
KUPNÍ SMLOUVA

č. SP02MH-N/22/0056

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Prodávající: DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.
Se sídlem: Pohled 277, 582 22 Pohled
Zastoupený: Lubomírem Dvořákem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Havlíčkův Brod 
Číslo účtu: 78-7945870277/0100
IČ:26013797
DIČ: CZ26013797

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující: TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace
Se sídlem: Cholinská 1008, 784 01 Litovel
Zastoupený: Bc. Jaroslav Erlec
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1813968339/0800
IČ: 71240233
DIČ: CZ71240233

(dále jen „kupující“)

(společně dále jen „smluvní strany“ nebo samostatně „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu:

I.
PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají kupní smlouvu o níže uvedeném obsahu, kterou se prodávající zavazuje 
dodat kupujícímu předmět koupě za uvedenou kupní cenu a kupující se zavazuje předmět koupě 
převzít a uvedenou kupní cenu zaplatit.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Prodávající touto smlouvou úplatně převádí na kupujícího tyto stroje a výrobky:

1 ks dálkově řízené sekačky SPIDER ILD02, přívěsný vozík, síťový adaptér 230/12 V, sada 4 ks 
náhradních nožů 

dle nabídky č. MH-N/22/0056, která je nedílnou součástí této smlouvy.
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III.
KUPNÍ CENA

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět této smlouvy kupní cenu ve výši:

Kupní cena stroje ve výše uvedeném provedení činí:.............................................758 000 Kč
Kupní cena přívěsného činí:.......................................................................................43 200 Kč
Kupní síťového adaptéru 230/12 V činí:.....................................  1 157 Kč
Kupní cena 4 ks náhradních nožů činí:....................................................................... 4 041 Kč

DPH 21 %.......................................................................................................... 169 343,58 Kč
Celkem kupní cena stroje vč. DPH.....................................................................975 741,58 Kč

Celkem kupní cena stroje vč. DPH slovy: 
děvětsetsedmdesátpěttisícsedmsetčtyticetjednakorunapadesátosmhaléřů

V kupní ceně je již zahrnuto: doprava do místa sídla kupujícího, předání stroje kupujícímu, 
zaškolení obsluhy.

IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Kupující se zavazuje celkovou kupní cenu zboží uvedenou v článku III. této smlouvy zaplatit takto: 
100 % kupní ceny na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů od dne vystavení daňového 
dokladu. Prodávající souhlasí, že kupní cenu může za kupujícího uhradit třetí osoba.

Kupní cena je uhrazena dnem připsání částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího.

V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu 
smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý kalendářní den prodlení a 
prodávající je současně oprávněn zabavit předmět koupě a zadržet jej až do dne úhrady kupní 
ceny; kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup do prostor umístění předmětu koupě 
za účelem jeho zabavení.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny (nebo její části) delším než 30 kalendářních 
dní, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit. Vedle práva na odstoupení od smlouvy má 
prodávající rovněž právo požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny (bez DPH). Využije- 
li prodávající svého práva od této smlouvy odstoupit, je kupující povinen:
• uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s tímto odstoupením, tj. zejména náklady 

na transport spojený s předmětem koupě, provedení kompletní revize předmětu koupě apod, a 
to na základě předložených dokladů kupujícím; a

• uhradit prodávajícímu 8 % kupní ceny dle této smlouvy za každý i započatý měsíc užívání 
předmětu koupě kupujícím ode dne převzetí předmětu koupě z titulu bezdůvodného obohacení 
za užívání předmětu koupě.

Tyto oprávněně účtované náklady a smluvní sankce je prodávající oprávněn jednostranně 
započítat proti doposud uhrazené části kupní ceny kupujícím.
Úhradou shora uvedených nákladů a smluvní sankce není dotčeno právo prodávajícího 
na náhradu škody způsobené kupujícím nebo třetí osobou na předmětu koupě.
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Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty prohlašuje, že splnil svou povinnost stanovenou 
mu zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve vztahu k oznámení 
čísel svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost, svému správci daně a 
zavazuje se na fakturách - daňových dokladech, které budou vystaveny dle této smlouvy uvádět 
pro platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla oznámena příslušnému správci daně a jím 
zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup.

V případě, že prodávající (i) pro platbu nebo její část na příslušné faktuře uvede účet, který není 
shodný sjeho účtem aktuálně uveřejněným jeho správcem daně způsobem, který umožňuje 
dálkový přístup, (ii) bude zveřejněn jako nespolehlivý plátce, a to způsobem předpokládaným 
zákonem o dani z přidané hodnoty, (iii) má účet, na který má být poskytnuta zčásti nebo zcela 
bezhotovostním převodem platba za zdanitelné plnění jím uskutečněné v tuzemsku, vedený 
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, má kupující právo volby mezi:

a) vrácením příslušné faktury k opravě; nebo
b) zadržením daně z přidané hodnoty z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné 

plnění a jejím uhrazením (aniž k tomu bude vyzván) za prodávajícího příslušnému správci 
daně

Pokud bude postupováno dle písmene b) předchozího odstavce, platí, že po provedení úhrady 
daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně je úhrada zdanitelného plnění prodávajícímu 
bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována 
za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty) , a tomu 
nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo 
jakýchkoli dalších sankcí vůči kupujícímu, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly 
vyměřeny správcem daně.

