká kupujícímu povinnost stanovenou 
částku uhradit.  

 
6.5 Termín splatnosti faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Platba se považuje za 

uhrazenou dnem odepsání odpovídající částky z účtu kupujícího. 
 
6.6 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných 

zákonných ustanovení a obchodní listiny ve smyslu § 435 občanského zákoníku. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu. 

 

 

 

VII. ZÁRUČNÍ DOBA, SERVIS A POZÁRUČNÍ OPRAVY 

 

 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na Zařízení (včetně akumulátorů) v délce a za 
shodných podmínek jaké jsou uvedeny v kupní smlouvě (čl. X. Záruční doba, servis a pozáruční 
opravy). 



 
 

VIII. SANKCE 

 

8.1 Při prodlení s dodáním Předmětu plnění dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy je kupující oprávněn 
účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
8.2 V ostatních případech porušení smluvních povinností prodávajícího i kupujícího se použijí 

příslušná ustanovení kupní smlouvy (XI. Sankce).  
 

 

 

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ODPOV DNOST ZA VADY, NÁHRADA ŠKODY 

 

9.1 Veškeré dokumenty, výstupy a komunikace mezi prodávajícím a kupujícím budou realizovány 
výhradně v českém jazyce. 

9.2 Kontaktní osobou kupujícího zodpovědnou za řešení veškerých záležitostí týkajících se této 
smlouvy a Předmětu plnění je Ing. Ondřej Krym, tel. 602 548 479, popř. 222 871 751, e-mail: 
Ondrej.Krym@szif.cz. 

9.3 Kontaktní osobou prodávajícího zodpovědnou za řešení veškerých záležitostí týkajících se této 
smlouvy a Předmětu plnění je Ing. David Jindra, CSc., tel. 296 801 186 e-mail: 
david_jindra@geotronics.cz 

9.4 Prodávající/kupující se zavazuje nezneužít a neprozradit třetí osobě jakékoliv důvěrné 
informace získané v průběhu trvání smluvního vztahu a ani je nepoužít v rozporu s jejich účelem 
pro své potřeby. Za důvěrné se považují všechny informace, které byly kupujícím/prodávajícím 
jako důvěrné výslovně označeny.  

9.5 V případě, že Předmět plnění bude vykazovat vady (a to i právní) náleží kupujícímu práva z 
vadného plnění upravená výslovně v této smlouvě a práva vyplývající z příslušných ustanovení 
občanského zákoníku (§ 2099 a násl.). Tím nejsou dotčena ustanovení kupní smlouvy 
upravující záruku.  

9.6 Pokud kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícím, vyplývajícím pro něj z této 
smlouvy, vznikne škoda, má právo na její náhradu v plné výši v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku (§ 2913 a § 2951 a násl.), a to nejpozději do 14 dnů ode 
dne doručení výzvy k zaplacení.  

 

X. UKONČENÍ SMLOUVY 

 
10.1 Tato smlouva je splněna dodáním Předmětu plnění specifikovaném v čl. II. a III. této smlouvy a 

v kupní smlouvě a jejích přílohách, a v případě záručního a pozáručního servisu uplynutím v 
kupní smlouvě dohodnuté doby. 

10.2 Kupující má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany 
prodávajícího. Podstatným porušením této smlouvy prodávajícím se rozumí zejména prodlení 
s dodávkou Předmětu plnění o více než 30 kalendářních dnů anebo výskyt vady Zařízení nebo 
SW pro měření a sběr dat, která kupujícímu neumožňuje anebo výrazným způsobem ztěžuje 
užití Zařízení, resp. když SW pro měření a sběr dat není možné bez dalších úprav použít 
k účelu, ke kterému má sloužit, a kterou prodávající nebyl schopen odstranit ani do 60 
kalendářních dnů ode dne nahlášení takové vady. 

10.3 Kupující má dále právo odstoupit v případech výslovně stanovených v této smlouvě. 

10.4 Prodávající má právo odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany 
kupujícího. Tím se rozumí prodlení s úhradou sjednané kupní ceny a její neuhrazení ani do 30 
kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění prodávajícím. 

10.5 Pro odstoupení od smlouvy se dále použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku (§ 2106 
a § 2001 a násl.) 

10.6 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit také vzájemnou dohodou, která musí být písemná 
a podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

mailto:Ondrej.Krym@szif.cz
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XI. ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ 
 

11.1 Prodávající prohlašuje, že Předmět plnění není zatížen žádnými právy třetích osob, které by 
jakýmkoliv způsobem omezovala kupujícího v užívání Předmětu plnění či která by pro 
kupujícího znamenala jakoukoliv finanční či nefinanční povinnost. 

11.2 Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští. 

11.3 Pohledávky vzniklé z této smlouvy a ani celá tato smlouva nesmějí být postoupeny bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových, textových či jiných elektronických zpráv. 

11.4 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových, textových či jiných elektronických zpráv. 

11.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tím 
oprávněným zástupcem smluvní strany, který ji podepíše jako poslední. 

11.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. 

11.7 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva je projevem jejich pravé  
a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 
 

 
 
V Praze dne:  V  Praze dne: 
 
Kupující:                                                       Prodávající:  

 
 
 
 
……………………………………....... ………………………………… 
Ing. Vítězslav Vopava     Ing. David Jindra, CSc. 
ředitel Sekce přímých plateb,      jednatel  
environmentálních podpor PRV a SOT     
 
 
 

 

 


