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KUPNÍ SMLOUVA 
Číslo smlouvy: SK/OZDR/25/21 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Název: Jihočeský kraj 
Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem kraje 
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO: 708 906 50 
DIČ: CZ70890650 
Bankovní spojení:    Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 250000302/0300 
(dále jen „kupující“)  

 
a 
 
Název:   MEDIPRAX CB s.r.o.                                                
Zastoupený:  Ing. Janem Machem, jednatelem 
Sídlo:  Husova tř. 1858/43, 370 05 České Budějovice 
IČO:  63886731 
DIČ:  CZ63886731 
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice 
Číslo účtu: 712046453/0300 
(dále jen „prodávající“) 
 

dále též společně „smluvní strany“ 
 

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů k plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka zdravotnických 
přístrojů pro ZZS JčK (IROP), plnění části B – Transportní ventilátor“ smlouvu následujícího znění: 

 
Článek II. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1746 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“), dohodly, že rozsah a obsah 
vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy se bude řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2079 a násl. občanského 
zákoníku. 

2. Kupující podal žádost o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu (dále také 
„IROP“), prioritní osy Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, investiční prioritu Podpora 
investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem 
systémů krizového řízení, specifický cíl Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, výzva 
č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém.  

3. Cílem projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou 
a věcnými prostředky“, registrační číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001084, je nákup moderní 
techniky a specifického vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje (dále také 
„ZZS JčK“) jako základní složku Integrovaného záchranného systému k zajištění připravenosti ZZS 
JčK v exponovaných územích Jihočeského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu 
a novým rizikům. 
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Článek III. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 4 ks transportních ventilátorů, 

(dále též „přístrojů“) a převést na kupujícího vlastnické právo k nim, a to v rozsahu a ceně podle 
cenové nabídky a technické specifikace prodávajícího, vzešlých z výsledku veřejné zakázky. 
Technická specifikace je jako příloha č. 1 součástí této smlouvy.  

2. Součástí dodávky dle této smlouvy je kompletní dodávka přístrojů včetně příslušenství, tj. přístroje 
musí být zcela funkční bez zakoupení dalších komponent, součástí je také doprava přístrojů na místo 
plnění, instalace a uvedení přístrojů do provozu, zaškolení obsluhy, vystavení protokolu o předání 
a převzetí přístrojů, předání technické dokumentace a dalších dokladů vztahujících se k přístrojům, 
které jsou potřebné pro nakládání s přístroji a pro jejich provoz, manuály a návody k použití v české 
verzi, záruční listy, příslušné dokumentace – ES prohlášení o shodě apod. Součástí předmětu této 
smlouvy je rovněž bezplatné zajištění servisu, odborné údržby a opravy včetně dodávky potřebných 
náhradních dílů po dobu trvání záruční doby. 

3. Kupující se zavazuje přístroje ve smluvně sjednané době převzít a zaplatit za ně prodávajícímu cenu 
sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou stanovených.  

4. Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy 
k používání předmětu plnění. 

5. Prodávající se zavazuje, že veškeré náhradní díly poskytnuté v rámci záručního servisu budou vždy 
a bezvýhradně zajištěny v kvalitě odpovídající originálu nebo odpovídající značkovým originálním 
náhradním dílům kategorie „A“. 

 
 

Článek IV. 
Časový a místní rozsah 

 
1. Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno až po podpisu smlouvy. 

2. Předmět smlouvy bude dodán kupujícímu nejpozději do 250 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy 
s tím, že prodávající je oprávněn dodat přístroje i jednotlivě jako dílčí plnění. Prodávající uvědomí 
kupujícího o termínu předání alespoň 5 dní před jeho uskutečněním. 

3. Místem plnění bude sídlo ZZS JčK na adrese B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice.  

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že termín dodání přístrojů dle prvního odstavce se prodlužuje 
o dobu trvání překážek plnění, které vznikly nezávisle na vůli prodávajícího, především z důvodu 
zásahu vyšší moci a které nebude možno odvrátit nebo překonat ani při vynaložení veškerého 
možného úsilí, které lze po prodávajícím spravedlivě požadovat. S ohledem na aktuální situaci 
pandemie koronaviru, za které je tato smlouva uzavírána, se za překážky plnění výslovně považuje 
prodlení třetích subjektů s dodáním zapracovávaných dílů, prodlení úřadů s vyřizováním potřebných 
záležitostí a veškerá prodlení třetích osob, která vznikla v důsledku pandemie. O vzniku takové 
překážky je prodávající povinen kupujícího informovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o vzniku 
takové překážky dozví, a to i opakovaně a je povinen sdělit kupujícímu náhradní termín plnění. 

