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Kupní smlouva č. 1900/00064 

uzavřená dle ust. § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

 
Smluvní strany: 
 
Veterinární univerzita Brno 
Fakulta veterinárního lékařství (dále jen „FVL VETUNI“) 
se sídlem: Palackého tř. 1946/1, 612 42 BRNO  
IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124  
zastoupena: doc. MVDr. Michalem Crhou, Ph.D., děkanem FVL VETUNI  
 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu:  154568547/0300   
 
(dále jen „kupující“) 
 
a 
 
LABtechnik, s.r.o. 
se sídlem: Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno  
IČ: 25330586, DIČ: CZ25330586   
zastoupena: Zbyškem Vichtou, jednatelem společnosti 

 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   7288680237/0100 
 
(dále jen „prodávající“) 
 
uzavírají dle ust. § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, 
měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva“). 

 
I. 

Úvodní ustanovení: 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže specifikované movité věcí:  

WD1206 epoc Analyser System (Host & Reader). Podrobná specifikace a součásti 

předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

Zboží bude dodáno kupujícímu jako celek.    
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II. 

Předmět koupě 

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je movitá věc uvedené v článku I. odst. 1 této 

smlouvy (dále jen „předmět koupě“). 

2. Prodávající touto smlouvou prodává předmět koupě vymezený v předchozím odstavci 

kupujícím a kupující předmět koupě za dohodnutou kupní cenu v článku III. předmět 

koupě kupuje a přijímá do svého vlastnictví.   

 

III.   

Kupní cena 

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně ve výši 169 900,00 Kč bez DPH, 205 579,00 Kč 

včetně DPH. Kupující se zavazuje sjednanou kupní cenu v plné výši uhradit bankovním 

převodem do 30 dnů od předání předmětu koupě. 

 

IV.  

Předání a převzetí 

1. Prodávající se zavazuje předat předmět koupě do 4 týdnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to v místě předání na adrese: Areál VETUNI, Palackého tř. 1946/1, Brno,  

PSČ 612 42, Klinika chorob přežvýkavců a prasat.   

2. Prodávající předá kupujícímu spolu s předmětem koupě veškeré doklady k němu 

náležející. 

  

V.  

Vlastnosti předmětu koupě 

1. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě není zatížen žádnými právními vadami, 

nejedná se tedy o předmět zajištění ani zastavení.  

2. Prodávající prohlašuje, že je prvním vlastníkem věci, a že své vlastnické právo ke shora 

popsaným věcem nabyl řádně a na základě platných právních titulů.  

3. Předmět koupě není žádným způsobem poškozen a poškrábán, v minulosti nedošlo k 

žádné události, která by mohla ovlivnit stav a vlastnosti předmětu koupě.    

 

VI.  

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. 

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že některé z ujištění 

prodávajícího uvedených v článku V. této smlouvy nebude pravdivým.  

 

VII.   

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva je platná dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy v případě naplnění 

podmínek stanovených platnými právními předpisy, a to zejm. v souladu se zák. č. 

106/1999 Sb., o poskytování informací, a zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). 

3. V případě, že jsou naplněny zákonné podmínky k tomu, aby byla tato smlouva vložena 

do registru smluv, její účinnost nastává teprve dne, kdy byla uveřejněna v registru smluv. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádná ujednání, jejichž 

obsahem je obchodní tajemství. 

5. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 

dva výtisky kupující a jeden výtisk prodávající. 

7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem bez výhrad a připomínek souhlasí a 

prohlašují, že smlouva nebyla podepsána pod nátlakem, v tísni či za nápadně 

nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva byla sepsána 

podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 
 
V Brně dne      V Brně dne  
 
 
 
 
 ___________________________________            ___________________________________ 
 Prodávající                 Kupující 
 
 LABtechnik, s.r.o.              Veterinární univerzita Brno 

 Zastoupena        zastoupena  
 Zbyšek Vichta              doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. 
 jednatel společnosti           děkan FVL VETUNI 
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy č. 1900/00064 
Počet stran: 1 

 
 
LABtechnik, s.r.o.   
Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno    

IČO: 25330586 
DIČ: CZ25330586   
Firma je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 26340 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, www.labtechnik.cz 
 
 
 
NABÍDKA PRO VETERINÁRNÍ UNIVERZITU BRNO 
Palackého tř. 1946/1, 612 00 Brno 
 
 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET  
Nabídková cena  

bez DPH 
Nabídková cena  

včetně DPH 

WD1206 epoc Analyser Systém (Host & 
Reader) 

169 900,00 Kč 205 579,00 Kč 

Nabídková cena za celkem: 169 900,00 Kč 205 579,00 Kč 

 
Nabídková cena zahrnuje: 
•  dopravu 

•  montáž  
•  záruční servis 24 měsíců 
•  instalaci 
•  zaškolení 
 
Termín dodání: do 4 týdnů od závazné objednávky nebo od data podpisu kupní smlouvy 
 
Nabídku vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
  
 
 
 


