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Kupní smlouva  
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
prodávající:     
 
MEDIS INFO SECURITY, s.r.o. 
Zastoupená:      
Se sídlem:    Spodní 327/5, 748 01 Hlučín-Bobrovníky, CZ 
IČ:      25393201 
DIČ:      CZ25393201 
Zápis do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 17959 
Bankovní spojení:    UniCredit Bank, a. s., pobočka Ostrava 
číslo účtu:     2876313094 / 2700 
Kontaktní osoba:    
Telefon, e-mail:     
 
(dále jen „prodávající“)  
 

a 
 
kupující:     
 
město Otrokovice 
Zastoupené:     
Se sídlem:    nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice 
IČ:    00284301 
DIČ:    CZ00284301 
Zástupce ve věcech technických:    
   Otrokovice    
Tel.:       
Bankovní spojení:    Komerční banka, a. s. 
č. účtu:    0000122921/0100 
 
(dále jen „kupující“) 
 
   

I. 
Předmět smlouvy 

 
1.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k movité věci – „1 ks 

rotátor s výsuvnými zásuvkami“, který je specifikován v příloze č. 1, která je součástí této smlouvy 
(dále jen „zboží“) a kupující se zavazuje od prodávajícího toto zboží převzít a zaplatit za zboží kupní 
cenu sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v čl. II. této smlouvy.  

  
1.2 Zboží dodané prodávajícím bude odpovídat nabídce prodávajícího ze dne 16.02.2018 specifikované 

v příloze č. 1 této smlouvy.                      

 
 

II. 
Cena a platební podmínky 

 
2.1 Cena za zboží byla stanovena dohodou smluvních stran při respektování platné právní úpravy a činí:  

 
Cena bez DPH celkem     825.000,00 Kč 
DPH 21 %    173.250,00 Kč 
Cena celkem vč. DPH    998.250,00 Kč 
(slovy: devětsetdevadesátosmtisícdvěstěpadesát korun českých) 
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Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího a zisk prodávajícího nezbytný k řádnému a 
včasnému plnění závazků z této smlouvy. Součástí dodávky je úplné, funkční a bezvadné provedení 
kompletních montážních prací včetně nákladů na dodání zboží. Součástí dodávky je zaškolení obsluhy 
a poradenství. Sjednaná cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, její změna je možná pouze při 
změně zákonné sazby DPH, a to poměrně.  
 

2.2 Cena za dodané zboží bude kupujícím zaplacena formou převodu na účet prodávajícího uvedený ve 
faktuře do 14 dnů ode dne doručení faktury vystavené prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit 
fakturu nejdříve v den předání a převzetí zboží kupujícím. 
 

2.3 Kupující prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto 
nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. DPH bude účtováno 
podle zákona platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

2.4 Faktura bude obsahovat číslo účtu prodávajícího a náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona 
o dani z přidané hodnoty. 

 
2.5 Fakturu je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu, jestliže neobsahuje náležitosti podle výše 

uvedeného odstavce, nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá podmínkám sjednaným v této 
smlouvě. Nová doba splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury.  

 
2.6 Kupující neposkytuje zálohy. 

 
 

III. 
Dodací podmínky 

 
3.1 Místem dodání zboží je město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice.  
 
3.2 Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději do 14 týdnů spolu s veškerými doklady, 

které se ke zboží vztahují. Prodávající má nárok na případné prodloužení termínu dokončení 
o přiměřené časové období v případě, že nebude moci zahájit práce nebo v nich pokračovat 
z důvodů na straně kupujícího nebo v případě provádění víceprací. Prodávající je oprávněn ukončit 
dílo před sjednanou dobou plnění, pokud se na tom s kupujícím písemně dohodne. 

