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K U P N Í  S M L O U V A  
uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

č. smlouvy kupujícího: 2395/2018-SML č. smlouvy prodávajícího: ……………………… 

Smluvní strany 

Kupující: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel sekce provozní 
oprávněn k jednání ve věcech technických: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

oddělení vnitřních služeb a hospodářské správy 
IČO: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: gg4t8hf 
(dále jen „kupující“)  
  
a  
  
Prodávající: HOME DEVELOPMENT s.r.o. 
sídlo: Holečkova 2538/5, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20397 
oprávněn k podpisu smlouvy: Pavel Velkoborský, jednatel 
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: Pavel Velkoborský, jednatel 
oprávněn k jednání ve věcech technických: Pavel Velkoborský, jednatel 
IČO: 281 46 506 
DIČ: CZ28146506 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
korespondenční adresa Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice 3 
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: apyavqb 
(dále jen „prodávající“)  

 

I. Účel a předmět smlouvy 

1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) 



Nákup 5 ks zemědělské techniky (rok 2018) kupní smlouva 

Strana 2 (celkem 13) 

pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup 5 ks zemědělské techniky (rok 2018)“, ve kterém 
byla nabídka prodávajícího vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

1.2 Předmětem této smlouvy je dodávka 5 kusů zemědělské techniky (dále jen „předmět koupě“). 
Technická specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Součástí 
předmětu smlouvy je předvedení a vyzkoušení předmětu koupě a poskytnutí dalších dodávek 
a činností za podmínek sjednaných v této smlouvě.  

1.3 Předmět koupě je tvořen následujícími částmi (položkami plánu): 

· 1 kus zametací lopaty (položka plánu č. 10.1), 

· 1 kus víceúčelové lopaty 4v1 (položka plánu č. 10.2), 

· 1 kus zametacího kartáče (položka plánu č. 14), 

· 1 kus mulčovací hlavy (položka plánu č. 36), 

· 1 kus lesního lanového navijáku (položka plánu č. 48). 

1.4 Předmět koupě musí být dodán nový, nepoužitý, plně funkční a musí splňovat veškeré 
podmínky pro jeho řádné provozování a užívání stanovené právními předpisy v České republice 
a Evropské unie. Části předmětu koupě v rozsahu položek plánu č. 14 a č. 48 musí splňovat 
podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 341/2014 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Kupující musí být prvním vlastníkem (nepřihlíží 
se k předchozímu vlastnictví výrobce, prodávajícího, případně jiných osob účastnících 
se dodavatelského řetězce) a prvním uživatelem předmětu koupě. 

1.5 Předmět koupě splňuje následující podmínky: 

· ke každé části předmětu koupě bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 

· pro každou část předmětu koupě je plně garantována dostupnost servisních služeb 
a servisu v České republice. 

1.6 Plnění předmětu smlouvy dále zahrnuje: 

a) dopravu každé části předmětu koupě na místo předání a převzetí,  

b) zprovoznění každé části předmětu koupě, 

c) proškolení obsluhy každé části předmětu koupě kupujícího (v rozsahu min. 1 dne, 
a to vždy v den a místě předání a převzetí). 

1.7 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit kupujícímu nabýt 
vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje dodaný předmět koupě převzít do 
svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu ve výši uvedené v odst. 2.1 
této smlouvy a způsobem uvedeným v čl. III. této smlouvy. 
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II. Kupní cena  

2.1 Kupní cena je sjednána podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
a činí: 

Položka 
plánu Značka/Typ/Model Cena za 1 ks 

(v Kč bez DPH) Počet ks 

10.1 EBF - zametací lopata -ZL 50 000 Kč bez DPH 1 

10.2 EBF – kombinovaná lopata – KL-4v1 40 000 Kč bez DPH 1 

14 Agrometall KM-M 1550 60 000 Kč bez DPH 1 

36 SEPPI M  BMS-F 100 590 000 Kč bez DPH 1 

48 KRPAN 7,5 EH PROFI  210 000 Kč bez DPH 1 

 

CENA CELKEM (v Kč bez DPH) 950 000 Kč bez DPH 

 

2.2 Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění, za kterou je považován den předání a převzetí každé části předmětu 
koupě, uvedený v protokolu o předání a převzetí. 

2.3 Kupní cena podle odst. 2.1 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a závaznou po dobu 
plnění předmětu smlouvy. 

