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č. smlouvy kupujícího:  

KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2079 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

1. Smluvní strany 
1.1 Prodávající: 

 se sídlem:    
 zastoupen:               
 IČO:   
 DIČ:     
 zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v  

bankovní spojení:    
 číslo účtu:    
 telefon:         
 E-mail:     
    

 (dále jen „prodávající“) 
 
1.2  

Kupující: Městská část Praha – Vinoř  

Se sídlem:  

Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř, 

IČ: 00240982,  

DIČ:CZ00240982  

zastoupená starostou Ing. Michalem Biskupem  

 

 (dále jen „kupující“) 
 
 (Prodávající a kupující společně dále také jako “smluvní strany”) 
 
Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v 
Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 
60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich 
oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla 
opomenutím strany první. Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
oprávněny ke sjednání a podpisu této smlouvy.   
 

 
2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu: 

1 ks nového kompaktního kloubového samosběrného zametacího stroje se sací zametací jednotkou 
značky ………………………………….., se soustavou kartáčů s možností nástaveb pro celoroční využití pro 
úklid úzkých městských prostorů, jako jsou chodníky a okolí městského mobiliáře (dále jen „zboží“) 
schválené dle planých právních předpisů pro provoz na pozemních komunikacích v České republice 
s technickými parametry a ve výbavě specifikované v příloze č. 1 této smlouvy  

a převést na kupujícího vlastnické právo k němu, a závazek kupujícího převzít zboží odpovídající této 
smlouvě a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu způsobem a ve výši dle této smlouvy. 
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2.2 Prodávající se zavazuje s dodávkou zboží provést i jeho odzkoušení a zaškolení obsluhy v sídle kupujícího.  

2.3 Prodávající se zavazuje dodat zároveň se zbožím příslušnou dokumentaci (vše v českém jazyce):  
-  předávací protokol, 
- technický průkaz vozidla s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů, 
- návody k použití (v písemné i elektronické podobě), 
-  klíče,  
- povinná výbava vozidla dle platných právních předpisů ke dni dodání zboží,  
- servisní knížka vozidla. 
 

2.4 Prodávající odpovídá za jakost a kompletnost předmětu smlouvy v rozsahu smlouvy, za kvalitu a úplnost 
dodávky. Prodávající odpovídá za to, že předmět plnění v okamžiku předání má a po dohodnutou záruční 
dobu bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými 
předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k předmětu smlouvy. Prodávající 
odpovídá za to, že na zboží neváznou žádná práva třetích osob a že zboží je nové a nepoužité a není 
předmětem žádné exekuce či výkonu rozhodnutí.  

 
 

3. Kupní cena a platební podmínky 

 
3.1 Smluvní strany se dohodly, na základě nabídky prodávajícího, která je nedílnou součástí smlouvy, na této 

kupní ceně: 
 
Cena bez DPH    Kč 
DPH 21%    Kč 
Cena vč. DPH     Kč 
 
Daň z přidané hodnoty (dále také „DPH“) bude účtována ve výši dle právních předpisů platných ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

3.2 Kupní cena je sjednána jako pevná a maximální přípustná a zahrnuje mimo vlastní dodávky zboží veškeré, 
v době uzavření této smlouvy předpokládané i nepředpokládané náklady související s dodávkou 
předmětu plnění, tedy veškeré náklady, které mohl prodávající s vynaložením odborné péče v době 
uzavření smlouvy předpokládat, tj. zejména náklady na balení, likvidaci obalů, dopravu (přepravu) a 
pojištění do místa plnění, vyhotovení potřebné dokumentace, případné clo a dovozní poplatky, ostatní 
správní poplatky apod., jakož i náklady ve smlouvě výslovně neuvedené. Součástí kupní ceny je i 
předvedení funkčnosti zboží, uvedení vozidla do provozu dle platných právních předpisů a provedení 
zaškolení obsluhy.  

3.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny zboží z účtu kupujícího na účet prodávajícího. 
Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury – daňového dokladu. 
Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádném dodání zboží kupujícímu a jeho převzetí kupujícím. 
Povinnost kupujícího zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu 
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

3.4 Prodávajícím vystavená faktura bude mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a náležitosti dle § 435 NOZ, přičemž termín splatnosti takto vystavené faktury činí 30 dnů od 
doručení této faktury kupujícímu. V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za 
doručenou 3. pracovním dnem po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě prodávajícím. 