 
3.3 Za připravenost a rovnost podlahy k zahájení montáže rotátoru dle požadavku prodávajícího a 

únosnost podlahy vzhledem k hmotnosti stroje se spisy zodpovídá kupující. Místnost, kde se bude 
provádět montáž stroje, bude vyklizená. Kupující zajistí dostatečný prostor pro uložení dílů rotátoru 
před zahájením montáže. K termínu zahájení montáže rotátoru budou provedeny ze strany 
kupujícího veškeré případné bourací a stavební úpravy místností montáže. Ke každému stroji bude 
připravena zásuvka na 230 V se samostatným jističem 1 x 16 A, charakteristika B. Kupující 
zodpovídá za dodržení čisté výšky místnosti min. 3.240 mm ve všech místech ustavení rotátoru. 
Kupující zajistí dodávky el. proudu po dobu celé montáže a testů strojů. Prodávající provede 
protokolárně odborné zaškolení a seznámení pověřených pracovníků s obsluhou strojů a prvním 
zakládáním spisů do rotátoru ke dni předání předmětu plnění. Před čelním krytem stroje musí být 
min. 900 až 1.000 mm volný prostor, pokud bude stroj procházet přes podhled, aby byl zajištěn 
prostor pro pozdější případný servisní zásah.  
 

3.4 O předání a převzetí zboží bude sepsán písemný předávací protokol, který podepíší obě smluvní 
strany. Na předávacím protokolu bude uveden položkový soupis dodaných jednotlivých movitých 
věcí s jejich identifikačními znaky a jejich počet. 

 
3.5 Oprávnění zástupci obou smluvních stran svými podpisy na předávacím protokolu potvrdí, že 

dodávka zboží svým rozsahem plně odpovídá ustanovením této kupní smlouvy. V případě vad 
zjevných při převzetí zboží budou tyto v předávacím protokolu uvedeny. 

 
3.6 Kupující není povinen převzít zboží vykazující zásadní vady či zásadní nedodělky, které 

podstatným způsobem brání v řádném užívání předmětu smlouvy. 
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IV. 
Záruka a servis 

 
4.1     Sjednaná záruční doba pro zboží je 24 měsíců s opravou vad u kupujícího v místě plnění. Záruční 

doba počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí bezvadného zboží kupujícím. 
Prodávající se zavazuje nastoupit k odstranění případné reklamované vady do 72 hodin po uplatnění 
reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající je povinen závadu odstranit v co 
nejkratší technicky možné lhůtě, nejpozději však do 72 hodin od nahlášení reklamace kupujícího, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Po dobu odstraňování reklamované vady záruční doba neběží. 

 
4.2 Součástí závazku prodávajícího podle této smlouvy je i bezplatný záruční servis zboží po dobu 

sjednané záruční doby v sjednaném místě plnění. Uchazeč poskytne záruku na předmět smlouvy jako 
celek a není oprávněn poskytnout kratší záruku na vyspecifikované součásti zboží. Odstranění vad 
v záruční době je bezplatné, prodávající nebude účtovat dopravu, práce servisního technika a 
vyměněné náhradní díly. 

 
4.3  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nahodilými událostmi, neodborným a nedbalým zacházením 

nebo porušením provozních podmínek užívání zboží vyplývajících z předaných dokladů, které se 
ke zboží vztahují.  

 
4.4 Reklamace v záruční době nezahrnují vady způsobené úmyslným poškozením, neodborným či 

nepatřičným zacházením ze strany uživatele, neodborným nebo nepovoleným zásahem třetí osoby či 
nedodržení technologické kázně obsluhy zboží dle návodu prodávajícího, nepatřičnou svévolnou 
údržbou ze strany kupujícího nebo používáním strojů na jiné než určené účely. Záruka se také 
nevztahuje na poškození způsobená jinými vlivy, které nevyvolal poskytovatel, např. přírodní vlivy 
povodeň, požár, vichřice, přepětí v napájecí síti, nedodržení provozního návodu, obsluha zboží 
neproškolenou osobou uživatele apod. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným 
opotřebením stroje vzniklé používáním stroje. Tato záruka je současně platná pouze při pravidelném 
provádění bezpečnostně preventivního servisu předmětu plnění minimálně 1x ročně po obdržení 
objednávky od kupujícího před uplynutím ročního provozu stroje. Kupující protokolárně potvrdí 
v předávacím protokolu s převzetím zboží také převzetí návodu prodávajícího k užívání rotátoru, 
včetně návodu/pokynů k prvnímu zakládání dokumentů do stroje. Kupující se zavazuje, že případnou 
reklamaci vady v záruční době uplatní u kupujícího bez odkladu po jejím případném zjištění. Kontaktní 
e-mail pro hlášení závad je xxx@cz. V hlášení kupující uvede popis závady, výrobní číslo a typ 
zařízení. 

