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KUPNÍ SMLOUVA 

č. j. VS-56233-5/ČJ-2018-801251  

 

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

(dále jen „smlouva“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 

140 67 Praha 4, 

 

Věznice Rýnovice  

Belgická 3765/11, p.p. 14, 466 21 Jablonec nad Nisou   
za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89013-2/ČJ-2016-

800020-SP ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada plk. Mgr. Vlastimil Kříž, ředitel Věznice 

Rýnovice. 

 

IČO: 00212423 

DIČ: CZ00212423; není plátce DPH v hlavní činnosti 

Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VSČR nepovažuje dle Zákona 

č. 23/2004 Sb. osobou povinnou k DPH. 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu.: xxxxxxxxxxxx 

   

adresa pro doručování písemností včetně daňových dokladů: Věznice Rýnovice, Belgická 

3765/11, p.p. 14, 466 21 Jablonec nad Nisou 

fakturační adresa: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

 

(dále jen „kupující“) na straně jedné 

 

 a  
 

2. Roman Guichen, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO 65027001 

DIČ CZ7511251374 

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním 

rejstříku, živnostenský list vydaný MěÚ Trhové Sviny 

 

Bankovní spojení: ČSOB Kaplice, č.ú. xxxxxxxxxxxx 

 
 

(dále jen „prodávající“) na straně druhé 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto Kupní smlouvu (dále jen 

„Smlouva“): 
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II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

 

a) Vyhlášení veřejné zakázky ze dne 19. 6. 2018, pod č. j. VS-56233-2/ČJ-2018-801251, 

se zadávacími podmínkami 

b) Nabídka prodávajícího ze dne 2.7.2018. 

 

 V případě zjištěných rozdílů je rozhodující výzva kupujícího. 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

1. Název: Rýnovice – malý kolový nakladač 

 

2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu malý kolový nakladač – 

univerzální nosič nářadí a příslušenství (dále jen „zboží“) v rozsahu určeném přílohou 

číslo 2 – Specifikace – technické parametry a požadavky kupujícího k podání nabídky na 

dodání zboží, jež je nedílnou součástí této smlouvy, a převést na kupujícího vlastnické 

právo ke zboží za podmínek dle této smlouvy. Nedílnou součástí dodávky jsou doklady 

v českém jazyce, umožňující řádné užívání uvedeného zboží a to zejména zákonné 

doklady, dodací list, návod k užívání a obsluze v českém jazyce, záruční a servisní list, 

povinná výbava, zaškolení obsluhy v místě předání.   

 

3. Kupující se zavazuje řádně dodané zboží uvedené v odst. 1. tohoto článku 

od prodávajícího převzít a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu. 

 

4. Prodávající je povinen provést v přímém vztahu k předmětu smlouvy i další, ve smlouvě 

a jejích přílohách výslovně neuvedené činnosti, o nutnosti, potřebnosti či vhodnosti jejich 

provedení prodávající ví či musí vědět, a které kupující spravedlivě očekává či může 

očekávat, a které jsou obvyklé v rámci plnění předmětu této smlouvy s ohledem na stav 

informací ke dni podpisu této smlouvy. Dodávky a veškeré související úkony 

prodávajícího dle tohoto odstavce této smlouvy jsou již zahrnuty v ceně za zboží dle čl. 

IV. této smlouvy. 

 

IV. 

Kupní cena 

 

1. Celková kupní cena za zboží uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta 

v celkové výši 1 748 982,00 Kč, 

(slovy jedenmilionsedmsetčtyřicetosmtisícdevětsetosmdesátdvě koruny české, včetně 

DPH v následujícím členění: 

 cena bez DPH 1 445 440,00 Kč,  

(slovy jedenmiliončtyřistačtyřicetpěttisícčtyřistačtyřicet korun českých) 

 DPH 21% 303 542,00 Kč,(slovy třistatřitisícepětsetčtyřicetdvě koruny české) 

2. celková cena vč. DPH 1 748 982,00 Kč, 
(slovy jedenmilionsedmsetčtyřicetosmtisícdevětsetosmdesátdvě koruny české) 
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3. Tato cena byla sjednána na základě nabídky prodávajícího jako cena nejvýše přípustná 

a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího a je platná po celou dobu 

platnosti této smlouvy. Tato cena může být měněna jenom z důvodu změny zákonné 

sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Cena bude pro tento případ upravena 

písemným dodatkem k této smlouvě.  

 

4. Smluvní strany prohlašují, že kupní cena zahrnuje i balné a dopravu na místo určení, 

zaškolení obsluhy. 