Pokud kdykoli po dobu trvání této smlouvy vyjde najevo, že prodívající neoznámil svému správci 
daně čísla účtů používaných pro ekonomickou činnost, anebo že ve fakturaci uvádí jiná než 
oznámená a správcem daně zveřejněná čísla účtů, je kupující oprávněn postupovat, jak popsáno 
výše a zároveň s okamžitou účinností tuto smlouvu vypovědět. Tímto není dotčen nárok kupujícího 
na náhradu škody, ani žádný jiný nárok vyplývající z této smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů.

V.
TERMÍN PLNĚNÍ

Předpokládaný termín dodání stroje prodávajícím kupujícímu je podle vzájemné dohody do 
30.4.2022. Kupující a prodávající se dohodli, že prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu 
koupě nepřesahující 20 kalendářních dnů není důvodem pro odstoupení kupujícího od této 
smlouvy.

VI.
MÍSTO DODÁNÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ A NABYTÍ VLASTNICKÉHO 

PRÁVA
Místem dodání zboží je sídlo kupujícího, pokud nebude dohodnuto jinak.

Okamžikem splnění dodávky je převzetí zboží kupujícím v místě dodání a jeho podpis 
na předávacím protokolu. Riziko odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu koupě přechází 
z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy kupující převzal v místě dodávky předmět koupě. 
Spolu s předávacím protokolem převezme kupující návod k obsluze, technickou dokumentaci a 
záruční listy k předmětu koupě.
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Nepřevezme-li kupující předmět koupě uvedený v článku II. této kupní smlouvy, je prodávající 
oprávněn splnit dodávku zboží jejím uskladněním pro kupujícího na jeho náklady. Překročí-li doba 
uskladnění zboží pro kupujícího 30 dnů, aniž by kupující o uskladněné zboží projevil zájem a učinil 
kroky vedoucí k převzetí zboží, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. Vedle práva odstoupit 
od smlouvy má prodávající právo požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 10 % kupní ceny 
(bez DPH).

Předmět koupě je výhradním vlastnictvím prodávajícího a přechází do vlastnictví kupujícího 
řádným a včasným uhrazením celkové kupní ceny předmětu koupě, včetně DPH.

VII.
ZÁRUČNÍ DOBA, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku v délce 800 hodin práce stroje, nejdéle však 
24 měsíců ode dne předání předmětu koupě kupujícímu. Záruční podmínky jsou uvedeny v Příloze 
č. 1 této smlouvy a jsou nedílnou součástí smlouvy.

Vady předmětu koupě je povinen kupující reklamovat bez zbytečného odkladu a v písemné formě. 
Za vadu předmětu koupě se nepovažuje vada vzniklá nebo způsobená běžným opotřebením, 
nevhodným nebo neodborným zacházením (užíváním), vzniklá opomenutím kupujícího nebo 
použitím předmětu koupě pro jiné účely, než pro které je určen a/nebo doporučen.

Vlil.
ŠKOLENÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU, MONTÁŽ, SERVIS

Školení, uvedení do provozu v místě dodání. Montáž a záruční servis provede: DVOŘÁK - 
svahové sekačky s.r.o., Pohled 277, 582 22 Pohled.

IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouvaje platná a účinná dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Tato smlouvaje 
vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden podepsaný 
stejnopis.

Jakékoli změny, doplňky nebo dodatky této smlouvy mohou být činěny pouze písemně po dohodě 
a podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník, případně ostatními platnými právními předpisy České republiky.

Smluvní strany se dohodly, že adresou jednotlivých smluvních stran pro doručování jakýchkoli 
písemností se rozumí adresy uvedené výše. V případě změny v údajích adresy pro doručování se 
smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu o tomto vyrozumět druhou smluvní stranu 
doporučeným dopisem.

Jakékoliv spory, jež vzniknou mezi smluvními stranami, které nebudou vyřešeny mimosoudně, 
budou projednány okresním soudem místně příslušným podle sídla prodávajícího, bude-li věcně 
příslušný soud prvního stupně, nebo krajským soudem v Brně - pobočka Jihlava, bude-li věcně 
příslušný soud krajský.
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Pokud jakýkoli termín, závazek, podmínka nebo ustanovení této smlouvy bude posouzen jako 
neplatný, nulitní nebo nevymahatelný, pak zbytek ustanovení této smlouvy zůstane v plné platnosti 
a účinnosti a nebude žádným způsobem dotčen, poškozen nebo zneplatněn a smluvní strany 
nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením podle této smlouvy, 
které bude platné, účinné a vymahatelné.

Obě strany tímto prohlašují a stvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této smlouvy byly 
dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Pohledu, dne 8.4.2022

Prodávající:

DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.

Lubomír Dvořák - jednatel

V Litovli, dne

Kupující:
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