2.4 Kupní cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje prodávajícího za řádné dodání, předvedení, 
vyzkoušení a předání předmětu koupě kupujícímu, a jakékoli jiné výdaje, úhrady či náklady 
prodávajícího, které jsou nutné pro splnění všech závazků prodávajícího specifikovaných nebo 
přiměřeně odvoditelných z této smlouvy. 

III. Platební podmínky 

3.1 Kupní cena bude uhrazena kupujícím na základě faktur vystavených prodávajícím zvlášť pro 
každou část předmětu koupě po protokolárním převzetí části předmětu koupě kupujícím. Výše 
fakturovaných částek za část předmětu koupě musí odpovídat částkám uvedeným v odst. 2.1 
této smlouvy. Platebním dokladem je faktura.  

3.2 Každá faktura musí mít všechny náležitosti daňového – účetního dokladu v souladu 
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“), a v souladu s § 435 občanského zákoníku. Kromě toho se ujednává, že faktura 
musí obsahovat číslo smlouvy kupujícího. Přílohou každé faktury musí být kopie protokolu 
o předání a převzetí příslušné části předmětu koupě. 

3.3 Faktura bez zákonných nebo sjednaných náležitostí nebude považována za řádný platební 
a daňový doklad a kupující má právo vrátit fakturu prodávajícímu. V takovém případě běží nová 
lhůta splatnosti ode dne doručení nové faktury. 

3.4 Splatnost každé faktury je do 21 kalendářních dní ode dne doručení kupujícímu. 

3.5 Je-li prodávající plátcem ve smyslu zákona o DPH, bude faktura uhrazena na účet 
prodávajícího, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud k datu 
uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude prodávající v registru 
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plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 
o DPH. 

IV. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

4.1 Vlastnické právo ke každé části předmětu koupě nabývá kupující okamžikem jejího převzetí, 
potvrzeným protokolem o předání a převzetí. 

4.2 Nebezpečí škody na každé části předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jejího 
převzetí, potvrzeným protokolem o předání a převzetí. 

V. Doba a místo plnění 

5.1 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a předat jej kupujícímu za podmínek sjednaných 
v této smlouvě do 150 kalendářních dnů od nabytí platnosti této smlouvy. 

5.2 Místo plnění předmětu smlouvy, jakož i místo předání a převzetí všech částí předmětu koupě 
je určeno následujícími adresami kupujícího: 

Položka plánu Adresa 

10.1, 10.2 ZHV VD Lipno, Lipno nad Vltavou 125, Lipno nad Vltavou, PSČ 382 78 

14 ZHV VD Římov, K Přehradě 192, Římov, PSČ 373 24 

36 ZDV VD Kamýk, Kamýk nad Vltavou 78, Kamýk nad Vltavou, PSČ 262 63 

48 ZDV PO Havlíčkův Brod, U Panských 3604, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01 

VI. Předání a převzetí předmětu koupě 

6.1 Prodávající je povinen písemně, poštou nebo e-mailem, oznámit osobě oprávněné jednat 
za kupujícího ve věcech technických nejméně 5 pracovních dnů předem přesný termín předání 
každé části předmětu koupě. Tímto termínem mohou být pouze pracovní dny v čase mezi 
8. a 15. hodinou, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Kupující je povinen 
potvrdit termín do 2 pracovních dnů od doručení oznámení podle věty první. 

6.2 Osoba oprávněná k jednání za kupujícího ve věcech technických je oprávněna k převzetí 
předmětu koupě a k dohodě o termínu předání předmětu koupě ve smyslu odst. 6.1. 

6.3 Dodávka každé části předmětu koupě v místě předání a převzetí musí obsahovat dodací list, 
který má tyto minimální náležitosti: 

· číslo smlouvy kupujícího, 

· číslo položky plánu v souladu s odst. 1.3 této smlouvy, 

· identifikační údaje prodávajícího, 

· nezaměnitelnou specifikaci dodaných položek. 

