KUPNÍ SMLOUVA
kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely
níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu a za následujících
podmínek tyto smluvní strany

Kupující:
veřejná vysoká škola
se sídlem:
vysokoškolský statek:
zastoupena:
kontaktní osoba:

Mendelova univerzita v Brně,

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele ŠLP ML Křtiny
Ing. Václav Hurt, Ph.D., tel. xxx xxx xxx,
e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.cz
IČO:
621 56 489
DIČ:
CZ62156489
Digitálně
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
podepsal Bc.
číslo účtu:
xxxxxxxxxx/xxxx
Zdeněk Bartl
na straně jedné a dále v textu pouze jako „Kupující“

a

Bc.
Zdeněk Datum:
2019.04.10
Bartl 18:36:49 +02'00'

Prodávající:
Limberk M+Z, s.r.o
se sídlem:
Velké Kunratice 1306/18, Kunratice, 148 00 Praha 4
adresa pro doručování:
Jenčice 148, 411 15 Jenčice
zastoupen:
Zuzana Limberková, jednatelka společnosti
IČO:
016 71 979
DIČ:
CZ01671979
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx/xxxx
zápis do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 210000
na straně druhé a dále v textu pouze jako „Prodávající“

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u
které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným
způsobem (formou doporučeného dopisu nebo e-mailové zprávy podepsané zaručeným
elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o
změně některých dalších zákonů), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu
způsobila, tuto nahradit v plné výši.

Článek 1
Předmět Dodávky
1.1

Dodávkou podle této Smlouvy je:

,,Dodávka speciálních sadbovačů pro síje a pěstování lesních dřevin“.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 Kupní smlouvy – Technické
specifikaci.
Součástí předmětu plnění je dále zejména:
• doprava do místa plnění – Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův
les Křtiny, Areál Dykových školek, GPS souřadnice 49°19'06.3"N 16°43'48.6"E
dále jen „Dodávka“.
Prodávající bude povinen rovněž zajistit před realizací Dodávky veškeré povinnosti související
s vyřízením případných celních deklarací.
Dodávka je blíže specifikována v technickém popisu, který předložil Prodávající ve své
nabídce ze dne 12. 3. 2019 a který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 k této
smlouvě.
1.2 Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:
a) dodat Kupujícímu předmět Dodávky dle odst. 1.1 a převést na něho vlastnické právo k tomuto
předmětu Dodávky,
b) naplnit ujednání dle odst. 1.3.
a Kupující se zavazuje za tuto Dodávku zaplatit cenu ve výši dle čl. 2 a způsobem dle čl. 3
této Smlouvy.
1.3 Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků kupujícího uvedených v této smlouvě
potřebné i další dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je prodávající povinen
tyto dodávky či služby na své náklady obstarat či provést jako součást závazku odevzdat věc
bez dopadu na kupní cenu.

Článek 2
Cena Dodávky
Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit:
Hiko V50ss, Hiko V120ss
Celková nabídková cena v Kč bez DPH za část 1

45 890,-

Hiko V265
Celková nabídková cena v Kč bez DPH za část 2

764 400,-

Celková nabídková cena v Kč bez DPH za obě části

810.290,-
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Článek 3
Platební podmínky
3.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za Dodávku kupní cenu, která je v souladu
s nabídkou Prodávajícího, na základě jím vystaveného a Kupujícímu prokazatelně
doručeného daňového dokladu, a to v celkové výši ceny sjednané v čl. 2 smlouvy.
3.2 DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů, platných ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené se sjednaným a
uvedeným rozsahem plnění. Přílohou a součástí daňového dokladu musí být Kupujícím
potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky jako bezvadné.
3.3 Kupní cenu uhradí Kupující Prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet
Prodávajícího uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného
Prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání protokolu o
převzetí dodávky. Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 30
dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
3.4 Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad takové
náležitosti nebude splňovat, bude Kupujícím vrácen do dne splatnosti daňového dokladu
k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode
dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.
3.5 Prodávající vystaví daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a
doručí jej prokazatelně Kupujícímu do 5 kalendářních dnů od vystavení.
3.6 Prodávající odpovídá za škodu, která vznikne Kupujícímu z důvodu nedodržení předání
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v
uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Kupujícím z důvodu pozdního dodání daňového
dokladu prodávajícím.
Článek 4
Dodací doba a místo
4.1 Prodávající se zavazuje dodat Dodávku Kupujícímu ve lhůtě nejpozději do 25. 04. 2019 od
potvrzení přijetí objednávky zaslané objednatelem. Prodávající splní svou povinnost provést
(dodat) shora uvedenou Dodávku tím, že tato bude převzata jako bezvadná Kupujícím.
4.2 Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Dodávky Kupujícího
s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny) prokazatelně uvědomí o tom,
že má v úmyslu Dodávku předat, jinak Kupující není povinen Dodávku převzít. Oznámení o
předání předmětu plnění předá prodávající na kontakt uvedený v bodě 4.4 smlouvy.
4.3 Prodávající se zavazuje Dodávku provést v níže uvedeném místě:
Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,
Areál Dykových školek, GPS souřadnice 49°19'06.3"N 16°43'48.6"E
4.4 Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Dodávku a podepsat předávací
protokol:
•

