
 

,,Kamery do sanitních vozidel" 
 
 

KUPNÍ SMLOUVA 

 
uzavřená podle § 2079 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisu (dále jen „NOZ") 
 

mezi těmito smluvními stranami 
 

Prodávající : 
 

Obchodní firma: 
Sídlo: 

Zapsaná: 
St atutární zástupce: 

IČ/DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Tel.: 
E- mail: 

ACT CZ s.r.o 
Kostelní 41, 51801 Dobruška 
OR Krajského soudu v HK, Oddíl C, vložka 13465 
Petr Sadovský, jednatel 
25292846 / CZ25292846 
Komerční banka a.s., pob. Dobruška 
19-2161540277/0100 
Petr Sadovský 

608 858 853 
acz@act.cz 

 

 
Kupující : 

 

Obchodní firma: 

 
Sídlo : 
Zapsaná: 
Statutární zástupce: 
IČ: 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
Kontaktn í osoba: 

Tel.: 
E-mail : 

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého 
kraje 
Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové 
v OR Krajského soudu v Hradci Králové, pod spis. zn. Pr/829 
MUDr . Jiří Mašek, ředitel 
48145122 

Komerční banka, a.s., pob. Hradec Králové 
37237- 511/ 0100 
Ing  Václav Kout, 
+420 495 755 268 
koutva@zz skhk.cz 

 

I. Předmět koupě 
 

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu 50 ks kompletních a 
funkčních kamer do sanitních vozidel s příslušenstvím. 

 

2. Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny  
za podmínek dále uvedených. 

 
3. Součástí předmětu koupě je též dodání návodu k obsluze a veškeré  dokumentace 

nezbytné pro zajištění řádného užívání předmětu koupě v českém jazyce 
 

4. Smlouva se uzavírá jako výsledek veřejné zakázky  „Dodávka  50  ks  kamer  do 
sanitních vozidel". Specifikace předmětu plnění a podmínky této smlouvy vycházejí ze 
zadávacích podmínek kupujícího jakožto zadavatele výše uvedené veřejné zakázky a 
nabídky prodávajícího jakožto vybraného uchazeče ve výše uvedené veřejné zakázce. 
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II. Cena a platební podmínky 

 
1. Smluvní   strany   se   dohodly,   že   kupní   cena    1   kusu   kompletní   a   funkční   kamery 

v provedení, s příslušenstvím dle zadávacích podmínek a technické specifikace včetně 
veškerých souvisejících nákladu činí: 

 

Položka Cena bez DPH DPH samostatně Cena vč. DPH 

Kamera pro sanitní 
vozidlo typ VW 

4.957,85 1.041,15 5.999,- 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena celého předmětu koupě dle této smlouvy, tj. 

kupní  cena  50   kusu  kompletních   a   funkčních   kamer   do  sanitních  vozidel v 
provedení, s příslušenstvím dle zadávacích podmínek a technické specifikace včetně 
veškerých souvisejících nákladu činí: 

 

Položka Cena bez DPH DPH samostatně Cena vč . DPH 

50 ks kamer pro 
sanitní vozidlo typ 
VW, Škoda, MB 

 
247878.68 

 
52071.32 

 
299.950 

 
Výsledná cena bude zaokrouhlena na celé koruny, bude tedy činit 299.950, - Kč s DPH 

 
3. Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající 

předpokládá při plnění předmětu zakázky, a to včetně rizik, zisku, dopravy a pojištění 
pro transport, poplatku, odstranění veškerých případných vad zjištěných při předání a 
převzetí předmětu koupě, záručního servisu, požadované dokumentace a dokladu, 
seznámení s funkcionalitami, obsluhou a budoucím provozem dodávaných přístrojů, 
vedlejších nákladu (např. kursových vlivu, obecného vývoje cen) apod. 

 

4. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě 
odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. 

 

5. Sjednaná kupní cena bez DPH je konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace veřejné zakázky. Změna sjednané kupní ceny je možná pouze v souvislosti se 
změnou daňových předpisu majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. 

 
6. Platba bude provedena na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím do 15-t i dnu 

po podepsání smlouvy. Po zaplacení faktury a dodání  zboží  bude  vystavena  faktura, 
která  musí  mít  náležitosti   daňového   dokladu   dle   zákona   č.   235/2004   Sb.,  o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu. 