6.4 Podmínkou pro úspěšné převzetí každé části předmětu koupě kupujícím je, že: 

a) Prodávající při předání části předmětu koupě předá kupujícímu všechny potřebné 
doklady pro její provoz, včetně výbavy, technická osvědčení k částem předmětu koupě 
v rozsahu položek plánu č. 14 a č. 48 a další průvodní doklady k části předmětu koupě. 
Veškeré doklady musí být v českém jazyce nebo opatřeny překladem do českého jazyka. 
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b) Prodávající při předání části předmětu koupě předá kupujícímu veškeré návody k obsluze 
a další dokumentaci potřebnou pro bezpečný provoz, servis a údržbu části předmětu 
koupě, včetně návodů a dokumentace její výbavy. Veškeré návody a dokumentace musí 
být v českém jazyce nebo opatřeny překladem do českého jazyka. 

c) Prodávající při předání části předmětu koupě předá kupujícímu prohlášení o shodě platné 
v rámci Evropské unie. 

d) Prodávající při předání části předmětu koupě předá kupujícímu veškeré další doklady 
ve smyslu § 2087 a § 2094 občanského zákoníku. 

e) Prodávající provede zprovoznění části předmětu koupě a provede zkoušku funkčnosti 
dle odst. 6.5 této smlouvy. 

6.5 Součástí předání každé části předmětu koupě je zkouška funkčnosti v místě dodání. Zkoušku 
funkčnosti provádí v rámci předání a zprovoznění části předmětu koupě prodávající za 
přítomnosti kupujícího. Zkouška funkčnosti zahrnuje prohlídku části předmětu koupě kupujícím 
a předvedení všech funkcí části předmětu koupě, včetně její výbavy, prodávajícím. Všechny 
provozní náplně je povinen dodat na své náklady prodávající. 

6.6 Kupující má právo při převzetí každé části předmětu koupě v místě dodání překontrolovat 
úplnost a nepoškozenost dodávky. V případě zjištění vady nebo nekompletnosti dodávky není 
kupující povinen část předmětu koupě převzít. 

6.7 Převzetí každé části předmětu koupě kupujícím bude potvrzeno písemným datovaným 
protokolem o předání a převzetí podepsaným oběma smluvními stranami. 

VII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

7.1 Část předmětu koupě má vady, nemá-li ujednané vlastnosti nebo není-li způsobilá pro použití 
k obvyklému účelu. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro 
užívání části předmětu koupě. 

7.2 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost. Záruka se nevztahuje na vady způsobené 
vnějšími událostmi nebo v důsledku nedodržení provozních podmínek uvedených v záručním 
listě nebo v předané dokumentaci pro provoz, servis a údržbu části předmětu koupě. To neplatí, 
pokud vadu způsobil prodávající nebo některé z autorizovaných servisních středisek uvedených 
v příloze č. 2 této smlouvy. 

7.3 Délka záruční doby každé části předmětu koupě, včetně její výbavy, činí 36 měsíců, pokud není 
pro část předmětu koupě nebo její součást v technické specifikaci v příloze č. 1 této 
smlouvy, záručním listě nebo jiném předaném prohlášení o záruce, stanovena doba delší. 

7.4 Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu koupě uvedeným v protokolu o předání 
a převzetí. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž 
i reklamace odeslaná nebo telefonicky nahlášená kupujícím v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou. Záruční doba neběží od okamžiku uplatnění oprávněné 
reklamace po dobu, po kterou kupující nemůže vadnou část předmětu koupě užívat. 

7.5 Kupující je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně, 
poštou nebo e-mailem, u některého z autorizovaných servisních středisek uvedených v příloze 
č. 2 této smlouvy. Kupující je zároveň oprávněn nahlásit reklamaci telefonicky, pokud 
ji následně písemně potvrdí. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo projevu vady 
a požadovaný způsob zjednání nápravy.  

7.6 Kupující má právo žádat na prodávajícím bezplatné odstranění vady části předmětu koupě 
v rozsahu uvedeném v reklamaci, včetně případné přepravy části předmětu koupě z místa 
poruchy do místa opravy a z místa opravy do místa předání a převzetí podle odst. 5.2. 
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7.7 Reklamovaná vada musí být odstraněna do 10 pracovních dnů od doručení písemné reklamace 
nebo písemného potvrzení telefonického nahlášení vady prodávajícímu, pokud se smluvní 
strany písemně nedohodnou jinak. Prodávající sepíše protokol o odstranění reklamované vady, 
ve kterém kupující potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu 
převzít. Protokol o odstranění vady bude obsahovat údaj o době, o kterou se prodlužuje záruční 
doba. 

