
Kupní smlouva
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

zákoník).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva
tohoto znění:

I. Smluvní strany

1. Kupující

název:
sídlo:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefonní spojení: 
fax:

2. Prodávající 

název: IS STAR s. r. o.
sídlo: Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
zastoupená: Ivanem Špirochem - jednatelem 
IČO:273 145 88 
DIČ: CZ273 
bankovní

Společnost zapsaná v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 
C, vložka 182722

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
plk. Mgr. Alešem Černohorským, ředitelem Hasičského záchranného sboru 
Pardubického kraje 

70885869 
není plátcem DPH 
ČNB, pobočka Hradec Králové 
6232881/0710

II. Předmět smlouvy

2.1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu a převede na něho vlastnické právo náhradním 
dílům pro údržbu k dýchacích přístrojů MSA Auer (dále jen „zboží"). Bližší specifikace zboží včetně 
množství je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2.2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za zboží kupní cenu.
2.3. Součástí dodávky zboží je i předání veškerých dokladů, které se ke zboží vztahují.

III. Doba a místo plnění 

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu nejpozději do 30.9.2021
3.2. Místo plnění smlouvy: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 
Pardubice.

IV. Kupní cena

4.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za zboží ve výši:

Celková kupní cena činí 202 178,90 Kč.
Slovy: dvěstědvatisícjednostosedmdesátosm korun českých, devadesát haléřů.
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Cena za zboží bez DPH v Kč DPH 21 % Cena za zboží s DPH v Kč

167 090,- 34 278,90 202 178,90

4.2. Tato kupní cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
4.3. Tato kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s řádným dodáním zboží, 
včetně nákladů na dopravu do místa plnění a pojištění až do doby protokolárního převzetí zboží 
kupujícím.

V. Platební podmínky

5.1. Úhrada kupní ceny se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím 
po předání a převzetí zboží. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti dle § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle § 435 občanského zákoníku a 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5.2. Prodávající se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) a předat ji kupujícímu při předání a 
převzetí zboží.
5.3. Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 30 dní ode dne jejího doručení 
kupujícímu.
5.4. Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
5.5. V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé 
náležitosti chybí, je kupující oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět prodávajícímu do data 
splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí kupující vyznačit důvod vrácení faktury 
(daňového dokladu). V takovém případě je prodávající povinen vystavit novou fakturu (daňový 
doklad) s novým datem splatnosti, stanoveným dle bodu 5.3. tohoto článku.
5.6. V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na 
straně banky, není kupující po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového dokladu).
5.7. Kupující prohlašuje, že neposkytne prodávajícímu zálohu.

VI. Převzetí předmětu smlouvy

6.1. Převzetí zboží bude kupujícím potvrzeno v předávacím protokolu, který bude přiložen k faktuře 
(daňovému dokladu).
6.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu 
brání jeho řádnému užívání.
6.3. Prodávající předá kupujícímu také doklady vztahující se ke zboží, a to zejména:
- návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii,
- adresy, telefonní a faxová čísla servisních míst,
- písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- záruční list,
- předávací protokol.

VII. Záruční podmínky

7.1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má dohodnuté vlastnosti po dobu 24 měsíců. 
Záruční lhůta běží ode dne předání a převzetí zboží dle čl. VI. této smlouvy. Během záruční doby 
prodávající ručí, že dodané zboží nemá žádné nedostatky nebo výrobní vady.
7.2. Kupující je povinen uplatnit vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění 
formou písemného oznámení. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se 
prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů nebo ve lhůtě stanovené 
dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.
7.3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nedodržením zásad správné obsluhy a údržby, 
nesprávným zacházením, nedbalostí nebo úmyslným poškozením.
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7.4. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý případ a za každý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je 
povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

Vlil. Sankce

8.1. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění sjednaného termínu předání zboží uhradí 
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté kupní ceny (včetně DPH) za každý i 
započatý den prodlení.
8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kupujícího s úhradou faktury budou 
prodávajícím účtovány úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob za každý i započatý den 
prodlení.
8.3. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského 
zákoníku.
9.2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k závažnému porušení smluvních povinností kteroukoliv 
ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí jedna strana druhé do 10ti dnů od vzniku závažného 
porušení smlouvy.
9.3. Za závažné porušení této smlouvy se považuje zejména dodání zboží s vadami, prodlení 
prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 30 kalendářních dnů, prodlení kupujícího s úhradou 
faktury (daňového dokladu) po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

X. Povinnost mlčenlivosti

10.1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích 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 o informace veřejně přístupné, nebo o 
případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
oprávněného orgánu.
10.2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které 
se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
10.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této 
smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
10.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
10.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictví osob oprávněných 
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
10.6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek.
10.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě povinnosti uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
uveřejnění na své náklady kupující.

