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Kupní smlouva 
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“) 

  
Evidenční číslo kupujícího:  D911170037 
Evidenční číslo prodávajícího:  A1905/17 
Číslo akce kupujícího:   399180016 

I. Smluvní strany 

Kupující: 
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Řehák, technický. ředitel, 
Zástupci pro věci technické:  XXXXXX,  
 XXXXXX 

 XXXXXX 
IČ:  70890005  
DIČ:  CZ70890005   
Bankovní spojení: XXXXXX 
Zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel:  XXXXXX 
Fax:  XXXXXX 
E-mail: XXXXXX 

na straně jedné 

(dále jen jako „kupující“) 

 

Prodávající: 
Název: VODNÍ DÍLA – TBD a. s. 
Adresa sídla: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 
Statutární orgán: představenstvo a.s. 
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Sedláček, prokurista 
Zástupce pro věci technické:   Ing. David Richtr, vedoucí útvaru 401, 

IČ:  49241648 
DIČ:  CZ49241648 
Bankovní spojení: XXXXXXX 
Zápis v rejstříku: Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 2154 
Tel: XXXXXXX 
E-mail:  XXXXXXX 
  

na straně druhé 

(dále jen jako „prodávající“) 
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II. Předmět koupě 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 21.11. 2017 na dodávku zařízení pro 
přesné měření náklonů jezových pilířů na základnách IGIK včetně dodávky kontrolních náklonoměrných 
základen (čepů) IGIK, provedení srovnávací etapy měření a zajištění školení pracovníků objednatele. 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu 
vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího. 

 

Předmětem koupě je: 

a)  1 ks … náklonoměr Minilevel NT11 s horizontální měřící základnou a s adaptérem pro osazení na 
základny IGIK  

b)  6 ks … kontrolní náklonoměrná základna IGIK, zahrnující (čep, krytku čepu, základnu pro čep 
náklonoměru)    

c)  1 ks …. konzola pro rektifikaci základny na svislou stěnu, krycí poklop základny  

Součástí dodávky je i provedení srovnávací etapy měření základen originálním náklonoměrem IGIK 
a dodaným náklonoměrem Minilevel NT s adaptérem pro základny IGIK a zaškolení pracovníků 
objednatele. 

 

Technická specifikace předmětu koupě: 

Ad a) náklonoměr Minilevel NT (výrobce Wyler AG) 

- základna náklonoměru uzpůsobena pro osazení na čep základy typu IGIK ve všech polohách měření 
v provedení nerez 

- pevný horizontální display 

- možnost výběru ze dvou úrovní citlivosti přístroje (0,01 nebo 0,001 mm/m) 

- napájení standardními bateriemi 1.5 V, typ AA 

- možnost digitálního i analogového výstupu  

Součástí dodávky bude návod k použití přístroje a provádění měření v českém jazyce. 

 

Ad b) kontrolní náklonoměrná základna IGIK 

- tvořena trojúhelníkovou pertinaxovou deskou zakotvenou pomocí nerez závitových tyčí M10 (šroubů) a 
chemické kotvy do vodorovné konstrukce, podlahy (ocelové konzoly ve stěně),  

- kotvení je provedeno ve třech bodech na hloubku přibližně 100 mm,  

- kotevní body slouží také k rektifikaci základny,  

- ve středu každé trojúhelníkové základny je uchycen mosazný náklonoměrný čep o rozměrech 130x 40 mm 
s krytkou,  

- ukotvení je provedeno šroubem nerez M10 a slouží také pro ustanovení směrů měření  

- 5x základna osazená do podlahy, 1x do stěny pomocí ocelové konzoly,  

 

 

Ad c) konzola pro rektifikaci základny na svislou stěnu 
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- konzola je tvořena z ocelového profilu U-160 a dvou trnů na vnitřní straně profilu, 

- trny jsou provedeny z betonářské výztuže průměru 20 mm a slouží pro kotvení základny do stěny, 

 

Ad d) krycí poklop základny v pravém krajním pilíři   

- slouží pro ochranu dvou základen VR3D a náklonoměrné základny IGIK, 

- poklopy jsou hranaté, rozměrů  230x150x70 a 200x200x200, svařené z černého ocelového plechu tl. 2mm, 

- poklopy jsou opatřeny ochranným nátěrem, 

- kotvení každého poklopu je provedeno dvěma kusy závitového vrutu M8 do hmoždinek a ruční rýhovanou 
maticí,  

 

Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku V. této 
smlouvy.  

III. Termín koupě 
Termín odevzdání předmětu koupě do místa plnění je sjednán nejdéle do 28. 2. 2018 s možností dřívějšího 
plnění. 

IV. Způsob odevzdání předmětu koupě a místo odevzdání 
Prodávající se zavazuje dopravit předmět koupě na své náklady kupujícímu na níže uvedenou adresu: 

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové. 

Za kupujícího k převzetí předmětu koupě je určen zástupce pro věci technické uvedený v této kupní smlouvě 
nebo jiný písemně pověřený zástupce kupujícího. 