7.8 Pokud není možné reklamovanou vadu z technických nebo ekonomických důvodů odstranit, 
nebo pokud kupující oprávněně reklamuje stejnou vadu 3krát nebo vícekrát, má kupující právo 
žádat na prodávajícím dodání nové bezvadné části předmětu koupě nejpozději do 30 
kalendářních dnů od doručení písemné reklamace. Vadná část předmětu koupě bude 
prodávajícímu předána při převzetí nové bezvadné části předmětu koupě kupujícím. Na předání 
a převzetí nové bezvadné části předmětu koupě se použijí ujednání čl. VI. obdobně. 

VIII. Podmínky záručního servisu 

8.1 Prodávající je povinen v záruční době na žádost kupujícího zajistit provádění pravidelných 
servisních prohlídek v souladu s pokyny výrobce každé části předmětu koupě. Přesný rozsah 
pravidelných servisních prohlídek je uveden v předané dokumentaci pro provoz, servis a údržbu 
části předmětu koupě. Náklady spojené s provedením pravidelných servisních prohlídek nese 
kupující. 

8.2 Kupující je oprávněn požádat o provedení pravidelné servisní prohlídky v souladu s pokyny 
výrobce každé části předmětu koupě, a to písemně, poštou nebo e-mailem, u některého 
z autorizovaných servisních středisek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Kupující 
je zároveň oprávněn požádat o provedení pravidelné servisní prohlídky telefonicky, pokud 
žádost následně písemně potvrdí. 

8.3 Pravidelná servisní prohlídka musí být provedena do 10 pracovních dnů od doručení písemné 
žádosti nebo písemného potvrzení telefonické žádosti prodávajícímu, pokud se smluvní strany 
písemně nedohodnou jinak. 

8.4 Kupující je bez ohledu na odst. 8.1 až 8.3 této smlouvy oprávněn zajistit provedení pravidelné 
servisní prohlídky v souladu s pokyny výrobce každé části předmětu koupě u jakéhokoliv 
výrobcem autorizovaného servisního střediska, aniž by tím byly dotčeny práva kupujícího 
vyplývající z čl. VII. této smlouvy. 

8.5 Prodávající je povinen v záruční době zajistit poskytování servisních a opravárenských úkonů 
na každé části předmětu koupě prostřednictvím svých vlastních či jiných autorizovaných 
servisních středisek. Veškeré použité náhradní díly musí být originálními a novými, pokud se 
smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

IX. Smluvní pokuty a sankce 

9.1 V případě, že je prodávající v prodlení s řádným dodáním předmětu koupě za podmínek 
sjednaných v této smlouvě, je kupující oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní 
pokuty ve výši 10 000 Kč a dále smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny části předmětu 
koupě, s jejímž dodáním je prodávající v prodlení, za každý započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že je prodávající v prodlení s odstraněním reklamované vady nebo provedením 
pravidelné servisní prohlídky, je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,1 % z kupní ceny dotčené části předmětu koupě za každý započatý den prodlení. 

9.3 V případě nemožnosti uplatnit u prodávajícího reklamaci v záruční době z důvodů stojících na 
straně prodávajícího je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč 
za každý i započatý den nemožnosti uplatnit reklamaci. V případě nemožnosti uplatnit 
u prodávajícího reklamaci déle než 14 kalendářních dnů je kupující oprávněn odstranit vadu 
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prostřednictvím odborně způsobilé osoby na náklady prodávajícího. Nastoupením této osoby 
k opravě již nenarůstá smluvní pokuta sjednaná v tomto článku. 

9.4 V případě nemožnosti uplatnit u prodávajícího žádost o provedení pravidelné servisní prohlídky 
v záruční době z důvodů stojících na straně prodávajícího je kupující oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den nemožnosti uplatnit takovou 
žádost. Kupující je v takovém případě zároveň oprávněn provést pravidelnou servisní prohlídku 
prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Nastoupením této osoby k provedení pravidelné 
servisní prohlídky již nenarůstá smluvní pokuta sjednaná v tomto článku. 

9.5 Veškeré smluvní pokuty je prodávající povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy kupujícího k zaplacení smluvní pokuty. 

9.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla straně 
požadující smluvní pokutu v souvislosti s porušením této smlouvy. 

9.7 V případě, že je kupující v prodlení s úhradou jakékoli platby podle čl. III. této smlouvy, 
je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. Za den úhrady platby je považován den, ve kterém došlo 
k připsání celé částky ve prospěch účtu prodávajícího. 

X. Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy 

10.1 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským 
zákoníkem, či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

10.2 Každá ze smluvních stran je oprávněná od smlouvy odstoupit bylo-li zahájeno insolvenční řízení 
druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů. 

