
KUPNÍ SMLOUVA č. 21/600/0498 
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,OZ“) 

1. Prodávající: 

Anton Paar Czech Republic s.r.0. 
se sídlem: Na Záhonech 809/6,141 00 Praha 4 
Zastoupená: 
IČ; 05512395 
DIČ; CZ05512395 
Bankovní Spoj eni: 
Čisıø hflnk. účınz 

(dále jen ,,prodávající“)
a 

2. Kupující: 

Česká republika - Generální ředitelství cel 
Se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
Jednající:  vedoucí oddělení 132 MTZ 
Adresa: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 
IČ z 71214011 
Bankovní spojení: 
Čisıø bank. účınz 

(dále jen ,,kupující“) 

Prodávající a kupující nebo též „Smluvní strany“ uzavřeli tuto kupní smlouvu: 

I. Předmět plnění 
1. Předmětem plnění je dodávka 13 souprav SNAP 41 Portable Alcohol Meter v přepravním 

kufru Cárrying Case DMA 35/ SNAP 41 (dále jen „předmět plnění“) a to včetně dopravy 
na místo určení. Přesný popis dodávaného zařízení je uveden v Příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Předmět plnění musí být nový a nepoužitý a musí vyhovovat všem platným normám 
V Ceské republice pro provoz ke dni předání do užívání kupujícímu. 

3. Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení předmětu plnění na základě oboustranně 
podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění. 

4. Smluvní Strany si výslovně ujednaly, že vpřípadě dodání většího množství předmětu 
plnění, než je ujednáno vbodu 1 tohoto článku, není kupní smlouva na toto množství 
uzavřena. Ustanovení § 2093 OZ se tak mezi smluvními stranami neuplatní. 

5. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se neuplatní § 2126 OZ 
týkající se svépomocného prodeje, tj. smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení



jedné strany s převzetím předmětu plnění či S placením za předmět plnění nevzniká druhé 
smluvní straně právo tuto věc po předchozím upozoměni na účet prodlévající strany prodat. 

II. Cena a platební podmínky 
Cena předmětu plnění byla stanovena na základě nabídky prodávajícího a v součtu činí: 

36.215,-Kč bez DPH, tj. 43.820,l5 Kč včetně 21 % DPH za soupravu 
470.795,- Kč bez DPH, tj. 569.661,95 Kč včetně 21 % DPH celkem 

Tato cena byla stanovena jako cena konečná a nelze ji měnit. Cena zahmuje veškeré 
náklady včetně nákladů spojených s dopravou, včetně balení podle zvyklostí, do místa 
plnění. 

Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury obsahující náležitosti dle 
příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne doručení kupujícímu na adresu 
uvedenou V záhlaví této Smlouvy u kupujícího nebo do datové schránky s následujícími 
parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c 
Podmínkou pro zaplacení ceny předmětu plnění kupujícím je skutečnost, že budou 
Ministerstvem financí stanoveny výdaje na financování akce ve smyslu § 5 odst. 1 písm. 
C) vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb. V případě, že ke dni splatnosti faktur 
nebudou Ministerstvem financí stanoveny výdaje na financování akce ve smyslu § 5 odst. 
l písm. c) vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., bude o této skutečnosti 
prodávající písemně informován. Lhůta splatnosti faktur se v takovém případě automaticky 
prodlouží tak, že faktury budou splatné do 10 dnů ode dne stanovení výdajů na financování 
akce ve smyslu § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb. Jakmile 
budou výdaje na financování akce ve smyslu § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva 
financí č. 560/2006 Sb., Ministerstvem financí stanoveny, zašle kupující doklad O této 
skutečnosti prodávajícímu. 