 
4.5 Prodávající garantuje dostupnost náhradních dílů min. po dobu 120 měsíců od dodání zařízení. 

Preventivní a bezpečnostní servis, kontrola, seřízení rotátoru v záruční době a revize nejsou součástí 
bezplatného servisu po dobu záruky. Záruční i pozáruční preventivní a bezpečnostní servis rotátorů se 
řeší na základě samostatné objednávky či samostatného smluvního vztahu, a to výhradně za úhradu 
zvlášť. 

 
 

V. 
Podmínky plnění předmětu smlouvy 

 
5.1 Prodávající se zavazuje plnit tuto smlouvu ve sjednaném rozsahu a na sjednaném místě ve lhůtě 

stanovené v čl. III. Této smlouvy v provozuschopném stavu.  
 
5.2 Prodávající splní svůj závazek dodat zboží předáním zboží kupujícímu. Předáním zboží kupujícímu se 

rozumí předání zboží kupujícímu v místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Prodávající je povinen za 
tímto účelem oznámit objednateli stanovený termín předání díla nejméně tři pracovní dny předem a 
kupující je povinen se tohoto předání zúčastnit. Dílo se považuje za řádně předané a kupující není 
oprávněn odmítnout jeho převzetí, pokud je dílo bez vad. Kupující nemá právo odmítnout převzetí díla 
pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud se zhotovitel rozhodne 
převzít dílo s ojedinělými drobnými vadami, které nebrání řádnému užívání díla, dohodne se v zápise 
lhůta k odstranění vad. 

 
5.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím. 
 
5.4 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení jeho ceny. 
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5.5 Vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu.  
 

5.6 Kupující je oprávněn pozdržet zaplacení kupní ceny za dodané zboží na účet prodávajícího pouze do 
doby odstranění všech podstatných vad zboží, které zásadním způsobem esteticky nebo funkčně 
brání v řádném užívání díla.     

 
5.7 Za každý den prodlení prodávajícího s dodáním zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % 

z ceny zboží za každý započatý den prodlení.  
 
5.8 Za každý den prodlení kupujícího s platbou za zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % 

z ceny zboží za každý započatý den prodlení.  
 

 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

  
6.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušným 

ustanovením občanského zákoníku v platném znění. 
 

6.2 Smluvní strany se budou v předstihu vzájemně písemně informovat o změně všech údajů uvedených 
v této smlouvě, které mohou mít dopad na plnění povinností z této smlouvy.  

 
6.3 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky.  
 

6.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni, ani za jinak 
nápadně nevýhodných podmínek, dále že byla uzavřena určitě a srozumitelně, a na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 
6.5 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající. 

 
6.6    Nedílnou součástí smlouvy je příloha citovaná v textu smlouvy (odst. 1.1, 1.2). 

 
6.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. 
 

6.8 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, 
podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Prodávající výslovně souhlasí 
s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informací o něm. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí 
kupující.  

 
6.9   Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 

28. března 2018 usnesením č. RMO/134/03/18. 
 

 
Příloha č. 1 
Nabídka prodávajícího ze dne 16.02.2018 
 
Otrokovice dne                V Hlučíně dne  
 
 
kupující                prodávající 
 
 
 
 
………………………………….    …………………………………………………. 
         
  starosta města Otrokovice              MEDIS INFO SECURITY, s. r. o. 