XI. Změna smlouvy

11.1. Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a 
podepsaných oběma smluvními stranami.
11.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jejich doručení. Po tuto dobu je návrhem dodatku vázána strana, která jej podala.
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XII. Kontaktní osoby

12.1. Za kupujícího je

12.2. Za prodávajícího

XIII. Ostatní ujednání
13.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení 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 údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů).
13.2. Prodávající se zavazuje, že při plnění závazku z této smlouvy nebude docházet k opožděné 
splatnosti faktur případným subdodavatelům, nelegálnímu zaměstnávání osob, porušování BOZP a 
nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí. Prodávající bude dále při plnění této 
smlouvy dbát na to, aby docházelo k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních 
či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 
směrnice č. 2014/24/EU.
13.3. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti, zůstávají ostatní tímto 
nedotčena. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných 
právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují 
upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru 
ustanovení neplatného resp. neúčinného.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
14.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
14.3. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
14.4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne.

za kupujícího: 
plk. Mgr. Aleš Černohorský 

ředitel Hasičského záchranného sboru 
Pardubického kraje



Část A - Dodávka náhradních dílů DT MS AUER, oceněný výkaz

Název Obj.č. Celkem dílů Cena/ks bez DPH Cena celková s DPH Nomenklaturní č.
O-kroužek VT hrdla ventilu (11x2,5 nátrubek 
redukčního ventilu) D4080948 138 42,00 Kč 7 013,16 Kč 079559004027

Disk výdechového ventilu UE P (masky Ultra Elite) D2056724 25 509,00 Kč 15 397,25 Kč 079500002007

Směrový ventil (vnitřní polomasky Ultra Elite a 3S) D2055731 96 75,00 Kč 8 712,00 Kč 079500002010
Disk nádechového ventilu 3S, UE P (masky Ultra Elite
P a 3S PS) D2056722 49 44,00 Kč 2 608,76 Kč 079500002011

Hovorová membrána (masky Ultra Elite P a 3S PS) D2055708 71 195,00 Kč 16 752,45 Kč 079559006043
Disk výdechového ventilu 3SPS (maska 3S) D2055749 1 411,00 KČ 497,31 Kč 079500002008
Klár Pilot 100 ml spray na zorníky 10032164 18 454,00 Kč 9 888,12 Kč 079559006097
Zorník 3S (masky 3S) 10080822 2 425,00 Kč 1 028,50 Kč 079559006045
Napínák popruhu lahve AirMaXX (zel.dil) 10026847-SP 2 60,00 Kč 145,20 Kč 040108011265
Ramenní popruh AirMaXX - levý 10027673 4 2 729,00 Kč 13 208,36 Kč 079559003243
Ramenní popruh AirMaXX - pravý 10027674 4 2 779,00 Kč 13 450,36 Kč 079559003244
Bederní pás AirMaXX - komplet 10027670-SP 4 5 738,00 Kč 27 771,92 Kč 079559006470
O-kroužek těsnící AutoMaXX (adaptéru PA
AutoMaXX) 10032073 42 43,00 Kč 2 185,26 Kč 079559004030

Membrána AutoMaXX (plicní automatiky AutoMaXX) 10032083A 55 381,00 Kč 25 355,55 Kč 079559004032
Výdech, ventil Elite D2056725 2 295,00 Kč 713,90 Kč 079500000080
Držák PA na bederní pás AutoMaXX - AS 10118878-SP 5 226,00 Kč 1 367,30 Kč 074101004036
Popruh na TL eXXtreme komplet 10040411 1 2 166,00 Kč 2 620,86 Kč 079559006060

O-kroužek opěrný k manometru (na rozdělovači SL) 10034315 3 47,00 Kč 170,61 Kč 079559003816



Šroub krytu rozdělovače (rozdělovač = manometr, 2x 
rychlospojka PA, výstražné zařízení) 10069377 8 49,00 Kč 474,32 Kč 079500000081
Ochranný kryt manometru (na rozdělovači SL) 10053356-SP 1 427,00 Kč 516,67 Kč 079559006062

Ochranný kryt manometru zadní (na rozdělovači SL) 10053355-SP 1 489,00 Kč 591,69 Kč 079559006062

Celoobličejová maska G1 PS-MaXX, velikost M, 
kombinace přilba-maska (s adaptérem kandahár)

A-G1FP-H-M-1-M-
H-R-P 4 6 299,00 Kč 30 487,16 Kč 074005000203

Pružina výdechového ventilu masky 3S 10095813 5 116,00 Kč 701,80 Kč 079559006057
Kryt výdech. Ventil Ultra Elite D2056726 2 413,00 Kč 999,46 Kč 079500000102
T-kus 156/300 barů, D4075818 2 7 773,00 Kč 18 810,66 Kč 079559006065

Nástroj pro přidržení průzvučné membrány masky G1 10169560-SP 1 581,00 Kč 703,01 Kč 079559006053

| Celkem včetně DPH 202171,64 Kč


