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I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUW 

1. Prodávající se touto kupní smlouvou (dále jen ,,smlouva") zavazuje dodat za podmínek této 
smlouvy kupujícímu 20ks srážkoměrných souprav (dále jen ,,zboží'7 a převést na kupujícího ke 
zboží vlastnické právo. 

2. Bližší specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1 - Specifikace zboží. 

3. Kupující se za podmínek této smlouvy zavazuje zboží převzít a uhradit za převzaté zboží 
prodávajícímu kupní cenu uvedenou v této smlouvě. 

4. Nedílnou součástí dodávky zboží je i doprava na místo plnění. 

II. MÍSTO, ČAS A ZPŮSOB PLNÉNÍ 

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

2. 

3. 

Předpokládaný termín dodání je dc 30.11.2021, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Prodávající je povinen dodat zboží do sídla kupujícího, tj. ČHMÚ, Na Šabatce 17, 146 06, 
Praha 4 - Komořany, Česká republika. 

III. KUPNÍ CENA 
1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran V souladu S ustanoveními zakona č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Kupujícímu se fakturuje cena bez DPH ve smyslu zákona 222/2004 Z.z., zákona O dani 
Z pridanej hodnoty, zejm. ustanovení § 43 odst. 1. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady 
prodávajícího související S dodáním zboží, tj. včetně dopravy na místo určení: ČHMU, Na 
Šabatce 14, 146 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika. 

3. Kupní cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za funkční a kompletní dodávku 
dle článku I. této smlouvy, činí dle dohody smluvních stran: 

doprava 

1 srážkoměrná souprava 337,75 EUR bez DPH 

20 srážkoměrných souprav celkem 6755 EUR bez DPH 

230 EUR bez DPH 

celková cena 6985 EUR bez DPH 

4. Kupní cena dle tohoto článku smlouvy je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a není ji možno 
překročit. 

5. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním platebním styku (úhradě faktury). Fakturace 
bude provedena pouze jednou fakturou zaslanou prodávajícím kupujícímu na uvedenou adresu 
kupujícího. 
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6. 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-Ií prodávající 
registrován jako plátce DPH, je kupující povinen uhradit společně S cenou i příslušnou DPH. 

7. Doba splatnosti kupní ceny činí 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, kterou je 
prodávající povinen vystavit ve smyslu zákonného ustanovení příslušné země a to způsobem, 
aby byla akceptována ze strany kupujícího podle § 29 zak. č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty. 

IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ 

1. Prodávající je povinen předat kompletní dodávku zboží v místě plnění zástupci kupujícího, 
kterého předem může na dotaz prodávajícího určit kupující, není-li určen v této smlouva. 

3. 

2. Oznámení O dodávce zboží musí být ze strany prodávajícího ohlášeno nejméně 5 pracovních 
dní před jeho dodáním. 

Kontaktní osobou kupujícího je: e-mail: email: 
 Změna kontaktní osoby není považována za změnu smlouvy. Změna 

kontaktní osoby je účinná vůči prodávajícímu doručením písemného oznámení kupujícího o jej 
změně. Za písemné oznámení se považuje i oznámení zaslané na emailovou adresu 
prodávajícího. 

4. Prodávající je povinen k dodávce zboží vyhotovit ve dvou výtiscích předávací protokol a 
specifikovat v ném dodané zboží. V případě řádného splnění dodávky zboží prodávajícím a po 
splnění všech jeho závazků souvisejících s dodávkou zboží převezme zástupce kupujícího 
zboží a následně podepíše předávací protokol 

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

1. Daňový doklad (dále jen ,,faktura") bude vystaven prodávajícím do 14 kalendářních dna po 
dodání a úplného převzetí předmětu smlouvy. 

2. Faktura bude vystavena na celou dodávku a nedílnou její součástí budou oboustranné 
podepsané předavací protokoly. 

3. Platby budou ze strany kupujícího prováděny výhradně bezhotovostní formou na bankovní účet 
Prodávajícího. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dna ode 
dne doručení daňového dokladu zadavateli. 

4. Kupující neposkytuje zálohy. 

5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky Z účtu kupujícího. 

