
  

K U P N Í  S M L O U V A  
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
I.  

SMLUVNÍ STRANY 
 

1) Prodávající: GORO, spol. s r.o.  

Sídlo: č.p. 282, 250 61 Zápy 

 Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4982   

 Zastoupený: Josefem Volfem, jednatelem 

 IČO: 44265557 

 DIČ: CZ44265557 

 Telefon: +420 xxxxxxxxx 

 E-mail:                       goro@goro.cz 

                       

2) Kupující:  Státní veterinární ústav Jihlava 

 Sídlo: Rantířovská 93/20,Horní Kosov, 586 01 Jihlava 

 Zastoupený: MVDr. Pavlem Bartákem, Ph. D., ředitelem 

 IČO: 13691554 

 DIČ: CZ13691554, není plátce DPH 
 
 

3) Ve smluvních věcech jedná za prodávajícího: Josef Volf 
                                                  za kupujícího: MVDr. Pavel Barták, Ph.D.  

 
V technických věcech jedná za prodávajícíhoxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                         za kupujícího: xxxxxxxxxxxxxxx  
 

II. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tato Kupní smlouva (dále jen „smlouva“) se uzavírá za účelem realizace dodávky úpravny vody. 
 

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY  

1) Předmětem plnění této smlouvy je dodávka zcela nové a nepoužité úpravny vody GORO MID 150 dle 
nabídky prodávajícího ze dne 13. 3. 2021. 

2) Součástí dodávky je doprava do místa plnění, instalace, předání kvalifikační a technické 
dokumentace, uvedení do provozu, zajištění  kompletního záručního servisu na území České 
republiky, včetně zajištění náhradních dílů, demontáž stávajícího zařízení a protokol o ekologické 
likvidaci. 

3) Prodávající má povinnost dodat zboží bez skrytých, faktických či právních vad, bez jakéhokoliv 
poškození, ve sjednaném množství, kvalitě a jakosti a ve sjednaném termínu. Prodávající prohlašuje, 
že dodávané zboží je nové, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží neváznou žádná práva 
třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této smlouvy 
disponovat. 

4) Prodávající se touto smlouvou zavazuje zboží kupujícímu odevzdat a převést na něho vlastnické 
právo ke zboží. 

5) Kupující se touto smlouvou zavazuje zboží převzít a zaplatit za něho kupní cenu dle článku V. této 
smlouvy. 

 
 



  

IV. 
DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

 
1) Prodávající se zavazuje dodat zboží specifikované v čl. III. této smlouvy nejpozději do 4 týdnů 

od uveřejnění smlouvy v Registru smluv, na adresu Státní veterinární ústav Jihlava, Ratířovská 
93/20, 586 01 Jihlava.  

2) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu. O předání 
a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží ve dvou (2) 
vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

3) Zboží bude převzato oprávněnou osobou kupujícího, viz čl. I odst 3). 

4) Vyskytnou-li se na dodaném zboží, které je předmětem dodávky vady nebo pokud bude protokol 
o předání a převzetí zboží obsahovat nesprávné údaje, je kupující oprávněn převzetí dodávky 
odmítnout. V případě, že kupující odmítá zboží převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 
i důvody, pro které odmítá zboží převzít. 

5) V případě prodlení prodávajícího se splněním jeho závazků z této smlouvy (především v případě 
prodlení prodávajícího s termínem dodání zboží či termínem jeho uvedení do provozu) je kupující 
oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% smluvní ceny 
za dodávku zboží za každý i jen započatý den prodlení prodávajícího s plněním předmětu smlouvy, 
čímž není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada 
škody smluvní pokutu přesáhne. 

 
V. 

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1) Cena za dodávku úpravny vody GORO MID 150 dle nabídky prodávajícího ze dne 18. 3. 2021:  
 
Cena bez DPH:             186.000,- Kč  

DPH 21%:                39.060,- Kč 

Cena včetně DPH:                225.060,- Kč  

DPH se pro účely této zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

2) Kupní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná platná za splnění celého předmětu  zakázky, 
přičemž zahrnuje též dopravu zboží do místa plnění a dodání všech dokladů nezbytných pro jeho 
užívání a provoz. 