 

V. 

Platební podmínky 

 

1. Kupující je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, 

z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k nákupu, 

v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný dodatek 

ke smlouvě. 

 

2. Kupující neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek. 

 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 

dotčeno ustanovení čl. VI. odst. 4. této Smlouvy. 

 

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně na základě jediné faktury. Přílohou 

faktury bude kupujícím odsouhlasený a oboustranně podepsaný předávací protokol 

odsouhlasený a podepsaný zástupcem kupujícího - oprávněnou osobou z čl. VI. 

Odsouhlasený a podepsaný předávací protokol slouží jako podklad pro zpracování faktury 

za dodané zboží. Kupující není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je prodávající 

v prodlení s termíny sjednanými v této smlouvě nebo má zboží vady.  

 

5. Faktura vystavená prodávajícím musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený 

soupis skutečně provedených dodávek. Splatnost faktury je stanovena v délce 60 

kalendářních dnů od doručení kupujícímu. Povinnost úhrady je splněna okamžikem 

odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané nebo 

zákonem stanovené náležitosti má kupující právo vrátit fakturu k doplnění, kupující je 

oprávněn požádat prodávajícího o její doplnění písemně, elektronickými prostředky nebo 

faxem, nejpozději však do konce lhůty její splatnosti, kdy ji prokazatelně obdržel. Nová 

lhůta splatnosti faktury počíná potom běžet dnem, kdy kupující obdržel bezchybnou 

fakturu. 

 

6. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat 

též následující údaje: 

a) označení dokladu jako faktura, 

b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího, 

c) den vystavení, den odeslání a den (doba) splatnosti faktury, 

d) příjemce a místo dodání zboží, 

e) IČO a DIČ smluvních stran, 

f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno, 
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g) počet příloh s podpisem prodávajícího, 

h) odběratele, 

i) konečného příjemce. 

 

7. Náležitostí faktury musí být dále následující členění popisu fakturačních údajů: 

 

Kupující (odběratel): Česká republika, Vězeňská služba České republiky 

    Soudní 1672, 1a, 140 67 Praha 4 

 

Konečný příjemce,  

popř. Místo dodání: VS ČR, Věznice Rýnovice 

    Belgická 3765/11, 466 21 Jablonec nad Nisou 

 

VI. 

Místo plnění a převzetí zboží 

  

1. Místem dodání zboží je Věznice Rýnovice, Belgická 3765/11, 466 21 Jablonec nad Nisou.  

 

2. Prodávající se zavazuje avizovat kupujícímu termín, kdy bude zboží připraveno k předání, 

alespoň dva pracovní dny předem na telefonní nebo faxová čísla uvedená v následujícím 

odstavci  

 

3. Zboží se považuje za dodané jeho protokolárním převzetím oprávněným zástupcem 

kupujícího, kterým je: 

xxxxxxxxxxxxxxxx., vedoucí referátu stavebního oddělení logistiky Věznice Rýnovice, 

tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail. xxxxxxxxxxxxxxx, nebo 

xxxxx xxxxxxx, investiční referent oddělení logistiky Věznice Rýnovice, tel. xxxxxxxxxx, 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx, nebo 

xxxxxxxxxxxx, vedoucí referátu dopravy oddělení vězeňské stráže Věznice Rýnovice, tel. 

xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

4. Spolu se zbožím prodávající předá kupujícímu také doklady, které umožňují jeho řádné 

převzetí a používání (doklady k provozu, dodací list, návod k užívání a obsluze, záruční a 

servisní list). 

 

5. Zboží je považováno za dodané podpisem průvodního dokladu kupujícím. Průvodní 

doklad se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží 

prodávající, jedno vyhotovení si ponechá kupující.  

 

6. V případě zjevných vad dodaného zboží je kupující povinen tuto skutečnost uvést 

v průvodním dokladu. Případné nepřevzetí zboží musí být kupujícím řádně písemně 

zdůvodněno. 

 

7. Dodáním zboží uskutečněným způsobem uvedeným v tomto článku přecházejí veškerá 

rizika škody na zboží na kupujícího. Předáním zboží přechází vlastnické právo na 

kupujícího. 

 

8. Prodávající nese plnou zodpovědnost za to, že na zboží neváznou práva třetích osob. 
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VII. 

Doba dodání 

 

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu do 50 kalendářních dnů od podpisu 

smlouvy. Za termín splnění dodávky se považuje den, kdy bylo zboží předáno a podepsán 

zápis o jeho převzetí kupujícím. Nejzazší možný termín předání je 20. 11. 2018. 