10.3 Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud bude prodávající v prodlení s dodáním 
předmětu koupě. 

10.4 Kupující má právo odstoupit od smlouvy nebo její části, pokud jsou splněny podmínky podle 
odst. 7.8 a kupující nevyužije své právo žádat na prodávajícím dodání nové bezvadné části 
předmětu koupě. 

10.5 Prodávající může odstoupit od smlouvy nebo její části z důvodu nemožnosti dodání předmětu 
koupě nebo jeho části. V takovém případě je kupující oprávněn požadovat zaplacení 
odstupného ve výši 5 % z kupní ceny části předmětu koupě, které se odstoupení týká. 
Odstupné je prodávající povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
kupujícího k zaplacení. 

10.6 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

XI. Rozhodné právo, řešení sporů 

11.1 Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky. Vztahy mezi smluvními stranami, jakož i práva a povinnosti touto smlouvou výslovně 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

11.2 Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Spory, které se 
nepodařilo vyřešit smírně, bude rozhodovat příslušný soud v České republice. 
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XII. Závěrečná ujednání 

12.1 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá 
práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu, čímž však není dotčeno právo 
prodávajícího si pro účely plnění předmětu této smlouvy opatřit část plnění prostřednictvím 
poddodavatelů. 

12.2 Prodávající opravňuje kupujícího uveřejnit smlouvu nebo její část podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu 
do 15 kalendářních dní od obdržení výzvy učiněné kupujícím veškeré údaje, které je povinen 
kupující uveřejnit podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a které má v dispozici 
prodávající. 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), zajistí kupující. 

12.4 Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 občanského zákoníku. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových 
schránek) a odpověď prodávajícího dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo 
odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně 
nemění podmínky návrhu. 

12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. 

12.6 Jakékoliv případné plnění předmětu této smlouvy před nabytím účinnosti této smlouvy 
se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto 
smlouvou. 

12.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech. 

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 – Technická specifikace 

Příloha č. 2 – Seznam autorizovaných servisních středisek 

 

 

 

Kupující: 
 

 Prodávající 

V Praze dne ……………  V Českých Budějovicích dne ……………. 
 
 

  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ředitel sekce provozní  
Povodí Vltavy, státní podnik 

 Pavel Velkoborský 
jednatel 
HOME DEVELOPMENT s.r.o. 
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Příloha č. 1 – Technická specifikace 

Zametací lopata (položka plánu č. 10.1 – ZHV VD Lipno) 

Základní technické parametry Požadovaná úroveň 
parametrů 

Hodnota parametrů 
dodávky 

Výrobní značka a typové označení EBF - zametací lopata -ZL 

Typ: zametací lopata ano ANO 

Kompatibilní se strojem CASE 185 
SV, který má kupující k dispozici 

ano ANO 

Šířka min. 1600, max. 1700 mm 1700 mm 

Objem min. 0,35 m3 0,4 m3 

Hmotnost  min. 330, max. 450 kg 450 kg 

 

Víceúčelová lopata 4v1 (položka plánu č. 10.2 – ZHV VD Lipno) 

Základní technické parametry Požadovaná úroveň 
parametrů 

Hodnota parametrů 
dodávky 

Výrobní značka a typové označení EBF – kombinovaná lopata – KL-4v1 

Typ: víceúčelová lopata 4v1 ano ANO 

Kompatibilní se strojem CASE 185 
SV, který má kupující k dispozici ano ANO 

Osazena břitem ano ANO 

Šířka min. 1600, max. 1700 mm 1600 mm 

Objem min. 0,4 m3 0,4 m3 

Hmotnost min. 280, max. 320 kg 280 kg 
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Zametací kartáč (položka plánu č. 14 – ZHV VD Římov) 

Základní technické parametry Požadovaná úroveň 
parametrů 

Hodnota parametrů 
dodávky 

Výrobní značka a typové označení Agrometall KM-M 1550 

Typ: zametací kartáč ano ANO 

Kompatibilní s traktorem 
New Holland T 3030, který má 
kupující k dispozici 

ano ANO 

Uchycení do zadního tříbodového 
závěsu ano ANO 

Pohon od vývodového hřídele 
traktoru pro 540 ot./min 

ano ANO 

Typ závěsu 1N1 ano ANO 

Hydraulické natáčení ano ANO 

Doběhová spojka ano ANO 

Náhonový kloubový hřídel ano ANO 

Sběrná vana s hydraulickým 
vyklápěním 

ano ANO 

Průměr kartáče  min. 500, max. 600 mm 530 mm 

Podpěrná kola ano ANO 

Hmotnost max. 300kg 280 kg 

Pracovní záběr min. 1500 mm 1550 mm 
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Mulčovací hlava (položka plánu č. 36 – ZDV VD Kamýk) 