Faktura(y) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon O obchodních 
korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdej sich předpisů 
a odkaz na tuto smlouvu. Nedílnou přílohou faktur musí být protokol O předání a převzetí. 
Kupující má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit 
prodávajícímu, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými 
právními předpisy, nebo není-li přiložen protokol o předání a převzetí. Nová lhůta 
splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravených daňových dokladů 
kupujícímu. 

vv Penezní závazek kupujícího se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky 
ve prospěch účtu prodávajícího. Platba faktur bude provedena bezhotovostním převodem 
na bankovní účet prodávajícího, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

v Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajisťovací úhradu daně 
z přidané hodnoty ve smyslu ust. § l09a zákona č. 23 5/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se prodávající stane 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 
zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



III. Místo a termín plnění 
Místem plnění je Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4, kontaktní 
osobou tel. mobil e-mail 

Pro převzetí předmětu plnění platí, že kupující má právo odmítnout předmět plnění 
v případě, že podstatným způsobem neodpovídá této smlouvě. Za podstatné se pro účely 
této smlouvy považuje: 

a) předmětem plnění je množství Větší než obj ednané, V tomto případě má kupující právo 
odmítnout množství, které přesahuje množství obj ednané, V případě, že toto šlo při 
předání jednoduchým způsobem bez použití dalšího zjistit, jinak má lhůtu 5 pracovních 
dnů na odmítnutí tohoto plnění. Pro splnění této lhůty postačí odmítnutí odeslat, 

b) předmět plnění, který svou j akostí zcela zjevně neodpovídá předmětu plnění kupujícím 
obj ednané, 

c) nedodání kompletní dodávky, např. chybějící doklady k předmětu plnění, 
Termín dodání předmětu plnění je do 30 pracovních dnů od zveřejnění smlouvy V registru 
smluv. Konkrétní termín bude prodávajícím dojednán min. 24 hod. předem S kontaktní 
osobou uvedenou V odst. l tohoto článku. 

IV. Podmínky plnění, vlastnické právo 
Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění a převést na něj 
vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. 
Kupující nabývá uživatelská práva k předmětu plnění jeho řádným převzetím na základě 
podepsaného předávacího protokolu podle čl. I odst. 3 a čl. III odst. 1 této Smlouvy, tj. 
okamžikem převzetí. Vlastnické právo přechází na kupujícího v den uhrazení dohodnuté 
kupní ceny (podle čl. II odst. 1) na účet prodávajícího. 
Nebezpečí Škody na zboží Ve smyslu § 2082 odst. 1 OZ přechází na kupujícího okamžikem 
převzetí zboží od prodávajícího, tj. na základě podepsaného předávacího protokolu podle 
čl. I odst. 3 a čl. III odst. 1 této smlouvy. 

Kupující je povinen převzít předmět plnění specifikovaný V článku I. této smlouvy a 
zaplatit kupní cenu sjednanou V článku II. této smlouvy, S Výjimkou ust. čl. III odst. 2. 
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, po předchozím sjednání termínu, předání 
podle čl. III odst. 3 součinnost při předání předmětu plnění. 

V. Smluvní Sankce 
Výslovně se touto smlouvou Sjednávají dále stanovené smluvní sankce. 
Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně 
sjednaným smluvním Sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude 
přihlíženo. 

V případě, že prodávající nedodrží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno V čl. III. odst. 3. této 
smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu Ve Výši 0,05% Kč z ceny 
nedodaného předmětu Smlouvy za každý započatý den prodlení následující po uplynutí 
příslušné dodací lhůty. 

V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady předmětu plnění dle čl. VII. bod 3 
této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč



za každý i započatý den prodlení. 
Při nedodržení termínu splatnosti faktury je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího 
úhradu úroku Z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spoj ených 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 a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní pokuta dle bodů 3 a 4 tohoto článku se 
nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě vv porušení dle bodu 5 tohoto článku odpovídá výše úroků náhráde skody. 
Smluvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této 
smluvní sankce. 

Smluvní strany si ujednaly vyloučení aplikace ust. § 1806 OZ, tzn. že úroky z úroků nelze 
požadovat. 

VI. Rozhodné právo 
Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit 
českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ. 
Smluvní strany podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, 
že podle procesních předpisů je k rozhodování věci v prvním stupni příslušný krajský soud, 
určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud V Praze. 

