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Kupní smlouva 
uzavřená ve smyslu § 2079-2127 č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

mezi smluvními stranami 
(dále jen „Smlouva“) 

I.  

 
SMLUVNÍ STRANY 

Prodávající : GEOTRONICS Praha, s.r.o. 
Se sídlem:  Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4 - Braník 
Zastoupený:  XXXXXXXX, jednatelem společnosti  
IČ:   48027014 
DIČ :  CZ48027014 
Bankovní spojení: XXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXXX 

ID DS:  XXXXXXX 
 

(dále jen „prodávající“) 

a 

Kupující:   ČESKÁ REPUBLIKA – ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD 
Se sídlem:   Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 - Kobylisy 
Zastoupený: Ing. Karlem Brázdilem, CSc., ředitelem úřadu 
IČ:     60458500  
Bankovní spojení:  ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 
Číslo účtu:   2828071/0710 

ID DS:    6yvadsa 
 

(dále jen „kupující“) 

II. Úvodní ustanovení 

1. Podkladem pro dodávku zboží dle této Smlouvy je nabídka prodávajícího, která byla 
podaná pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku: „Nakup aparatury GPS 
s příslušenstvím“, systémové číslo zakázky v NEN - N006/21/V00017882.  

2. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem Smlouvy. 

3. Účelem této Smlouvy je vymezení přesných podmínek pro dodávku a převzetí zboží 
uvedeného v článku III. Smlouvy a pro určení vzájemných vztahů smluvních stran.  

III. Předmět koupě 

1. Touto Smlouvou se za uvedených podmínek prodávající zavazuje: dodat aparatury GPS 
"Trimble R9s" včetně všech součástí a příslušenství, jejichž přesné parametry 
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a specifikace jsou uvedeny v Příloze – „Specifikace předmětu plnění“, která je nedílnou 
součástí této Smlouvy (dále vše také jen „předmět plnění“ či „dodávka“).  

2. Součástí předmětu plnění je zajištění záručního servisu v rozsahu dle článku VIII. Smlouvy 
(2 roky záruka). 

3. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, příslušná technická 
dokumentace a návod k použití v českém jazyce 

IV. Kupní cena  

Kupní cena za zboží specifikované v článku III. Smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran.  

Celková kupní cena předmětu koupě:  

Celková cena předmětu koupě bez DPH 529 000,- Kč 

DPH 111 090,- Kč 

Celková cena předmětu koupě včetně DPH 640 090,- Kč 

Slovy:šestsetčtyřicettisícdevadesát korun českých.  

Celková cena je tvořena následujícími složkami: 

Tabulka č. 2: Členění celkové nabídkové ceny 

P
o

lo
ž
k

a
 Předmět plnění  

(kategorie komponenty) 
Počet 
kusů 

Celková cena 
bez DPH 

Celkové cena 
vč. DPH 

A. Aparatura GPS "Trimble R9s" včetně záruky za jakost – 24 měs. 

1 
GNSS přijímač Trimble R9s (bez radiomodemu, 
nekonfigurovaný)1 

1 182 500,- 220 825,- 

B. Příslušenství včetně záruky za jakost – 24 měs. 

2  Vnitřní Li-Ion baterie 7,2 V/7,8 Ah 1 
součást 
přijímače 

 

3 Zdroj napětí s kabely pro nabíjení vnitřní baterie 1 
součást 
přijímače  

 

4 Adaptér 26-pin na USB, Ethernet a napájení 1 
součást 
přijímače 

 

5 USB kabel 1 
součást 
přijímače 

 

6 Držák na tyčku 1 
součást 
kontroleru 

 

7 Baterie, Nabíječka, Stylus 1 
součást 
kontroleru 

 

8 Metr pro určení výšky antény 1 
součást 
přijímače 

 

                                                
1 konfigurace přijímače GPS je uvedena v příloze „Specifikace předmětu plnění“. 
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P
o

lo
ž
k

a
 Předmět plnění  

(kategorie komponenty) 
Počet 
kusů 

Celková cena 
bez DPH 

Celkové cena 
vč. DPH 

9 Transportní kufr Trimble 1 
součást 
přijímače 

 

10 

Externí multifrekvenční anténa Trimble Zephyr 
Geodetic 3 (sub mm fázové centrum) s velkým 
stínítkem a technologií Stealth™ 

1 81 750,- 98 917,50 

11 Anténní kabel 10 m 1 
součást 
antény 

 

12 
Externí multifrekvenční anténa Trimble Zephyr 3 
(sub mm fázové centrum) 

1 62 250,- 75 322,50 

13 Anténní kabel 1,6 m 1 
součást 
antény 

 

