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KUPNÍ SMLOUVA   
uzavřená v souladu s  § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů  (dále jen občanský zákoník) 
 

 

Č.j. kupujícího : HSOL – 5514-6/2021 

 

 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Sídlo:         Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc 

IČO:                  70885940 

DIČ:        CZ70885940-identifikovaná osoba 

Bankovní spojení:  ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710 

Zastoupená:      plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem 

Kontaktní osoba:  

Telefon/e-mail:                         

Datová schránka:   ufiaa6d 

(dále jen kupující) 
 

a 

 

Dräger  Safety, s.r.o.  
Spisová značka :  C 88292 vedená u Městského soudu v Praze  
Sídlo:    Obchodní 124, 251 01 Čestlice  
Kontaktní adresa:  Obchodní 124, 251 01 Čestlice   
IČO:     26700778  

DIČ:     CZ26700778  

Bankovní spojení:  Deutsche Bank, č. ú. : 3172200002/7910  
Zastoupená:   Ing. Libor Novák, jednatel 
Kontaktní osoba:  
Telefon/mail:   

Dat.schránka :  49nzrww 

(dále jen prodávající) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  s m l o u v u : 
 

 
I. Úvodní ustanovení 

 

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, specifikované v čl. II. této 
smlouvy a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží 
převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.   

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 7. 10. 2021. 

 

 

II. Předmět koupě 

 

1. Předmětem koupě je 22 kusů ochranných masek Dräger FPS-COM5000, včetně komunikačního 
prostředku dle podrobné specifikace uvedené v příloze této smlouvy (dále jen zboží).  

2. Prodávající se zavazuje ke zboží doložit kompletní návod k použití a údržbě v českém jazyce – 

v elektronické podobě, záruční list, popř. další doklady, které se ke zboží vztahují. 
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III. Kupní cena a platební podmínky 

 

1. Kupní cena celkem je stanovena ve výši  464 200,00 Kč bez DPH (čtyři sta šedesát čtyři tisíc dvě 
stě korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. 561 682,00 Kč s DPH (pět set šedesát jedna tisíc 
šest set osmdesát dva korun českých) při sazbě DPH  ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude 
v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží  (dopravu  
do místa plnění, školení obsluhy, clo, skladování, balné,  atd.). 

3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. 
Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními 
předpisy. Součástí faktury je kopie protokolu o předání a převzetí zboží (dodacího listu).  

4. Prodávající se zavazuje fakturu vystavit do dvou (2) pracovních dnů od předání zboží. Faktura 

může být zaslána elektronicky na e-mail:
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce patnácti (15) kalendářních dnů ode 

dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu/e-mail kupujícího. V případě pochybností se 
má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.  

6. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání fakturované ceny na bankovní účet 
prodávajícího v souladu s ust. § 1957 občanského zákoníku. Pokud kupující uplatní nárok na 
odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží 
uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 
v délce patnácti (15) kalendářních dnů.   

7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části. 
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. 
Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém 
případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné 
či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce patnácti (15) kalendářních dnů. 

 

IV. Doba a místo plnění, dodací podmínky 

 

1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 15. 12. 2021. 

2. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím telefonickém (písemném) 
souhlasu kupujícího. 

3. Místo plnění: sídlo kupujícího. 
4. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále 

jen protokol) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. K podpisu protokolu je oprávněn 
pověřený pracovník kupujícího uvedený v záhlaví této smlouvy. 

5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto 

smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí 
zboží zaznamená do protokolu.  

 

V. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží 
 

Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva, tj. 
okamžikem odevzdání zboží a podepsáním protokolu o převzetí zboží. 
                                                 

VI. Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
 

1. Zboží je vadné, není-li dodáno kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vady se 
považuje i dodání jiného než objednaného zboží a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Pro 
uplatnění práv z vadného plnění se použije ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.  

2. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po sjednanou dobu způsobilé k použití pro 
obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců.   Záruční 
lhůta běží ode dne odevzdání zboží kupujícímu.  Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, 
se použije ust. § 2117 občanského zákoníku. 
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3. Práva z vad se uplatňují písemně (e-mail, zpráva do datové schránky) u prodávajícího společně 

s uplatňovanými nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Prodávající je povinen sdělit 
písemně kupujícímu své stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení písemného 
uplatnění vad a zároveň si s kupujícím dohodne termín a způsob odstranění vady. Neučiní-li tak, má 
se zato, že uplatněné nároky  uznává a odstranění vad provede  nejpozději do 10 pracovních dnů.  

 

VII. Smluvní pokuty 

 
1. V případě nedodržení doby, v níž měl prodávající plnit, a to i v případě nepřevzetí zboží ze strany 

kupujícího z důvodů vad zboží,  je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý byť  i započatý kalendářní den prodlení.  