3.5 Nebude-li prodávajícím vystavená faktura obsahovat náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, 
bude-li chybně vyúčtována kupní cena zboží nebo bude-li faktura trpět jinými vadami, je kupující 
oprávněn takovou fakturu do data splatnosti prodávajícímu vrátit k doplnění scházejících údajů, k opravě 
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nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí kupující vyznačit důvod vrácení. 
Prodávající je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou dobou splatnosti, která nesmí 
být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu 
prodávajícímu, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení s 
placením. Celá 30ti denní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 
kupujícímu. 

 
4. Místo a termín plnění, dodací podmínky 

 
4.1 Místem plnění je sídlo kupujícího. 

4.2 Dodání zboží do místa plnění zajišťuje, na základě protokolárního předání, prodávající. Společně s 
dodáním zboží se prodávající zavazuje provést zaškolení obsluhy a provést o něm záznam s uvedením 
konkrétního vozidla a osnovy školení a předat kupujícímu veškeré doklady potřebné k převzetí a k užívání 
zboží dle čl. 2.3 smlouvy. Za datum splnění dodávky se považuje den podpisu předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami. 

4.3 Kupující převezme dodané zboží potvrzením předávacího protokolu odpovědným zaměstnancem 
kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu, podepsané oprávněnou osobou za kupujícího, 
zůstane prodávajícímu a druhé vyhotovení bude předáno pracovníkem prodávajícího pracovníku 
kupujícího, který zboží přebírá.  

4.4 V případě zjištění zjevných vad zboží může přebírající osoba odmítnout jeho převzetí, což řádně i 
s důvody potvrdí na předávacím protokolu. 

4.5 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží včetně odzkoušení a zaškolení obsluhy do místa plnění 
nejdéle do 90-ti kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. Pokud se lhůta dodání opozdí o více, než 4 
týdny má kupující právo odstoupit od smlouvy. Dřívější dodání zboží se připouští a kupující je povinen 
dříve dodané zboží převzít.  

4.6 Prodávající je povinen připravit zboží k předání. Tuto skutečnost je povinen písemně oznámit kupujícímu 
nejpozději 3 pracovní dny před dnem, kdy bude zboží připraveno k předání. 

4.7 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy kupující písemně potvrdí v místě plnění 
převzetí celého předmětu smlouvy. Tímto okamžikem přechází na kupujícího rovněž nebezpečí vzniku 
škody na předmětu smlouvy nebo jeho části. 

 
5. Záruka za jakost 

 
5.1 Na zboží je v souladu s § 2113 a násl. NOZ sjednána záruka za jakost minimálně v délce 24 měsíců.  

5.2 V případě, že dodané zboží bude mít vadu, je kupující povinen tuto vadu či vady bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění u prodávajícího reklamovat. Reklamace musí být písemná a musí v ní být uvedeny: 

- identifikace reklamovaného zboží,   
-  popis vady, tj. jakým způsobem se vada či vady projevují, 
- požadavky kupujícího, tj. zda kupující požaduje odstranění vady či výměnu zboží nebo slevu z 

kupní ceny dodaného zboží; odstoupení od smlouvy či návrh jiného řešení. 

5.3 Reklamace se považuje za uskutečněnou dnem, kdy bylo písemné oznámení o ní doručeno 
prodávajícímu. V případě pochybnosti se reklamace považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě kupujícím.  

5.4 Prodávající je povinen vadu odstranit na vlastní náklady včetně potřebné demontáže a montáže a 
ostatních nákladů souvisejících s odstraněním vady ve lhůtě 5 pracovních dní, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 
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5.5 Pro případ, že prodávající ve shora uvedené lhůtě reklamaci nevyřídí, resp. neodstraní-li vady zboží v 
uvedené lhůtě v souladu s požadavkem kupujícího, je kupující oprávněn odstranit vady zboží sám či za 
použití třetí osoby, a to na náklady a nebezpečí prodávajícího, přičemž odstranění vad zboží dle tohoto 
odstavce nemá vliv na práva kupujícího ze záruky na zboží (a to nejen co se záruční doby týče, ale zejména 
i práva požadovat slevu z kupní ceny zboží apod.), současně nemá vliv na právo kupujícího odstoupit od 
smlouvy.  

5.6 Dodání zboží s vadami, bránícími jeho řádnému užívání, se považuje za podstatné porušení smlouvy ve 
smyslu ustanovení NOZ a může být důvodem k odstoupení od smlouvy. 