14 Externí baterie Trimble 6 Ah s kabelem 1 22 090,- 26 728,90 

15 Zdroj napětí s kabely pro nabíjení externí baterie 1 
součást 
nabíjecí sady 

 

16 Transportní brašna 1 
součást 
nabíjecí sady 

 

17 
Teleskopická karbon/kovová výtyčka 2,5 m pro 
GPS 

1 7 900,- 9 559,- 

18 Trojnožka s optickým centrovačem a libelou 1 4 630,- 5 602,30 

19 Adaptér do trojnožky 1 1 210,- 1 464,10 

20 Výškový adaptér 1 840,- 1 016,40 

21 Těžký stativ 1 4 160,- 5 033,60 

22 
SW Trimble Business Center Survey 
Intermediate 

1 45 950,- 55 599,50 

23 Kontrolér Trimble TSC52  115 720,- 140 021,20 

24 Cena příslušenství celkem 346 500,- 419 265,- 

24 
Celková nabídková cena aparatury GPS "Trimble R9s" s 
příslušenstvím včetně záruky za jakost – 24 měs. 

529 000,- 640 090,- 

                                                
2 konfigurace kontrolér Trimble TSC5 je uvedena v příloze „Specifikace předmětu plnění“. 
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1. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nutné k poskytnutí plnění, jakož i veškeré 
náklady související (záruční servis, doprava do místa plnění, vč. místa dodání, clo, 
skladování, manipulace, recyklační poplatky atd.). 

2. Celková cena je cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná, vyjma změny sazeb 
DPH a zákonných poplatků a prodávající je povinen za tuto cenu plnění dokončit tak, aby 
bylo dosaženo účelu a předmětu této Smlouvy, a to i v případě, že by se v průběhu plnění 
Smlouvy zjistilo, že ke splnění účelu a předmětu této Smlouvy je nutné vynaložit další 
náklady nebo zvolit jiné postupy 

3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. 

V. Doba a místo plnění  

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží podle této Smlouvy kupujícímu do 30 dnů od 
podpisu smlouvy. 

2. Místem plnění je sídlo zadavatele. 

VI. Platební podmínky 

1. Fakturace je možná až po kompletním předání celého předmětu plnění. 

2. Uskutečněná dodávka zboží bude uhrazena na základě daňového dokladu po jejím 
převzetí a podepsání předávacího protokolu /dodacího listu bez vad. Splatnost daňového 
dokladu je 21 dnů od data doručení do datové schránky.  

3. Daňový doklad (faktura) bude vyhotoven ve formátu isdoc/isdocx (Information System 
Document) verze 5.2 a vyšší nebo v jiném formátu stanovém Evropskou směrnicí 
2014/55/EU, popřípadě v PDF. E-faktura bude zasílána prostřednictvím datové schránky 
6yvadsa nebo na e-mailovou adresu zu.praha@cuzk.cz . 

4. V případě, že daňový doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo 
náležitosti, je kupující oprávněn daňový doklad prodávajícímu vrátit do data jeho 
splatnosti. Prodávající podle charakteru nedostatků platební doklad opraví nebo vystaví 
nový. U opraveného platebního dokladu běží nová lhůta splatnosti.  

5. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího. 

6. Platba bude probíhat výhradně v Kč. Daňový doklad (faktura) bude musí splňovat všechny 
náležitosti zvláštních právních předpisů. Kupující prohlašuje, že neposkytne prodávajícímu 
zálohu.  

VII. Všeobecné dodací podmínky 

1. Předmět koupě bude dodán bez vad a převzat na základě Předávacího protokolu/ 
dodacího listu vyhotoveného ve dvou výtiscích. Předávací protokol bude obsahovat údaje 
o identifikaci, množství a době dodání zboží. Dobou dodání se rozumí den převzetí zboží 
příjemcem.  

2. Prodávající je povinen dodat zboží v množství a jakosti a v technickém provedení dle 
Smlouvy. Zboží bude kupujícímu předáno jako celek a to včetně dokladů a dokumentů. 

mailto:zu.praha@cuzk.cz
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Kupující není povinen převzít částečné plnění, nebo zboží, ke kterému prodávající nedodá 
příslušné doklady a dokumenty. 

3. Prodávající je povinen uvědomit kupujícího, prostřednictvím kontaktní osoby – 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nejméně 3 pracovní dny předem o připravenosti splnit 
dodávku do  místa určení: Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 - 
Kobylisy a vyzvat jej k převzetí předmětu koupě. 