 
 

Článek V. 
Kupní cena  

 
1. Kupní cena a ceny jednotlivých položek jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a konečné a zahrnují 

celý předmět plnění smlouvy. V kupní ceně jsou zahrnuty všechny náklady prodávajícího nezbytné 
pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy a související s plněním předmětu této 
smlouvy, a to vlastní dodání a doprava přístrojů vč. všech jejich součástí, dokumentů a příslušenství 
do místa určení, uvedení do provozu, likvidace obalů a odpadů, případné clo, kursové rozdíly, 
záruční servis a pravidelné technické prohlídky v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou 
funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny), včetně ceny měněných 
náhradních dílů a provozních náplní, zabezpečení prohlášení o shodě, to vše po dobu záruky bez 
povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny, a veškeré další náklady 
související s dodáním předmětu plnění. Celková kupní cena je nepřekročitelná a nejvýše přípustná. 
Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě změny DPH, a to právě o výši DPH. 
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2. Kupní cena je stanovena takto: 

Cena za 1 přístroj bez DPH  234 900,- Kč 
Cena za 1 přístroj s DPH % 284 229,- Kč 
Celková cena za 4 přístroje bez DPH 939 600,- Kč 
Celková cena za 4 přístroje s DPH %   1 136 916,- Kč 
 

 
Článek VI. 

Platební podmínky 
 

1. Kupující nebude poskytovat zálohy. 

2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného předmětu plnění smlouvy bude daňový doklad, který musí 
obsahovat náležitosti dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že se prodávající rozhodne plnit v dílčích 
dodávkách, je povinen vystavit daňový doklad pro každou dílčí dodávku samostatně. 

3. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, proto daňový doklad musí obsahovat název projektu 
a registrační číslo projektu dle čl. II smlouvy.  

4. Nedílnou součástí daňového dokladu bude kopie předávacího protokolu podepsaná odpovědným 
pracovníkem kupujícího a prodávajícího. 

5. Lhůta splatnosti daňového dokladu činí 30 dnů od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.  

6. Doručení daňového dokladu se provede osobně na podatelnu kupujícího, datovou schránkou nebo 
doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence. 

7. Kupující provede úhradu faktury bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, jenž je vyznačen 
na příslušné faktuře nebo jinak písemně oznámen ze strany prodávajícího kupujícímu. Platby budou 
probíhat výhradně v českých korunách. 

8. V případě, že prodávající vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo 
faktura nebude obsahovat některou náležitost ve smyslu příslušných právních předpisů, je kupující 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení 
k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu 
vystavením nové faktury. 

9. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury kupujícímu. 

10. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
ZDPH, je kupující oprávněn část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované 
platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na 
účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. 

 
 

Článek VII. 
Předání plnění 

 
1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na přístrojích přechází na kupujícího okamžikem převzetí 

přístrojů kupujícím. Převzetím se pro účely této smlouvy rozumí okamžik podpisu předávacího 
protokolu kupujícím na základě převzetí a prohlídky přístrojů. Prodávající zaručuje, že veškerá 
vlastnická práva k předmětu plnění smlouvy jsou prosta jakýchkoli práv a nároků třetích osob.  

2. O předání a převzetí předmětu plnění smlouvy bude pořízen předávací protokol podepsaný zástupci 
obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat zejména: označení prodávajícího, 
označení kupujícího, označení této smlouvy včetně jejího evidenčního čísla, označení přístrojů 
a jejich vybavení, datum a místo předání, jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věci plnění 
této smlouvy. 

3. Kupující se zavazuje bezodkladně provést prohlídku předmětu plnění, nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne jeho předání, a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k dodanému předmětu 
plnění. Pokud kupující oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má 
se za to, že kupující plnění akceptuje bez výhrad a že předmět plnění převzal. Pokud kupující zjistí, 
že předmět plnění vykazuje vady, pro které jej dle jeho názoru lze užívat k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání obvyklý, oznámí prodávajícímu, že předmět plnění 
akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že kupující plnění převzal. Vykazuje-li 
předmět plnění vady takového charakteru, pro které jej nelze užívat k účelu vyplývajícímu z této 
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smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání obvyklý, oznámí kupující prodávajícímu, že převzetí
předmětu plnění odmítá. V takovém případě se má za to, že kupující předmět plnění nepřevzal.
Nepřevzaté plnění vrátí kupující zpět prodávajícímu, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.