Ing. Václav Hurt, Ph.D., tel. xxx xxx xxx; e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, Školní lesní
podnik Masarykův les Křtiny
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Článek 5
Záruční doba
5.1 Záruční doba na předmět smlouvy se sjednává v délce 24 měsíců a začíná běžet dnem
převzetí Dodávky Kupujícím.
5.2 Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou či neodbornou manipulací nebo
v důsledku havárií. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět plnění v době předání a za
vady, které se vyskytly v záruční době.
5.3 Kupující upozorňuje Prodávajícího, že předmět plnění může být v době trvání záruční doby
dále prodán třetí osobě. Z tohoto důvodu obě smluvní strany ujednávají, že záruční podmínky,
které jsou uvedeny v čl. 5 smlouvy, platí jak ve vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím, tak ve
vztahu mezi Kupujícím a případnou třetí osobou, kterou se může stát budoucí zákazník
Kupujícího. Parametry záručních podmínek, které jsou uvedeny v čl. 5 smlouvy, případným
prodejem Dodávky třetí osobě zůstávají nezměněny.
5.4 Reklamace vad musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy byla
Kupujícím zjištěna (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo e-mailem).
Kupující bude vady oznamovat: xxxxxxxx
telefonní číslo: xxxxxxx
e-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx
adresu: xxxxxxxxxx
Jakmile Kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění
vady, neuvede-li v oznámení jinak.
Prodávající je v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahují
jak na výměnu předmětu Dodávky za plnění bezvadné (dále také jen „výměna“), tak na
případnou přepravu vadné Dodávky a další s touto výměnou související náklady.
5.5 Prodávající je povinen se písemně (např. prostřednictvím elektronických prostředků) vyjádřit
k reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího nahlášení.
5.6 V případě, že tento termín nebude možné dodržet na základě prokazatelného zdůvodnění,
bude dohodnut náhradní termín, který však nesmí být delší než 5 pracovních dnů ode dne
uplatnění odpovědnosti za vady.
5.7 Nepřevezme-li Prodávající od Kupujícího k záruční opravě předmět plnění ve lhůtě do 7
kalendářních dní ode dne uplatnění odpovědnosti za vady Dodávky Kupujícím dle odst. 4
tohoto článku, je Kupující oprávněn zajistit si záruční opravu předmětu plnění prostřednictvím
třetí osoby či ve vlastní režii, přičemž je Kupující oprávněn cenu této opravy předmětu koupě
vyúčtovat Prodávajícímu (či náklady vzniklé opravou zařízení ve vlastní režii).
5.8 Prodávající je povinen zajistit záruční opravu nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne
převzetí předmětu plnění k provedení záruční opravy. V případě, že tento termín nebude
možné dodržet na základě prokazatelného zdůvodnění, bude dohodnut náhradní termín, který
však nesmí být delší 30 kalendářních dnů od dne převzetí předmětu plnění k provedení
záruční opravy.
5.9 Funkční předmět plnění po provedené záruční opravě Prodávající Kupujícímu předá písemným
protokolem.
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5.10 Po dobu záruky Prodávající bude na daném zařízení provádět také potřebné servisní úkony,
a to vždy na základě samostatné objednávky Kupujícího.
5.11 Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu škodu, která mu vznikne vadným plněním, a to
v plné výši. Prodávající rovněž Kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv
z odpovědnosti za vady.
5.12 Prodávající se zavazuje poskytnout případné technické konzultace telefonicky, písemně či
osobně dle potřeb Kupujícího.
5.13 Reklamace jsou ze strany Kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem:
•

Ing. Václav Hurt, Ph.D, tel. xxx xxx xxx; e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx, Školní lesní
podnik Masarykův les Křtiny

Článek 6
Smluvní pokuty
6.1 V případě prodlení Prodávajícího s dodávkou je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny za každý započatý den prodlení.
6.2 V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny za poskytnutou dodávku je Prodávající
oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
6.3 V případě, že Prodávající poruší povinnost dle ust. čl. 5 odst. 5.7 této smlouvy, má Kupující
právo Prodávajícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý, den
prodlení.
6.4 Na jakoukoli smluvní pokutu či úrok z prodlení je oprávněná strana smlouvy povinna vystavit a
druhé smluvní straně doručit daňový doklad – fakturu. Jakákoli smluvní pokuta je splatná do
14 dnů ode dne doručení oznámení o jejím uplatnění druhé straně smlouvy. Náhrada případné
škody není zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dotčena.