4. Dodávka je považována za splněnou dnem předání zboží prodávajícím kupujícímu v místě 
plnění. 

5. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží bude nové a nepoužívané, v jakosti, provedení 
a množství, jaké je touto Smlouvou a v nabídce prodávajícího deklarováno. 

6. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího tj. dnem, který je 
uvedený v předávacím protokolu/ dodacím listu. 

VIII. Záruka za jakost 

1. V souladu s ustanovením § 2165 a následujícího občanského zákoníku je na zboží 
sjednána záruční doba za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 
převzetí zboží, tj. data uvedeného v předávacím protokolu. Práva z vadného plnění může 
kupující uplatnit do posledního dne záruční doby za jakost. 

2. Tato záruka za jakost se nevztahuje na závady způsobené přirozeným opotřebením, 
použitím zařízení v rozporu s návodem k použití nebo hrubou nedbalostí uživatele. 

3. Kupující je povinen vady zřejmé oznámit prodávajícímu nejpozději při řádném předání 
a převzetí předmětu plnění. Předmět plnění kupující převezme pouze bez zřejmých vad 
bránících standardnímu užívání. Vady zřejmé, jsou vady, které jsou zjistitelné při řádném 
převzetí, kdy je kupující povinen předané zboží odborně prohlédnout nebo zajistit 
prohlídku jinou osobou. 

4. Ostatní vady oznámí kupující prodávajícímu nejpozději do 7 dnů po té, kdy je zjistil. 
V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují a jaké 
nároky z vad zboží uplatňuje. Má-li předmět koupě vady, může kupující požadovat i 
dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud 
se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li 
to možné, může odstoupit od Smlouvy, a to dle odst. 1 § 2169 občanského zákoníku.  

5. K obnovení provozuschopnosti zařízení dojde nejpozději do 14 dnů od řádného nahlášení 
závady. 

IX. Záruční a pozáruční servis 

1. Servisním střediskem provádějícím záruční a pozáruční servis v plném rozsahu je firma 
GEOTRONICS Praha, s.r.o. kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. I. Hlášení poruch je třeba 
provádět telefonicky na 296 801 183 v době od 8 do 16 hodin nebo emailem na adrese 
servis@geotronics.cz.  

2. Záruční doba bude činit minimálně 24 měsíce a začne běžet dnem podpisu Předávacího 
protokolu. 

3. Záruka se bude vztahovat na aparatury GPS "Trimble R9s včetně všech součástí 
a příslušenství. 
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4. Prodávající před servisním zásahem informuje kupujícího o způsobu a rozsahu servisního 
zásahu.  

5. Komunikace v českém jazyce. 

6. Provedení profylaktické kontroly na žádost zadavatele jednou za rok na pracovišti 
zadavatele. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i záruka na jakost 
odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. V případě odpovědnosti prodávajícího za vady platí v ostatním § 560 a násl. občanského 
zákoníku, ve znění platných předpisů. 

 

X. Sankční podmínky 

1. Kupující je oprávněn požadovat smluvní pokutu za prodlení s dodržením termínů dle 
čl. VIII. odst. 5, a to ve výši 0,5 % z ceny plnění za každý započatý den, se kterým je 
prodávající v prodlení.  

2. Kupující je oprávněn požadovat smluvní pokutu za prodlení s nedodržením termínu dodání 
a předání zboží ve výši 0,5 % z ceny plnění za každý započatý den, se kterým je 
prodávající v prodlení. Tato smluvní pokuta bude součástí konečné faktury za dodávku 
a bude ve faktuře uvedena jako sleva z konečné ceny.  

3. Pro případ prodlení s úhradou splatné faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Žádné další sankce 
nebo smluvní pokuty nejsou přípustné. 

XI. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany mají možnost odstoupit od Smlouvy pro její podstatné porušení. 

2. Za podstatné porušení Smlouvy obě smluvní strany považují především: 
a) prodlení sjednaného termínu plnění delší než 12 dnů, 
b) prodlení kupujícího se zaplacením faktury po dobu delší než 20 dnů, 
c) neodstraní-li prodávající vady v dohodnuté lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady 

neodstraní, může kupující od Smlouvy odstoupit bez odsouhlasení prodávajícím. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy je odstupující strana své odstoupení povinna písemně 
oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení od Smlouvy neplatné. Nesouhlasí-li druhá smluvní strana s důvodem 
odstoupení dle písmene a) a b) odst. 2 čl. XI. dle této Smlouvy nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. Po 
marném uplynutí uvedené lhůty odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti. 

4. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od Smlouvy. 

5. Vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze Smlouvy jsou smluvní strany povinny 
vypořádat ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného odstoupení od Smlouvy kterékoliv 
ze smluvních stran. 
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XII. Závěrečná ustanovení 

1. Pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Pro závazkový vztah je rozhodné právo České republiky, případné spory budou 
rozhodovány u příslušného soudu, nikoli v rozhodčím řízení. 

3. Smlouvu lze měnit nebo doplnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinnosti podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného 
prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této 
povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto 
bodě nedopustila. 

5. Prodávající prohlašuje, že dodaný předmět koupě není zatížen žádnými právy třetích osob.  

6. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany 
nepřevedou na třetí stranu jakékoli závazky a práva vyplývající z této Smlouvy. 

7. Tato Smlouva podléhá povinnosti jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv a právo k zaslání Smlouvy do registru smluv svědčí straně 
kupujícího. 

8. Smlouva se vyhotovuje elektronicky a bude smluvními stranami opatřena uznávaným 
elektronickým podpisem, přičemž každá ze smluvních stran obdrží rovnocennou 
elektronickou verzi Smlouvy. 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich 
pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha  - Specifikace předmětu plnění. 

Za prodávajícího: Za kupujícího: 

18.8.202    03.8.2021 

El. podpis    El. podpis 

…………………….. .…….………………………….. 
XXXXXXXX  Ing. Karel Brázdil, CSc. 
jednatel společnosti ředitel úřadu  
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Příloha - Specifikace předmětu plnění 

APARATURA GPS S PŘÍSLUŠENSTVÍM: 

1. Přijímač: 

1x GNSS přijímač Trimble R9s (bez radiomodemu, nekonfigurovaný) 

konfigurace přijímače GPS: 

 Statické měření s ukládáním dat 

 Podpora ovládání mobilním telefonem a kontrolní jednotkou 

 Příjem RTK korekcí ze základny i VRS sítě - rover 

 Dvoufrekvenční příjem GPS 

 Dvoufrekvenční příjem Glonass 

 Dvoufrekvenční příjem QZSS 

 Příjem SBAS korekcí 

 Dvoufrekvenční příjem Galileo 

 Dvoufrekvenční příjem BeiDou 

 Rozšíření na třífrekvenční příjem (pro stávající dvoufrekvenční opce): GPS: L5; 
Glonass: L3;  

 BeiDou: B3 

 NMEA výstup 

 
2. Příslušenství:  

 1x vnitřní Li-Ion baterie 7,2 V/7,8 Ah 

 1x zdroj napětí s kabely pro nabíjení vnitřní baterie 

 1x adaptér 26-pin na USB, Ethernet a napájení 

 1x USB kabel 

 1x Držák na tyčku 

 1x Baterie, Nabíječka, Stylus 

 1x metr pro určení výšky antény 

 1x transportní kufr 

 1x Externí multifrekvenční anténa Trimble Zephyr Geodetic 3 (sub mm fázové 
centrum) s velkým stínítkem a technologií Stealth™ 

 1x Anténní kabel 10 m 

 1x Externí multifrekvenční anténa Trimble Zephyr 3 (sub mm fázové centrum) 

 1x Anténní kabel 1,6 m 

 1x externí baterie Trimble 6 Ah s kabelem 

 1x zdroj napětí s kabely pro nabíjení externí baterie 

 1x transportní brašna 

 1x Teleskopická karbon/kovová výtyčka 2,5 m pro GPS 

 1x Trojnožka s optickým centrovačem a libelou 

 1x Adaptér do trojnožky 

 1x Výškový adaptér 

 1x Těžký stativ 

 1x SW Trimble Business Center Survey Intermediate 

 1x kontrolér Trimble TSC5 

konfigurace kontroléru TSC5: 

 Kapacitní barevný dotykový displej s úhlopříčkou 5“ 
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 Kompletní alfanumerická klávesnice podsvícená 

 Vnitřní paměť 64 GB 

 4 GB RAM, procesor Qualcomm SDA660 

 Vestavěný fotoaparát 13 MPx s bleskem 

 Vestavěný GNSS přijímač a elektronický kompas 

 Vestavěný LTE modem 

 Bluetooth/WiFi/USB-C 

 Odolnost IP65 

 Hmotnost 0.934 kg 

 Polní software Trimble ACCESS pro GNSS v. 2021 

 Podpora WMS služeb 

 Certifikovaný globální transformační klíč vč. geoidu 

 Volitelné výstupní protokoly 

 

U dodávaného zařízení prodávající uvede jeho přesnou specifikaci, obchodní název, 

výrobce a product number.  
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