6. Cena musí vycházet Z určeného a požadovaného předmětu plnění dodávky zboží a musí 
obsahovat veškeré náklady spojené S plněním této smlouvy. 
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7. Faktura musí obsahovat náležitosti řádného a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura musí obsahovat tyto údaje a náležitosti: 

ıı 

název a sídlo kupujícího a prodávej ícího, jejich IČO, DIČ 

evidenční číslo daňového dokladu, 

Číslo smlouvy kupujícího, název zakázky 

název zboží a místo dodání zboží, 

datum dodání zboží, 

cena za zboží, 

datum vystavení faktury 

den uskutečnění plnění 

den splatnosti 

razítko prodávajícího počet příloh, 
za prodávajícího faktury, 

a podpis osoby oprávněné podepisovat 

číslo bankovního účtu prodávajícího, měna. 

8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu fakturu. 
která neobsahuje požadované náležitosti, není doložena požadovanými nebo úplnými doklady 
nebo obsahuje nesprávné údaje. Faktura je považována za vrácenou ve lhůtě splatnosti, pokud 
byla v této lhůtě odeslána prodávajícímu na jeho adresu. Ve vrácené faktuře musí kupující 
vyznačit důvod vrácení faktury. Prodávající je povinen vystavit novou fakturu S tím, že vrácením 
faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury a běží nová lhůta. 

9. Platby budou provedeny bezhotovostní formou V Euro na bankovní účet prodávajícího. 

VI. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. 

2. 

Zboží se stane součástí vlastnictví kupujícího převzetím, tj. po podpisu předávacího protokolu. 

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího až od doby, kdy k němu nabyde vlastnické 
právo. 

VII. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

1. Prodávající prohlašuje, že zboží je způsobilé k užívání k účelům, je nové, nepoužité a bezvadné, 
jehož provoz nebo jeho užití na území České republiky bylo schválené příslušnými 
orgány/podléhá registrační evidenci, zákonným a technickým parametrům dle zákona č. 
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování 
shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a příslušných nařízeních vlády a ES, a 
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má vlastnosti, které si zachová po dobu 24 měsíců ode dne předání kupujícímu, a dále 
dodávané zboží je bez právních vad a nevztahují se na ně a k nim vlastnická práva třetích osob, 
nebo nejsou k nim uplatňována a není mu o nich známo, že by byla v době uzavírání smluvního 
vztahu ke zboží třetími subjekty k nim uplatňována. 

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

3. Zjistí-li kupující při prohlídce zboží vadu, není povinen vadné zboží převzít a prodávající má 
povinnost vadné zboží nahradit novým kusem bez vad. 

4. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, 
která běží od okamžiku oboustranného podpisu předávaciho protokolu příslušné dodávky 
zboží, pokud neni stanovené jinak. 

5. Běh záruční doby reklamovaného zboží je přerušen po dobu odstraňování reklamované 
závady. o provedení záruční opravy vyhotoví prodávající písemný protokol. 

6. Závady na zboží v záruce uplatňuje zástupce kupujícího u prodávajícího bezodkladně 
po zjištění vady na zboží a to písemnou formou na e-mail: 
prodávajícího. 

7. Vady zboží v záruce za jakost musí být odstraněny prodávajícím maximálně do 30 kalendářních 
dnů od uplatnění vad kupujícím. 

8. Právo kupujícího Z vadného plnění je prodávající povinen uspokojit bez zbytečného odkladu. 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o volba nároku Z vadného plnění 
kupujícího prodávajícímu. 

9. Záruka za vady platí, pokud nedojde k porušení pravidel o provozu kupujícím nebo obsluhou. 
V případě poškození zboží nebo jeho části ze strany kupujícího, nese kupující veškeré nakladly 
spojené S reklamací a opravou v době záruky. Jako závada se neuznává poškození vzniklé 
zanedbanou povinnou údržbou. 

10. V případě dodání nového zboží výměnou za zboží vadné běží nová 24 měsiční záruční doba 
ode dne dodání nového zboží kupujícímu. 