4. Oznámení o výhradách kupujícího dle předchozího odstavce musí obsahovat popis vad a právo,
které kupující v důsledku vady uplatňuje. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené
vady ve lhůtě dle článku VIII. odst. 6 této smlouvy. Oznámení o odmítnutí převzetí předmětu plnění
kupujícím musí obsahovat popis nedostatků, pro které bylo převzetí odmítnuto. Při opětovném
předání předmětu plnění se postup upravený v tomto článku uplatní obdobně.

5. Kupující je oprávněn odmítnout převzít přístroje, pokud je prodávající nedodá řádně, zejména pokud
nedodá přístroje v dohodnuté kvalitě, přístroje jsou poškozeny, rozbité nebo nefunkční, prodávající
nedodá veškerou potřebnou dokumentaci k přístrojům.

6. Dodávka předmětu plnění smlouvy se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud přístroje
byly:
- řádně předány včetně příslušné dokumentace;
- protokolárně převzaty kupujícím v místě sídla ZZS JčK, není-li stanoveno jinak formou zápisu

o předání a převzetí.

Článek VIII.
Záruční podmínky a vady

1. Prodávající poskytuje kupujícímu ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku záruku za jakost
spočívající v tom, že předmět smlouvy bude po dobu záruční doby způsobilý k obvyklým účelům
a zachová si obvyklé vlastnosti. Prodávající prohlašuje, že přístroje budou mít po celou dobu trvání
záruční doby vlastnosti odpovídající specifikacím, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
a příloze č. 1 této smlouvy.

2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního převzetí (i dílčího) předmětu smlouvy a trvá
24 měsíců ode dne předání předmětu plnění. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu
předávacího protokolu kupujícím a neběží po dobu, po kterou kupující nemohl přístroje řádně
používat pro vady, za které odpovídá prodávající. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za to, že
předmět smlouvy bude mít obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým podmínkám
výrobce. Před předáním projde předmět smlouvy důkladnou prohlídkou.

3. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měly přístroje při předání
a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.

4. Prodávající se zavazuje provádět na dodaném přístroji záruční opravy či servisní prohlídky dle
platných předpisů.

5. Kupující je oprávněn reklamovat vady předmětu smlouvy nebo jeho části písemně u prodávajícího
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Při reklamaci budou vady popsány či bude uvedeno, jak
se projevují. Kupující je oprávněn v reklamaci zvolit volbu svého nároku z vad předmětu smlouvy
v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6. V průběhu trvání záruční doby se prodávající zavazuje nastoupit k opravě vady nahlášené kupujícím
do 24 hodin od nahlášení závady kupujícím. Po dobu trvání záruční doby provede prodávající
bezplatně záruční opravy přístrojů včetně dodávek náhradních dílů. Převoz nefunkčního přístroje
v záruční době do místa servisu a zpět do sídla kupujícího zajišťuje na své náklady prodávající.
Prodávající se zavazuje vadu přístrojů odstranit neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů
od nahlášení vady kupujícím v případě, že nebudou použity náhradní díly, nebo nejpozději
do 7 pracovních dnů od oznámení kupujícího o vadách přístrojů, v případě použití náhradních dílů.
Není-li to z povahy věci možné, je prodávající povinen v uvedené lhůtě informovat kupujícího
o předpokládaném termínu odstranění vady.

7. Záruční opravy budou oznámeny kontaktní osobě prodávajícího:
Jméno:
Tel.:
E-mail: mediprax@mediprax.cz
Adresa nejbližšího autorizovaného servisu: Husova tř. 1858/43, 370 05 České Budějovice



5 z 7 
 

8. Pokud nelze v důsledku vady užívat předmět plnění k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání předmětu plnění obvyklý, může kupující požadovat dodání nového 
přístroje. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. 
Oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady přístroje uplatňuje. 
Pokud v průběhu trvání záruční doby dojde k poškození přístroje vinou kupujícího, zabezpečí 
prodávající jeho neprodlenou opravu za úhradu v obvyklé výši. Dopravu poškozeného přístroje 
do nejbližšího autorizovaného servisu zabezpečuje prodávající rovněž za úhradu v obvyklé výši, 
pokud se strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Cena opravy a dopravné musí být písemně 
předem odsouhlaseno kupujícím. 

9. V průběhu trvání záruční doby je prodávající povinen poskytovat kupujícímu pravidelný servis podle 
výrobcem předepsaných servisních podmínek, a to bezplatně, resp. tyto náklady jsou již zahrnuty 
v kupní ceně. 

 
 

Článek IX. 
Práva a povinnosti účastníků smlouvy 

 
1. Kupující se zavazuje poskytovat prodávajícímu nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné plnění 

prodávajícím. 