 

VIII. 

Záruka, uplatnění a nároky z odpovědnosti za vady 

 

1. Prodávající poskytuje záruku na kvalitu veškerého dodaného zboží, tj. stroje i nářadí a 

příslušenství po dobu 24 měsíců od dne převzetí zboží kupujícím. 

 

2. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly běžným provozním opotřebením, 

neodborným zásahem, nevhodným či nesprávným užíváním, a za vady, jejichž původ 

spočívá v okolnostech, které nebylo možno odvrátit. 

 

3. Vady, které lze zjistit až po dodání zboží kupujícímu, musí kupující reklamovat bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční lhůty. Reklamaci 

je nutno uplatnit buď písemně, nebo osobně u prodávajícího, kde bude sepsán reklamační 

protokol.  

 

4. Při výskytu jakostní vady má kupující nárok podle svého výběru buď na opravu vady 

zboží, je-li vada opravitelná, nebo na přiměřenou slevu z ceny. Jedná-li se 

o neopravitelnou vadu, má kupující nárok na výměnu vadného zboží.  

 

5. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění 

reklamace kupujícím. V případě, že je třeba zboží dopravit k či od výrobce a nelze dodržet 

lhůtu 30 dnů dle předchozí věty, je prodávající povinen na tuto skutečnost bez zbytečného 

prodlení upozornit a oznámit kupujícímu lhůtu, ve které bude reklamace vyřízena.  

 

6. Případná práva z odpovědnosti za vady uplatní kupující u prodávajícího na adrese 

uvedené v čl. I. této smlouvy, případně elektronicky na adrese: servis@avistech.cz. 

 

7. V ostatním platí pro uplatňování nároků z vad zboží příslušná ustanovení zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

 

IX. 

Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

 

1. Je-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží oproti sjednané dodací lhůtě, a toto prodlení 

není způsobeno neposkytnutím součinnosti ze strany kupujícího, uhradí kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení s jeho 

dodáním, nejméně však 500,- Kč. Zbožím se rozumí kompletní dodávka dle předmětu díla 

(tj. stroj a veškeré nářadí a příslušenství). 

 

2. V případě prodlení s odstraněním vad v záruční době je povinen prodávající uhradit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, 

a to za každou vadu jednotlivě.  
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3. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení 

z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši 

stanovené zvláštním předpisem (Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 

úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky).  

 

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. X., odst. 1) této smlouvy je 

prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

5. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na uplatnění nároku na náhradu případně vzniklé 

škody v plné výši. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů 

od předložení faktury za jejich vyúčtování. Pro vyúčtování a náležitosti faktury u úroků 

z prodlení a smluvních pokut, platí obdobné ustanovení čl. V. této smlouvy. 

 

X. 

Zvláštní ujednání 

 

1. Prodávající se zavazuje během dodání zboží i po jeho dodání kupujícímu, zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti 

s plněním smlouvy. 

 

2. Prodávající je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů. 

 

3. K jednání o věcech spojených s realizací předmětu této smlouvy jsou oprávněni 

za kupujícího:  

a) v rozsahu písemného pověření: vrchní rada plk. Mgr. Vlastimil Kříž, ředitel Věznice 

Rýnovice  

b) ve věcech ekonomických: xxxxxxxxxxxxxxxx, zástupkyně ředitele věznice, tel.: xxx 

xxx xxx, mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

c) ve věcech technických, včetně kontroly dodaného zboží, odsouhlasení faktur:  

xxxxxxxxxxxxxx., tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

4. K jednání o věcech spojených s realizací předmětu této smlouvy jsou oprávněni 

za prodávajícího ve věcech smluvních a průběžné realizace jednat: účastník si upraví dle 

vlastních potřeb 

a) v rozsahu písemného pověření: xxxxxxxxxxxxx; tel. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) ve věcech ekonomických: xxxxxxxxxxxxx; tel. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 

c) ve věcech technických, včetně kontroly dodaného zboží, odsouhlasení faktur: 

xxxxxxxxxxxxx; tel. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Změnu této smlouvy lze provést pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran. 
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2. Právní vztahy z této smlouvy vyplývající, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí 

právním řádem České republiky. 

 

3. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetly a že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle svojí pravé a svobodné 

vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující 

obdrží dva stejnopisy a prodávající jeden stejnopis kupní smlouvy. 

 

5. Smlouva je výrazem svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti a účinnosti 

dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

6. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami a účinností nabývá jejím zveřejněním dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., v platném 

znění, v Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz. Nebude-li smlouva, na níž se vztahuje 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena 

platí, že je zrušena od začátku. 

