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Český hydrometeorologický ústav 

Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 

IČO: 00020699 DIČ: CZ00020699 

Č. ú.  

(plátce DPH, avšak při výkonu činnosti dle Vl. nařízení č. 96/1953 Sb. není osobou povinnou  

k dani podle ust. § 5 odst. 3 zák.č. 235/2004 Sb., o DPH) 

Statutární orgán:  ředitel ČHMÚ 

 

Zastoupený:  ředitel pro meteorologii a klimatologii 

  

Kontaktní osoba: 

dále jen „kupující“ 

 

a 

 

Název subjektu : METEOSERVIS v.o.s  

Se sídlem: Chelčice 31, 389 01 Chelčice 

IČO: 608759992 DIČ: CZ608759992 

Č.ú. Vedený: 

Zapsán: V obch. rejstříku u Kr. soudu v Č. Budějovicích dne 10.6.1994 – oddíl A, vložka 2771 

                             

 

Statutární orgán:  Společník 

Zastoupený:  

Kontaktní osoba: Společník 

dále jen “ prodávající” 

 

 

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 
 

1. Tato Kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího 

řízení dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem 

„Nákup dílů a příslušenství automatických meteorologických stanic“, 

2. V rámci předmětné veřejné zakázky byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka prodávajícího. 

3. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat za podmínek této smlouvy kupujícímu díly a 

příslušenství automatických meteorologických stanic (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího ke 

zboží vlastnické právo. Kupující se za podmínek této smlouvy zavazuje zboží převzít a uhradit za 

převzaté zboží prodávajícímu kupní cenu uvedenou v této smlouvě. Bližší specifikace zboží je uvedena 

v Tab 1. 
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Tab. 1 Přehled požadovaných dílů a příslušenství 
Položka 

Přístroj, čidlo 
Ks 

1 ochranný rám proti dosedání ptactva na srážkoměr 7 

2 držák pro uchycení snímače přízemní teploty," Sněžnice Yeti2"  7 

3 náhradní sítka s tryskou do automatických klopných srážkoměrů (MR3H-FC) 20 

4 
stínící kryt pro zastínění snímačů teploty nebo relativní vlhkosti vzduchu před 
přímým slunečním zářením a deštěm - kryt MetCover4 pro HMP155 – ( 11 
žaluzií – komplet) 

13 

5 HMP 155 (záruka 1 rok) 3 

6 PT100 10 

7 akumulátor 12V/7,5 Ah 3 

8 akumulátor 12V/20 Ah 2 

9 akumulátor 12V/24 Ah 10 

10 akumulátor 12V/42 Ah 1 

 

 

II. MÍSTO, ČAS A ZPŮSOB PLNĚNÍ 
 

1. Prodávající se zavazuje dodat nové, nepoužité a bezvadné zboží kupujícímu.  

2. Doba dodání je do 30.9.2021. Pokud nebude dohodnuto u jednotlivých položek jinak, bude místem 

dodání zboží  ČHMÚ, Oddělení přístrojové techniky, Generála Šišky 942, 143 06 Praha 4 - Libuš. 

3. Prodávající je povinen alespoň 24 hodin před dodáním zboží informovat kontaktní osobu kupujícího 

o datu a hodině dodání zboží. Kontaktní osobou kupujícího pro převzetí zboží je p. 

email: Změna kontaktní osoby není považována za změnu smlouvy. Změna 

kontaktní osoby je účinná vůči prodávajícímu doručením písemného oznámení kupujícího o její 

změně. Za písemné oznámení se považuje i oznámení zaslané na emailovou adresu prodávajícího. 

4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí. Převzetí zboží potvrdí kupující 

prodávajícímu formou protokolu. Kupující je povinen neprodleně provést kontrolu zboží a předat 

potvrzený předávací protokol prodávajícímu.  

5. Prodávající je povinen dodat kupujícímu pouze zboží, jehož provoz nebo užití na území České 

republiky byl schválen příslušnými orgány.  

 

III. KUPNÍ CENA 
 

1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů.  
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2. Celková cena předmětu smlouvy je cenou smluvní a byla stanovena na základě výběru dle VZ – 

systémové číslo N006/21/V00019467 s názvem „Nákup dílů a příslušenství automatických 

meteorologických stanic – opakované vyhlášení“ v celkové výši: 

  169 398,- Kč bez DPH 

  35 575,- Kč DPH 21% 

  204 973,- Kč s DPH 

Rozpis ceny podle jednotlivých položek je v následující tabulce Tab 2.  