3) Kupující neposkytuje zálohy. 

4) Kupní cena je splatná na účet prodávajícího do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu, přičemž 
zaplacením se rozumí okamžik odepsání kupní ceny z účtu kupujícího. Platba bude probíhat v CZK. 

5) Úhrada za plnění této zakázky bude provedena po převzetí zboží kupujícím v místě plnění 
a po podpisu protokolu o předání a převzetí zboží kupujícím. Úhrada proběhne na základě daňového 
dokladu vystaveného prodávajícím. 

6) Vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že nebude mít faktura 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 zaslání náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

7) V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu 
pouze úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou 
faktury. 

 
 
 
 



  

VI. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1) Prodávající odpovídá za to, že zboží bude dodáno dle této smlouvy a dále podle obecně platných 

právních předpisů, v souladu s technickými normami v době předání. 

2) Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu v délce 24 měsíců, od předání zboží. Záruční doba 
začíná běžet ode dne převzetí dodávky kupujícím. 

3) Kupující je povinen ohlásit vady prodávajícímu písemně, neprodleně poté, co je zjistí. 

4) Záruční opravy provede prodávající bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady zařízení. 
Prodávající se zavazuje k reakci na ohlášení vady nejdéle do 48 hodin (oznámí čas příjezdu technika, 
dodání náhradních dílů, apod.). Dále se zavazuje odstranit závady nejpozději do 5 pracovních dní 
od nahlášení závady kupujícím, nebude-li písemně dohodnuto jinak.  

5) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol. Záruční doba se prodlužuje o dobu, 
která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění této vady. 

6) V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je kupující 
oprávněn uplatnit na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení, 
čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové). 

7) Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem předmětu koupě. 
 

VII. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1) Pokud se jedná o smluvní sankce, musí strana povinná uhradit straně oprávněné smluvní sankce 

(smluvní pokuty) nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování 
od druhé smluvní strany. 

2) Zaplacením smluvních sankcí dle této smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na náhradu vzniklé 
majetkové či nemajetkové újmy způsobené porušením povinností druhou smluvní stranou, na níž se 
sankce vztahuje, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

 
VIII. 

UKONČENÍ SMLOUVY 
 

1) Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran anebo odstoupením 
od smlouvy z důvodů stanovených v této smlouvě nebo v zákoně. 

2) Od této smlouvy může smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou 
smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:  

a) nezaplacení kupní ceny kupujícím ve lhůtě delší než 30 dní po dni splatnosti příslušené faktury; 

b) jestliže zboží nebude prodávajícím řádně dodáno v dohodnutém termínu; 

c) jestliže zboží nebude mít vlastnosti deklarované prodávajícím v této smlouvě či vlastnosti z této 
smlouvy vyplývající; 

d) jestliže je prodávající v prodlení s odstraněním vad dle čl. VI. této smlouvy. 

3) Odstoupení musí být učiněno písemně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje. 

4) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, je povinna to písemně oznámit 
nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to že 
s důvodem odstoupení souhlasí. 

5) V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky 
a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení 
nebo v dohodnuté lhůtě. 
 
 
 
 
 



  

IX. 

SOUHLAS S KONTROLOU 
 

1) Prodávající souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
s výkonem kontroly na předmět zakázky. 

 
X. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran 
obdrží jedno vyhotovení. 

2) Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

3) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

4) Doručovacími adresami pro poštovní zásilky se rozumí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. 
V případě změny adresy je účastník, u něhož ke změně adresy došlo, povinen tuto změnu písemně 
sdělit druhé straně doporučeným dopisem na aktuální adresu.  

5) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto obsahem 
souhlasí, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy a otisky razítek. 

6) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.  

 
 
 
 
 

V Jihlavě dne 29.4.2021        V Zápech dne 22.4.2021 

Za kupujícího:     Za prodávajícího: 

 

 

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

MVDr. Pavel Barták, Ph.D.   Josef Volf 
ředitel      jednatel 