 

7. Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Specifikace–Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky 

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz položek 

 

 

 

 

Za prodávajícího   Za kupujícího 

 

V Ločenicích, dne:    V Rýnovicích, dne:  

 

 

 

.....................................        ..................................... 

     Roman Guichen                 Vrchní rada 

            plk. Mgr. Vlastimil KŘÍŽ, LL.M.  

       ředitel Věznice Rýnovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://smlouvy.gov.cz/
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy č.j. VS-56233-5/ČJ-2018-801251 
 

Specifikace (technické parametry, podmínky a požadavky) zadavatele k podání 

nabídky na dodávku univerzálního nakladače 
 

Název akce „Rýnovice – malý kolový nakladač“ 

 

Vymezení plnění veřejné zakázky: 

 
Akce: Dodávka malého kolového nakladače 

Místo dodání: Věznice Rýnovice, Belgická 3765/11, 466 21 Jablonec nad Nisou 

Investor: Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

 

Technické parametry a požadované příslušenství  

 

Zadavatel požaduje dodávku 1 ks malého kolového nakladače – univerzálního nakladače 

a nosiče nářadí a příslušenství, který bude provozován celoročně venku na zpevněných, 

nezpevněných komunikacích i v terénu ve střežené i nestřežené části věznice i v jejím 

nejbližším okolí na pozemcích věznice. Součástí dodávky stroje je i vyjmenované nářadí 

a příslušenství, které musí být kompatibilní na připojení k základnímu teleskopickému 

ramenu – nosiči nářadí a příslušenství. 

Barevné provedení: barva bílá s fialovým pruhem (číslo odstínu bude upřesněno) 

 

Technické požadavky-parametry pro malý kolový nakladač – univerzální nakladač a nosič 

nářadí: 

 

základní popis: 

• čelní kloubový nakladač s teleskopickým výložníkem 

• přední (dvojčinný) vývod hydrauliky s možností změny směru toku oleje 

• elektrická uzávěrka diferenciálu 

• rychloupínací deska 

• základní závaží min. 60 kg 

• pracovní osvětlení přední/zadní LED 

• ochranný rám (FOPS/ROPS) 

• pohon: diesel s hydrostatickým pohonem všech kol 

• minimální zvedací váha:  800 kg 

• výška zdvihu: min.: 2 700 mm 

• celková šířka max.: 1 400 mm 

• celková výška max.: 2 400 mm 

• celková délka max.: 3 000 mm 

• max. hmotnost stroje 2 100 kg  

• Výkon: min 26 kW 

• Typ podvozku: kloubový 

• Řízení: hydraulické 

• Brzdy: hydrostatické 

• Délka vysunutí výložníku: min 600 mm 

• Spotřeba paliva za motohodinu: max. 8 l 

• Pneumatiky: Šípové 

 



  JID: VSETRpo4046615   

Příloha č. 1 - Návrh Kupní smlouvy 

9 

 

 

 

Ostatní výbava malého kolového nakladače 

• Paralelogram 

• Multifunkční joystick 

• Multifunkční digitální displej 

• Elektrická zásuvka 12V přední i zadní 

• Rámová konstrukce 

• Celozasklená kabina 

• Vytápění kabiny s ofukem předního skla (nezávislé i závislé teplovodní) 

• Zadní výstup hydrauliky 

• Přídavné protizávaží 60 kg  

• Tažné zařízení, vč. 7 kolíkové zásuvky 

• Základní výbava pro provoz na pozemních komunikacích (osvětlení, zpětná 

zrcátka apod.) 

• Výstražný maják 

• Ocelové (kovové) blatníky kol 

• Zvuková signalizace couvání 

 

Příslušenství: 

• bourací kladivo, (síla úderu cca 90 kg – 100 kg) 

• zametač na úklid komunikací se sběrem (šíře cca 125 cm – 150 cm) 

• kombinovaná multifunkční lopata 4v1 šíře 130 cm 

• půdní vrták průměru 250 mm s břitem země - kámen 

• nástavec na podkop (rypadlo pro hloubení rýh, výkopů) pro hloubku min. 1500 mm 

• sekačka na trávu (cepová, nesená) s plovoucí polohou a kluzáky šíře cca 140 cm 

• radlice na sníh s hydraulickým natáčením 

• paletizační vidle 

• sklápěcí vlek za malotraktor nosnost 2 t 

 

Dodavatel musí počítat s určením doby dodávky nakladače zadavatelem (nelze sobota, neděle, 

svátky, pozdní odpolední a večerní hodiny).  
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