2. Prodávající je povinen písemně (např. e-mailem) bez zbytečného odkladu oznámit kupujícímu 
všechny okolnosti související s předmětem plnění, které zjistil při plnění předmětu této smlouvy 
a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů kupujícího. 

3. Prodávající je povinen dodat předmět plnění smlouvy dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této 
smlouvy. S ohledem na technické, funkční a morální zastarávání takového vozidla a snížení jeho 
dostupnosti na trhu po dobu trvání této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat odlišný předmět 
plnění, který bude po funkční stránce zcela odpovídat požadované specifikaci uvedené v příloze č. 1 
této smlouvy.  

4. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta.  

5. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů IROP (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

6. Prodávající ani kupující nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, vzájemné finanční zápočty lze 
provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě. 

7. Prodávající je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy. 

 
 

Článek X. 
Ukončení smlouvy 

 
1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy z důvodů 

uvedených v občanském zákoníku, v této smlouvě, nebo pro její podstatné porušení: 
a) podstatným porušením smlouvy na straně prodávajícího se rozumí prodlení s plněním dle čl. IV. 

odst. 2 smlouvy delší než 10 dní a pokud prodávající nezjedná nápravu ani do 5 dnů od doručení 
písemného oznámení kupujícího o takovém prodlení; 

b) podstatným porušením smlouvy na straně kupujícího se rozumí prodlení s plněním dle čl. VI. 
odst. 5 smlouvy delší než 10 dní a pokud kupující nezjedná nápravu ani do 5 dnů od doručení 
písemného oznámení prodávajícího o takovém prodlení. 

2. V případě, že kupujícímu nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích 
z realizace projektu v rámci IROP, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má 
kupující též právo jednostranně odstoupit od již uzavřené smlouvy. V případě odstoupení kupujícího 
od smlouvy, má prodávající nárok pouze na vyplacení finanční částky ve výši odpovídající rozsahu 
plnění realizovaného ke dni odstoupení. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením na adresu druhé smluvní strany 
uvedenou v této smlouvě. 
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4. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení druhé smluvní straně nebo dnem, kdy se 
za doručené považuje, a to od okamžiku doručení. Vzájemně poskytnutá plnění si strany nevracejí. 

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody. 

 
Článek XI. 

Smluvní pokuty 
 

1. Prodávající a kupující se dohodli na následujících smluvních pokutách: 
- prodávající se zavazuje při prodlení dodávky oproti termínu dodání dle čl. IV. odst. 2, nebo 

specifikaci ve smyslu čl. IX. odst. 3 této smlouvy uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý den prodlení; 

- prodávající se zavazuje při prodlení termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době dle 
čl. VIII. odst. 6 této smlouvy uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den 
prodlení. 

2. Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé straně úrok 
z prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty kupujícím. 
Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo kupujícího účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí 
dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně zápočtu proti kterékoliv 
splatné pohledávce kupujícího vůči prodávajícímu. 

4. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího splnit povinnost smluvní pokutou utvrzenou. 

5. Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody, a to ve výši, ve které eventuální 
škoda přesáhne uhrazenou smluvní pokutu. 

 
 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 

 
1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, použijí se na právní vztahy z ní vyplývající přiměřeně 

příslušná ustanovení občanského zákoníku.  

2. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 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. Poskytovatel prohlašuje, 
že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. 

4. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.  

5. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícími třetí osobě ve výši 
nejméně 10 mil. Kč a při podpisu této smlouvy přikládá prostou kopii pojistné smlouvy/prostou kopii 
pojistného certifikátu. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v předchozí větě. 

6. Kupující si vyhrazuje právo nepodepsat smlouvu, pokud před jejím podpisem bude s prodávajícím 
zahájeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Článek XIII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu. Dvě vyhotovení 

smlouvy obdrží kupující, dvě vyhotovení obdrží prodávající. 
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2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Upřesnění či změny údajů (zejména adresa, 
číslo bankovního účtu, kontaktní osoba) stačí písemně sdělit druhé smluvní straně, pokud tato netrvá 
na uzavření dodatku ke smlouvě.  

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.  

4. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, 
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení oprávněnými zástupci smluvních stran 
vlastnoručně podepsána.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv. 

6. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Technická specifikace 

 
 
 

V Českých Budějovicích, dne:     V …………………, dne: 
 
 
 
 
 
 
………………………………..     …………………………………… 
               Kupující          Prodávající 

Ing. Jan 
Mach

Digitálně 
podepsal Ing. Jan 
Mach 
Datum: 
2021.07.20 
14:15:28 +02'00'