VIII. SANKCE, SMLUVNÍ PODMÍNKY 

1. V případě prodlení prodávajícího S dodáním zboží je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z dohodnuté kupní ceny dle čı. III odst. 2 smlouvy za každý 
započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení prodávajícího S odstraněním záruční vady zboží zjištěné a oznámeně v 
souladu S čı. IV. smlouvy je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
0,05 % Z dohodnuté kupní ceny dle čı. III. odst. 2 smlouvy za každý započatý den prodlení 
S jejím odstraněním. 
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3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením řádně fakturované ceny zboží dle této smlouvy, je 
prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé Škody 
související S plněním této smlouvy a to nezávisle uplatnění smluvní pokuty, nebo' smluvní 
pokutu se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé Škody, kterou lze vymáhat samostatně. 

IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající 
odpovídá za případné porušení práv Z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob. 

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že prodávající: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty S cílem ovlivnit chování nebo 
jednání kohokoliv, at' již státního úředníka nebo někoho jineho, přímo nebo nepřímo, v 
zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy, nebo 

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke 
škodě kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení vhod  volné a 
otevřené soutěže. 

X. PLATNOST A ÚČINNOS, UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do termínu 30.11.2021. 

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 jsou oprávněné smlouvu ukončit, pokud se na tomto způsobu vzájemně 
dohadnou nebo jsou oprávněné odstoupit, pokud to ustanovení smlouvy předpokládá Či 
nastane-li nečinnost prodávajícího více než 40 dní vplnění předmětu smlouvy, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Podání výpovědi S ohledem na krátkou dobu účinnost smlouvy smluvní strany vylučují. 

XI. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech S platností originálu S tím, že každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 
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3. Doplňováni nebo změnu této smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou smluvních 
stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, není-li ve smlouvě 
výslovně stanoveno jinak. 

4. ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává pouze za účelem jeho 
uzavření a 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 údaje 
se nachází na stránkách správce vwwv.chmi.cz. 

5. 

6. 

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). 

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha: 

Příloha č. 1 - Specifikace zboží 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, S jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho připojuji své podpisy. 

V 7>ż/'ž8'/ˇ dne 
16. 09. 2021 

V dne _ 

/ (øprávnèý osoba - ČHMÚ) 

Česk Í h drometeorolo ick ' ústav 

ředitel 
pro meteorologii a ldimatologii 

(opévnèná osoba - subjekt) 

ředitel společnosti 
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Příloha č. 1: Specifikace zboží 

Jedná se O nákup 20 ks manuálních srážkoměrných souprav pro dobrovolnickou staniční sít'. 
Srážkoměrná měřící souprava se skládá z: 

1 ks nálevky S průměrem horního okraje 25,2 cm (záchytná plocha 500 cm2) 

2 ks stejně velkých nádob válcovitého tvaru vyrobených Z pozinkovaného plechu, opatřených 
ochranným nátěrem, vysokých 50 cm, S průměrem horního okraje 25,2 cm (záchytná plocha 
500 cm2) 

1 ks konvice S ouškem Z pozinkovaného plechu O objemu 21 

1 ks kovového stojanu. 

Velké nádoby a nálevka mají vstupní prstenec S ostrou ohraničující hranou, přičemž vnitřní průměr je 
zvolený tak, aby vodorovná záchytná plocha (příčný řez) srážkoměru mařila 500 cm2. Nálevka se 
nasazuje na velkou srážkoměrnou nádobu profilovým spojovacím prstencem připájeným na plášť 
nálevky. Výška srážkoměru S nálevkou je 65 cm. Uprostřed velké nedobyje vyztužovací obrub se dvěma 
držáky obdélníkového tvaru. Konvice se volně umísťuje na dno velké nádoby pod ústí nálevky. tak aby 
do ní stékaly zachycené kapalné srážky. 

Srážkoměr se instaluje na speciálním kovovém stojanu. Spodní část stojanu dlouhá 60 cm se zapoušti 
do země až po kovovou destičku, která má být ve stejné rovině S povrchem terénu. Horní Část stojanu 
tvoří 50 cm dlouhá tyč S pérovým křížem na horním konci, do kterého se umísťuje velká sráżkomërná 
nádoba. 

Kovový stojan zabezpečuje standardní výšku horního okraje sràžkomérné nádoby 1 m nad terénem a 
vodorovnou polohu její záchytné plochy. 

S ohledem na předpokládané umístění v terénních podmínkách a vystaveni povětrnostním vlivům je 
nezbytné antikorozní provedení válcových srážkoměrných nádob a trychtýře Z pozinkovaného plechu. 
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