Článek 7
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací
7.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy mohou:
-

vzájemně si poskytnout informace, které budou považovány za osobní údaje podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů
- dále jen „směrnice“);

-

získat přístup k osobním údajům zaměstnanců druhé smluvní strany;

-

získat přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany.
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7.2 Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické
osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže
lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo
jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou,
kulturní nebo sociální identitu.
7.3 Důvěrnou informací se rozumí jakákoliv informace, materiál, studie, zpráva, dokument,
databáze, dokumenty, osobní údaje nebo jiné údaje poskytnuté ústně, písemně, vizuálně,
elektronickou formou nebo jakýmkoliv jiným způsobem, týkající se druhé smluvní strany, její
spřízněné osoby, jejich zaměstnanců nebo obchodních partnerů, které druhá smluvní strana
označí jako „důvěrné“. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za
důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního
tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců,
technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách
a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich
části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající
straně mohlo způsobit škodu.
7.4 Smluvní strany si dávají vzájemný souhlas ke zpracování poskytnutých důvěrných informací
a to pouze v rozsahu, který je nezbytný k plnění předmětu smlouvy. Souhlas se poskytuje na
dobu určitou a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.
7.5 Smluvní strana může druhou smluvní stranu požádat o výmaz osobních údajů, které souvisí
s druhou smluvní stranou i před uplynutím doby podle odst. 4. Výmaz provede smluvní stran
a po obdržení žádosti druhé smluvní strany bez zbytečného odkladu.
7.6 Ustanovení odst. 5 se nepoužije v případě, že právo Evropské unie nebo členského státu
vyžaduje uchování příslušných poskytnutých osobních údajů.
7.7 Souhlas se zpracováním důvěrných informací může smluvní strana kdykoliv odvolat.
7.8 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích.
7.9 Smluvní strany se zavazují, že podle čl. 32 směrnice zajistí ochranu důvěrných informací
a/nebo dokumentů před jejich krádeží, odcizením, zcizením či jiným zpřístupněním jakékoliv
třetí osobě s výjimkou případných poddodavatelů, kteří jsou nezbytní ke splnění předmětu
smlouvy a to pouze v nejnutnějším možném rozsahu.
7.10 S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem
důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a
zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu.
Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem
plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
7.11 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových
souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu
na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
7.12 Ustanovení odst. 1 až odst. 9 se vztahují jak na smluvní ujednání nová, tak v případě, že jsou
součásti dodatku smlouvy původní, vztahují se rovněž na smlouvu vč. všech následných
dodatků.
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Článek 8.
Ustanovení společná a závěrečná
8.1 Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy
neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě,
že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto
smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném
způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo
účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.
8.3 Tato smlouva byla vyhotovena v pěti (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž prodávající
obdrží dvě (2) a kupující dvě (2) vyhotovení.
8.4 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě
písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
8.5 Tato smlouva je uzavřena jejím řádným uveřejněním v registru v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., zákon 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“). Uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
8.6 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - technická specifikace ,,Dodávka speciálních
sadbovačů pro síje a pěstování lesních dřevin“.
8.7 Prodávající bere na vědomí, že je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly, mj. umožnit poskytovateli dotace, Ministerstvu financí jako
auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům,
finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského
úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu
úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole
opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a
dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím
a dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní
tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené
příslušnými právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů). Prodávající i jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout výše
uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách.
8.8 Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny kupujícího a při
vynaložení veškeré potřebné odborné péče zavazuje archivovat nejméně do 31. 12. 2029
veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a kdykoli po tuto dobu
kupujícímu umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; kupující je oprávněn po
uplynutí deseti let ode dne převzetí věci od prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně
převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je prodávající
povinen řídit se takovým právním předpisem.
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8.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato
smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni
a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené
podpisy.
Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění (cenová nabídka)
Ve Křtinách dne 26. 03. 2019

V Praze dne 22. 03.2019

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

……………………………………………
Ing. Pavel Čacký
zástupce ředitele ŠLP ML Křtiny

………..……………..………………
Zuzana Limberková
jednatelka společnosti
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