VII. Záruční podmínky 
Prodávající výslovně prohlašuje, že dodávaný předmět plnění je bez vad. 
Prodávající poskytuje na předmět plnění uvedený v čl. I této smlouvy záruku na bezvadnou 
funkci v délce trvání 24 měsíců. V případě, že bude na faktuře nebo na protokolu O předání 
a převzetí vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této smlouvy. 
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu plnění kupujícím. 
Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění nejpozději 
do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady na telefonní č. nebo email 

Veškeré náklady související se záruční opravou včetně nákladů spojených s dopravou z 
místa plnění a zpět hradí prodávající. 

VIII. Závěrečná ustanovení 
Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této smlouvě musí být 
vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany si dále uj ednaly, že k jiným formám nebude přihlíženo a nebudou 
.. . , , jımı vazany. 

Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
- nedodržení termínů plnění smluvních stran delší než 30 dnů,



- předmět plnění není dodán V takovém provedení, jak je uvedeno V této smlouvě, nebo 
technické parametry neodpovídají uživatelskému manuálu výrobku nebo předmět 
plnění není V souladu S čl. I odst. 2 této smlouvy; 

- V záruční době se vyskytne neopravitelná vada nebo se vyskytne opakující se 
opravitelná vada a prodávající ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3 vadu neodstraní; 

- prodávající se stane nespolehlivým plátcem dle Z. č. 235/2004 Sb.; 
Toto ovšem neomezuje právo na náhradu škody. 

Vzájemné vztahy smluvních stran Z této smlouvy vyplývající a v ní výslovně neupravené 
se řídí příslušnými ustanoveními zákona OZ. 
Tato smlouva se se uzavírá v elektronické podobě. 
Prodávající výslovně souhlasí S tím, že kupující tuto smlouvu uveřejní na svém profilu 
v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že 
kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto 
zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány V souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva 
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní Strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčuj í ve lhůtě 5 
let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 
Smluvní Strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího 
porušení do podoby cenného papíru. 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1: Specifikace předmětu veřejné zakázky 

V Praze: V Praze: 

Digitally Signed Digitálně
podepsal

 Datum: 
ıózzšzzs +ó2'óO' 2021.10.21 

.............................. .. . .07.36,00.+02.0U.. 

jednatel vedoucí oddělení 132 MTZ 
prodávající kupující



Příloha ě. 1 ke KS Č. 21/600/0498 
Ruční přístroj pro měření alkoholu SNAP 41 

Technická specifikace: 

Ň' In. 

ˇ **55!-'€. ,ev

Q

3
4 

Udělené patenty Pznęnı AT51ó421 (B1), EP3O15847 (B1) 
Rozsah měření Alkohol 

korekce 
Z 0%-100 %obj., teplota: 5°-30°C; automatická teplotní 

Přesnost Alkohol Z 0,2%obj., teplota: 0,2°C 
Opakovatelnost, s.d.* Alkohol : 0,l%obj., teplota: 0,l°C 
Reprodukovatelnost, s.d.* Alkohol : 0,l5%obj. 
Rozlišení Alkohol Z 0,0l%obj., teplota: 0, l °C 
Okolní teplota 
Princip měření Technol ogie oscilující U-trubice 
Podporované jednotky 
měření 

Koncen 

O°- 35°C 

tr ace alkoholu V %obj. při 20°C nebo při 15°C, °Proof 

Napájecí zdroj Tři alkalické baterie 1,5 V LRO6 AA 
Objem vzorku Zml 
Rozměry 245Xl03Xl26 mm 
Hmotnost 660 g 
Rozhraní Bluetooth® (pouze k aktualizaci softwaru) 
Ochranné krytí [P54 
Příslušenství přeprav ní kuřřík



Další příslušenství (je Součástí Standardní dodávkxfli 
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Pump Iever wilh luck function 

Rubber housing measuring cell 

Insmıcłinn manual English 

Filling 11ıbe1B[] mm 

Adapter Luer 1-ďı" UNF 

Synnges 2 mL Luer {1[] pics) 

Allen key' 3 mm DIN 911 

165215 

165214 

1B53'E[] 

1 T2214 

1?2211 

58-BD2 

58264