Prodávající vyzve pověřenou osobu kupujícího k převzetí předmětu koupě e-mailem na adresu XXXXXX   
s kopií na XXXXXX, nejpozději 5 pracovních dnů před dnem odevzdání předmětu koupě. Prodávající 
dohodne s pověřenou osobou kupujícího datum a čas odevzdání předmětu koupě a dále místo, datum a čas 
zaškolení pracovníků objednatele. 

Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických specifikací předmětu 
koupě dle této kupní smlouvy a po zaškolení pracovníků objednatele. 

Kupující má právo předmět koupě se zjevnými vadami nepřevzít. 

Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran dodací list a protokol o zaškolení 
pracovníků objednatele, který vyhotoví prodávající a který bude podkladem pro vystavení faktury 
kupujícímu. 

V. Kupní cena a platební podmínky 
Celková kupní cena za předmět koupě se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21.11.2017.  

Celková kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran takto:  
Celkem za zakázku:        217 390,-  Kč bez DPH 
(slovy: dvěstěsedmnácttisíctřistadevadesát  korun českých bez DPH) 

Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě daňového dokladu, jehož součástí je 
kupujícím potvrzený dodací list a potvrzený protokol o zaškolení pracovníků objednatele. Daňový doklad 
vystaví prodávající po odevzdání předmětu koupě. Daňový doklad je splatný do 30 dnů ode dne jeho 
prokazatelného doručení kupujícímu, a to bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího. Za 
datum doručení se považuje razítko podatelny kupujícího. 

Dodací list, protokol o zaškolení pracovníků objednatele a daňový doklad vyhotoví prodávající. Dodací list, 
protokol o zaškolení pracovníků objednatele a daňový doklad budou označeny číslem akce kupujícího a 
evidenčním číslem kupní smlouvy v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Na dodacím listu bude 
uvedeno výrobní číslo předmětu koupě. 

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ust. § 435 odst. 1 občanského 
zákoníku. Kupující je oprávněn vrátit vadný daňový doklad prodávajícímu, a to až do lhůty jeho splatnosti. 

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení 
ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Dohodnutá cena je cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše přípustnou, která může být překročena pouze 
v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem koupě, 
z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze. Změna ceny musí být potvrzena uzavřením oboustranně 
potvrzeného písemného dodatku. 

Cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu koupě.  

Jedná se zejména o: 
 dopravu do sjednaného místa předání předmětu koupě, 
 seznámení s obsluhou a údržbou při předání předmětu koupě, 
 uvedení předmětu koupě do provozu a ověření plné funkčnosti. 

VI. Převod vlastnictví 
Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě se všemi doklady potřebnými k převzetí a 
užívání předmětu koupě. Kupující nabývá vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit 
pro kupujícího k odevzdanému předmětu koupě jeho převzetím a potvrzením převzetí na dodacím listu. 

VII. Odpovědnost za vady, reklamační řízení 
Záruka za jakost předmětu koupě činí 24 měsíců ode dne odevzdání předmětu koupě. Do záruční doby se 
nezapočítává doba, po kterou není možné předmět koupě používat v důsledku reklamované závady. Záruční 
doba počíná běžet od data potvrzení dodacího listu kupujícím.  

Z reklamace jsou vyloučené vady předmětu koupě, které vznikly po jeho převzetí kupujícím, pokud 
ke škodě došlo vlivem kupujícího, třetí osoby nebo náhodnou událostí. 

VIII. Smluvní pokuty  
V případě nesplnění termínu odevzdání předmětu koupě dle článku II. této smlouvy se prodávající zavazuje 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny (bez DPH) neodevzdaného předmětu koupě 
za každý započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé 
z porušení termínu plnění dle této smlouvy. 

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty. 
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IX. Odstoupení od smlouvy 
Kupující má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od této smlouvy v případě prodlení prodávajícího 
s odevzdáním předmětu koupě delším než 14 dnů. Odstoupení od smlouvy je kupující povinen písemně 
oznámit prodávajícímu. 

X. Ostatní ujednání 
Prodávající je povinen při realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní předpisy a platné české 
technické normy a platné bezpečnostní předpisy. 

Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce. 

Prodávající je povinen odevzdat společně s předmětem koupě i všechny doklady stanovené právními 
předpisy ČR a další doklady vztahující se k jeho převzetí a používání. 

XI. Ustanovení přechodná a závěrečná 
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku o smlouvě kupní. 

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést na základě vzájemné dohody jen formou písemných dodatků, 
chronologicky číslovaných, které nabývají platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
2 vyhotovení.  

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání 
nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

V Hradci Králové dne ............. V Praze  dne ............. 

 

 

 

 
 ....................................................                                  ....................................................      
 Za kupujícího Za prodávajícího       
 Ing. Pavel Řehák  Ing. Miloš Sedláček 
 technický ředitel                          prokurista 
 