Základní technické parametry Požadovaná úroveň 
parametrů 

Hodnota parametrů 
dodávky 

Výrobní značka a typové označení SEPPI M  BMS-F 100 

Typ: mulčovací hlava ano ANO 

Kompatibilní se strojem Euromach 
R65 a rychloupínačem Geith, který 
má kupující k dispozici 

ano ANO 

Osazení rotoru pevnými zuby 
s výměnnými karbidovými zuby ano ANO 

Zpracovatelnost dřevní hmoty 
o průměru 

min. 150 mm 200 mm 

Celková hmotnost mulčovací hlavy 
s opěrnou nohou 

max. 1000 kg 1000 kg 

Šířka pracovního záběru min. 950, max. 1050 mm 1000 mm 

Pohon mulčovací hlavy 
hydromotorem 47-56cm3 ano ANO 

Pracovní převod přes klínový řemen 
/ bezpečnostní spojka ano ANO 

Průtok hydraulického oleje min. 90, max. 100 l/min 100 l/min 

Připojovací hydraulické hadice –
rychlospojka 3/4", přívod - vstup 

max. 2500 mm 2500 mm 

Připojovací hydraulické hadice – 1", 
odvod - výstup max. 2500mm 2500 mm 

Požadovaný tlak min. 220, max. 250 bar 250 bar 

Integrovaná podpěrná noha 
pro pohyb kráčejícího stroje 

ano ANO 

Antikorozní úprava – barva ano ANO 

Otěruvzdorná konstrukce ano ANO 

Robustní konstrukce kvality oceli, 
např. Hardox ano ANO 

Hydraulicky ovládaný kryt – připojení 
3/8" ano ANO 

Přetěžovací odvod 3/8" zpětné 
vedení 

ano ANO 
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Lesní lanový naviják (položka plánu č. 48 – ZDV PO Havlíčkův Brod) 

Základní technické parametry Požadovaná úroveň 
parametrů 

Hodnota parametrů 
dodávky 

Výrobní značka a typové označení KRPAN 7,5EH PROFI 

Typ: lesní lanový naviják ano ANO 

Kompatibilní s traktorem John Deere 
L002 varianta AD44, který má 
kupující k dispozici 

ano ANO 

Jednobubnový ano ANO 

Uchycení do zadního tříbodového 
závěsu 

ano ANO 

Vlastní hydraulický okruh ano ANO 

Tažná síla min. 7500 kg 7500 kg 

Délka lana min. 70, max. 100 m 100 m 

Průměr lana min. 10, max. 12 mm 12 mm 

Lano válcované ano ANO 

Dálkové radiové ovládání ano ANO 

Elektrohydraulické ovládání  ano ANO 

Hmotnost navijáku bez lana max. 800 kg 786 kg 

Závěsné zařízení pro přívěs ano ANO 

Spodní kladka ano ANO 

Vícekotoučová lamelová spojka ano ANO 

Pásová brzda ano ANO 

Rychlost navíjení min. 0,50 m/sek 0,6 m/s 

Sklopný štít ano ANO 

Náhonový kloubový hřídel ano ANO 

Dovyvážení traktoru, bude-li nutné ano ANO 
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Příloha č. 2 – Seznam autorizovaných servisních středisek 

Servisní místo (firma) Adresa Provozní doba Kontakt 

HOME DEVELOPMENT S.R.O. Holečkova 2538/5, České 
Budějovice 

8-00  -  17-00  xxxxxxxxxxxxxxx 

AGRIIMPORT PLZEŇ s.r.o. 
Nade Mží 735/2, 31800 
Plzeň 3 - Skvrňany 

Po - Pá: 08:30 - 12:00, 
13:00 - 17:00 Xxxxxxxxxxxxxx 

ARBO, spol. s r.o. Hřbitovní 757, Klatovy Po - Pá 700 - 1600 
hod. 

Xxxxxxxxxxxxxx 

    

    

    

    

    

 

 