2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě 
splatnosti  úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

3. Prodávající je povinen v případě prodlení s odstraněním vad zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení.  

4. V případě zjištění, že prodávající i přes výzvu kupujícího neplní závazky dle čl. IX. odst. 3 této 
smlouvy, je kupující oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný 
případ. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich 

uplatnění.  
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody 

nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží. 
 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od 
této smlouvy, se považuje zejména 

a)  prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů; 
b)  neodstranění vad zboží včas nebo odmítnutí odstranění vad zboží. 

2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že  
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k 

úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) prodávající vstoupí do likvidace. 

3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou 
svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních 
dní. 

4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.   

 
IX. Ostatní ujednání 

 
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů 

v záhlaví smlouvy.  
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a 

povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
3. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli. 

4. Strany se dohodly, že prodávající, jako strana vůči níž se práva kupujícího promlčují, tímto 
výslovným prohlášením ve smyslu ust. § 630 odst.1 občanského zákoníku prodlužuje délku 
promlčecí doby práv kupujícího vyplývajících z této smlouvy na dobu deseti (10) let. 
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5. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně 
po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží,  
popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly 
oprávněnými kontrolními orgány. 

6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.  

7. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně 
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné 
péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

8. Písemnosti vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou zasílány na adresy smluvních stran  
uvedené v záhlaví této smlouvy. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li smluvní strana 
zpřístupněnu svou datovou schránku, doručuje se prostřednictvím datové schránky za podmínek a 
v souladu s ust. zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

X. Platnost a účinnost smlouvy 

 
1. Tato smlouva nabývá  účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v souladu s ust. § 6 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.  

2. Uveřejnění zajistí kupující do 10 dnů od uzavření smlouvy. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví smlouvy jsou oprávněny k poskytování 

součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo 
rozsahu této smlouvy. 

2. Tato smlouva se řídí ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku. 
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 
4. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této 

smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny 

smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými 
soudy.  

6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.  

7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 
této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha –  podrobná specifikace zboží. 
 

 

 

 

Čestlice Olomouc 

 

Za prodávajícího 

 

Za kupujícího 

 

 

 

 

Ing. Libor Novák 

 

 

 

 

plk. Ing. Karel Kolářík 

 jednatel ředitel 
 



 
 T echnická specifikace masky Dräger F PS-COM5000, včetně komunikačního prostředku  

 

 

1) Technické podmínky obličejové masky 

a) ochranná maska kromě technický požadavků stanovenými právními a technickými 
předpisy splňuje následující: 

· Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/425 o osobních ochranných 
prostředcích. 

· Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární 
ochrany. 

· ČSN EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Obličejové masky – 

Požadavky, zkoušení, značení. 

· ČSN EN 137 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje 
s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou. Požadavky, 

zkoušení, značení, typ 2, 
b) jedná se o ochrannou masku třídy 3, podle ČSN EN 136, 

c) umožňuje uchycení pomocí rychloupínacího systému kompatibilního s přilbou pro 
hasiče užívanou u HZS OLK (Gallet F1 SF, Dräger HPS 7000), 

d) univerzální velikost, 

e) zorník ochranné masky je vyroben z netříštivého materiálu s odolností proti nárazu 
částic s vysokou rychlostí při extrémních teplotách – odolnost „AT“ ve smyslu ČSN EN 
166, 

f) ochranná maska je kompatibilní s plicní automatikou dýchacích přístrojů používaných 
u HZS OLK (Dräger PSS 4000, Dräger PSS 5000 a Dräger PSS 7000), 

g) ochranná maska je vybavena vestavěným komunikačním prostředkem, dle technické 
specifikace – viz níže. 
 

2) Technické podmínky komunikačního prostředku 

a) komunikační prostředek je vybaven připojovacím konektorem (kabelem) pro připojení 
k radiostanici za použití externí klíčovací jednotky, 

b) umožňuje zesílení hlasu pro případ přímé komunikace nebo komunikaci pomocí 
sluchátka s mikrofonem pro připojení k radiostanici, zesilovač hlasu lze manuálně 
vypnout, 

c) komunikační prostředek je klasifikován pro použití v zóně s nebezpečím výbuchu „0“, 
min. dle IEC 60079-11: Ex I 1 M1 ia IIC T4/ Ex ia IIC T4 Ga T=-30°C_+50°C, 

d) signalizuje opticky i akusticky provozní stavy jako zapnutí/vypnutí, stav baterie, popř. 
jiné poruchové stavy, 

e) komunikační prostředek umožňuje mokrou údržbu, dezinfekci a následné vysušení 
současně s údržbou ochranné masky bez nutnosti jeho vyjmutí z masky. 
 



 

 