 
7. Splatnost faktur se sjednává na 15 dnů ode dne jejich doručení  na  adresu  sídla 

kupujícího. 
 

8. Pokud faktura nebude obsahovat některé zákonné nebo v této smlouvě sjednané 
náležitosti, má kupující právo vrátit ji zpět k opravě s tím, že prodávající vystaví novou 
bezchybnou fakturu, pro kterou poběží nová lhůta splatnosti. 

 
 

III. Termín a místo dodávky 

 
1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. I. této smlouvy nejpozději do 90 

dnu od podpisu kupní smlouvy. 

 
2. Místem plnění, resp. dodání se rozumí sídlo kupujícího, pokud následně kupující 

nestanoví jinak. 



3. Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických 
podmínek dodávky, předvedení funkcionalit, seznámení s obsluhou a budoucím 
provozem dodávaných  kamer, předání úplné dokumentace  (dle zadávacích podmínek  
a technické specifikace) v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě. 

 

4. Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran předávací 
protokol (vyhotoví prodávající), který bude podkladem pro vystavení faktury 
prodávajícím. 

 
5. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že  dodaný  předmět 

smlouvy nesplní některý z vymezených parametru nebo nebyla dodávka uskutečněna 
včas. 

 

IV. Záruka, záruční podmínky a servisní podmínky 

 
1. Předmět koupě má vady, jestliže neodpovídá  výsledku  určenému  v této  kupní 

smlouvě, tj. především není-li předmět  koupě  dodán  v požadovaném  množství,  jakosti 
a provedení stanoveném zadávací dokumentací a technickou specifikací zakázky. 

 
2. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání. 

 
3. Prodávající přejímá závazek (záruku za jakost), že předmět koupě bude  po  dobu 

záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu. 
 

4. Záruční lhůta se sjednává na dobu 24 měsíců od předání a převzetí předmětu koupě. 

 
5. Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno  předmět  koupě používat 

vlivem reklamované závady. 
 

6. Záruka běží od okamžiku předání a převzetí každého jednotlivého přístroje. 
 

7. Záruka se vztahuje na prokazatelné výrobní, montážní a materiálové vady předmětu 
koupě. 

 
8. Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez 

zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. 
faxem nebo e-mailem), které bude obsahovat co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 
vady. Kupující bude vady předmětu koupě oznamovat na adresu: ACT CZ s.r.o 
Kostelní 41, 518 01 Dobruška (kontaktní místo pro řešení reklamací a záručních oprav 
na území České republiky). 

 
9. Záruční oprava je prováděna zcela bezplatně - kupujícímu nebudou účtovány náklady  

na spotřebovaný materiál, dopravu ani práci servisního technika. 

 
10. Doba vyřešení reklamace se stanovuje na 60 kalendářních dnů. 

 

V. Přechod vlastnického práva 

 
1. Vlastnické právo přechází na kupujícího úhradou celkové kupní ceny. 

 
2. Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího 

dnem fyzického převzetí předmětu dodávky nebo její části. 

 
 

VI. Rozhodné právo a volba soudu 



 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí 

právním řádem České republik y. 

 
2. Smluvní strany se zavazuj í veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní 

strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporu, které se nepodařilo vyřešit 

smírně, bude místně příslušný obecní soud objednatele. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Práva a povinnosti touto smlouvou  výslovně  neupravené  se  řídí  příslušnými 

ustanoveními NOZ. 

 
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatku podepsaných oběma smluvním i stranami. 

 
 

3. Smluvní  strany  prohlašují,  že  skutečnosti  uvedené   v této   smlouvě   nepovažují  za 

obchodní tajemství ve smyslu  §  504  NOZ  a  udělují  svolení k jejich  užití  a  zveřejnění v 

registru smluv a na profilu zadavatele v plném rozsahu  bez  stanovení  jakýchkoliv  dalších  

podmínek. 

 
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech  s platností  originálu,  z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom . 

 
5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvede v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení. 

 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly  a že  

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé  a  svobodné  vůle  určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 

celém jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
 

 
V Dobrušce dne 14.12.2017     V Hradci Králové dne 18.12.2017 

 

za prodávajícího  za kupujícího 

    ………jjednatel       ………. ředitel 

     ACT CZ s.r.o.       Zdravotnická záchranná služba KHK 