 

Tab. 2 Rozpis ceny dle položek 

Položka Přístroj, čidlo Ks 
Jednotková 

cena 

Celkem 

(bez DPH) 

Celkem 

(s DPH) 

1 ochranný rám proti dosedání ptactva na srážkoměr 7 

2 držák pro uchycení snímače přízemní teploty," Sněžnice Yeti2"  7  

3 
náhradní sítka s tryskou do automatických klopných srážkoměrů 

(MR3H-FC) 
20 

4 

stínící kryt pro zastínění snímačů teploty nebo relativní vlhkosti 

vzduchu před přímým slunečním zářením a deštěm - kryt 

MetCover4 pro HMP155 – ( 11 žaluzií – komplet) 

13  

5 HMP 155 (záruka 1 rok) 3  

6 PT100 10  

7 akumulátor 12V/7,5 Ah 3 

8 akumulátor 12V/20 Ah 2 

9 akumulátor 12V/24 Ah 10  

10 akumulátor 12V/42 Ah 1 

 

3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží. 

4. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním platebním styku (úhradě faktury). Fakturace bude 

provedena pouze jednou fakturou zaslanou prodávajícím kupujícímu na uvedenou adresu kupujícího 

v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. 

5. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu za zboží na základě faktury vystavené 

prodávajícím po jeho převzetí kupujícím na účet uvedený v této smlouvě. Je-li prodávající registrován 

jako plátce DPH, je kupující povinen uhradit společně s cenou i příslušnou DPH. 

6. Doba splatnosti kupní ceny činí 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Prodávající je povinen 

vystavit fakturu tak, aby splňovala náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti obchodních listin a evidenční číslo smlouvy 

kupujícího uvedené na smlouvě. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v předchozí větě, je 

kupující oprávněn vrátit fakturu zpět prodávajícímu; v případě takového vrácení faktury, doba 

splatnosti kupní ceny neběží. Doručením opravené či doplněné faktury běží nová doba splatnosti v 

délce 14 dnů. 
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IV. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Prodávající prohlašuje, že zboží je způsobilé k užívání k účelům, k nimž je určeno a že si tyto vlastnosti 

zachová po dobu 24 měsíců ode dne předání kupujícímu.  

2. Kupující je povinen při převzetí zboží prohlédnout, zda dodané zboží odpovídá druhu a množství 

sjednanému v této smlouvě. Prodávající prohlašuje, že zboží včetně příslušenství je bez vad. 

3. Zjistí-li kupující při prohlídce zboží vadu, není povinen vadné zboží převzít. 

4. Kupující není povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu po té, co ji zjistil; kupující 

oznámí vadu zboží prodávajícímu včas, pokud ji oznámí nejpozději do konce záruční doby. V případě 

existence vady zboží je kupující oprávněn požadovat náhradní dodávku nového bezvadného zboží, 

přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo od smlouvy odstoupit. 

5. V případě dodání nového zboží výměnou za zboží vadné běží nová 24 měsíční záruční doba ode dne 

dodání nového zboží kupujícímu. 

6. Právo kupujícího z vadného plnění je prodávající povinen uspokojit bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o volbě nároku z vadného plnění 

kupujícího prodávajícímu. 

 

V. SANKCE A NÁSLEDKY PRODLENÍ 

1. Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 

0,05% z celkové kupní ceny bez DPH dle čl. III odst. 2 smlouvy za každý započatý den prodlení.  

2. Prodávající je povinen v případě prodlení s uspokojením nároku kupujícího z vadného plnění uhradit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní 

pokutou a to i ve výši smluvní pokutu přesahující. 

4. Kupující je v případě prodlení s úhradou kupní ceny povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení 

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. 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody související 

s plněním této smlouvy a to nezávisle uplatnění smluvní pokuty, neboť smluvní pokutu se 

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. 

 

VI. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 

1. Prodávající nesmí postoupit pohledávku za kupujícím vzniklou na základě této smlouvy či v její 

souvislosti. 
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2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 

smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv. 

3. Smluvní strany se shodly, že ujednání této smlouvy jsou oddělitelná a že neplatnost jen některého z 

nich nečiní neplatnou celou smlouvu. 

4. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky podepsanými k tomu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení.  

6. ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů při použití 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, (GDPR). Bližší informace 

týkající se zpracování osobních údajů se nachází na www.chmi.cz. 

7. Prodávající bere na vědomí, že ČHMÚ, jako kupující, je povinným subjektem podle zákona č.  

181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 

bezpečnosti).  

8. Strany se dohodly, že na jejich právní vztah vzniklý na základě této smlouvy se nepoužije ustanovení 

§ 557 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Strany dále prohlašují, že mezi nimi není založena žádná 

ustálená obchodní praxe, a že se jejich právní vztah neřídí žádnými obchodními zvyklostmi. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

  

 

 

V _______ dne __.__.______ 

____________

(oprávněná osoba za ČHMÚ) 

         

       

                ředitel  

pro meteorologii a klimatologii 

Český hydrometeorologický ústav 

 

 

V Chelčicích dne  19.8. 2021 

______________

         (oprávněná osoba – subjekt) 

            

společník 

METEOSERVIS v.o.s. 
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