5.7 Garanční prohlídky stanovené výrobcem budou po celou dobu trvání záruky prováděny prodávajícím 
zdarma, a to včetně dodávky materiálu, náhradních dílů a poskytnutí služeb předepsaných výrobcem po 
dobu trvání záruk, jakož i veškerých nutných nákladů s tím spojených.   

5.8 Ceny náhradních dílů, servisních a opravárenských služeb hrazené kupujícím nesmí překročit ceny 
obvyklé.  

5.9 Uplatněním nároků z vad zboží není dotčen nárok na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty. 

5.10 Záruční a pozáruční servis a opravy zboží bude zajištěn v autorizovaném servisu výrobce v servisním 
místě………………………………………… . 

 

6. Smluvní sankce 

 
6.1. Při nedodržení sjednaných dodacích termínů zboží, resp., při prodlení s řádným dodáním zboží co do 

kvality, množství, dokladů ke zboží apod. zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1500 Kč 
denně za každý případ a každý započatý den prodlení. 

6.2. Při nedodržení sjednané lhůty pro odstranění vad zboží v záruční lhůtě zaplatí prodávající kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý případ a každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu 
prodávající není povinen kupujícímu uhradit v případě, že místo platby této pokuty poskytne kupujícímu 
zdarma k plnému užívání náhradní komunální techniku zcela srovnatelnou s tím, na němž se vada 
vyskytla, přičemž tímto poskytnutím kupující neztrácí právo na uhrazení této smluvní pokuty za počet 
dní, kdy kupující nemohl tuto techniku plně užívat z důvodů na straně prodávajícího.  

6.3. V případě, že nedojde k řádnému a úplnému poskytnutí garančních služeb do 14 dní od jejich objednání 
ze strany kupujícího, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 % ceny těchto 
služeb. 

6.4. Smluvní pokuta nebo náhrada škody je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy 
oprávněné smluvní strany k úhradě, spolu s příslušnou fakturou vystavenou v souladu s platnými 
právními předpisy. Smluvní pokuta nebo náhrada škody bude zaplacena bezhotovostním převodem na 
účet uvedený ve smlouvě, popř. na jiný účet sdělený písemně oprávněnou smluvní stranou povinné 
smluvní straně, přičemž povinnost k zaplacení je splněna dnem připsání příslušné částky na tento účet. 
Pohledávka kupujícího z titulu smluvní pokuty nebo náhrady škody může být též započtena proti 
pohledávce prodávajícího z titulu nároku na úhradu ceny zboží. 

6.5. Zaplacení smluvní pokuty v případě porušení jedné povinnosti dle smlouvy se nedotýká povinnosti 
zaplatit smluvní pokutu při opětovném porušení stejné povinnosti, pokud se nejedná zjevně o trvající 
stav, nebo při porušení jiné povinnosti dle smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty rovněž nezaniká 
povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno. 

6.6. Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, není 
ustanoveními o smluvních pokutách nijak dotčen a smluvní pokuta nemá vliv na výši náhrady škody. 

 
 

7. Ostatní a závěrečná ustanovení 
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7.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména pokud: 

a) vůči prodávajícímu bylo zahájeno insolvenční řízení, 

b) prodávající vstoupí do likvidace. 

7.2 Smluvní strany jsou povinny neprodleně si oznamovat změny týkající se své právní subjektivity, např. 
sloučení nebo splynutí s jiným subjektem, přechod závazků na právního nástupce nebo třetí osobu 
(postupníka), jakož i jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění závazků ze smlouvy. 

7.3 Jednotlivé články smlouvy včetně příloh mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými, 
vzájemně dohodnutými, vzestupně a postupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

7.4 Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým 
v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, 
obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit 
od ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem 
nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy. 

7.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním 
souhlasí. Dále prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy. 

7.6 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Kupující obdrží dva 
stejnopisy a prodávající jeden. 

7.7 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této 
smlouvě a jejich případných přílohách na webových Městské části Praha Vinoř, v registru smluv a dalších 
systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy 
nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.  

7.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.  

Přílohy: 1. Technická specifikace samosběrného zametacího stroje se sací jednotkou 
 
 
V ……………………. dne                            V Praze Vinoři ………. 
 
Za prodávajícího:     Za kupujícího: 
 
 
 
 
……………………………….                  …………………………………… 
           Ing. Michal Biskup 
        Starosta  

Městská část Praha Vinoř 
 

 
 


