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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany dle § 2079  a násl. Zákona              

č. 89/2012  Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) 
a v souladu se svou jedinou a pravou vůlí tuto 

 
 

KUPNÍ SMLOUVU  

na akci 

 

„Nákup frézovací hlavy na pracovní stroj CAT 432 E“ 

 

 
Technické služby města Jičína       
Sídlo: Textilní 955, 506 01 Jičín      
IČ: 64814467      
DIČ: CZ64814467            
Zastoupený: Mgr. Ing. Čeněk Strašík - ředitel    
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce 90 
    
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Frýba - ekonom   
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jičín     
Číslo účtu: 447530227/0100      
 
na straně druhé jako kupující  
(dále jen “kupující”)  

 
a 
 
Název: 
Sídlo:    
IČ:  
DIČ: 
Zastoupený: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u …………………… v oddílu …, vložce …..  
Kontaktní osoba: 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:1 
 
na straně jedné jako prodávající 
(dále jen “prodávající”)  
 
„prodávající“ a „kupující“ dále též jako „smluvní strany“ 
 
 

I.  
Předmět smlouvy 

 
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu předmět koupě 

specifikovaný v čl. II. této smlouvy (dále také „zboží“) a převést na něj vlastnické právo písemným 
protokolárním předáním zboží.  

 
2. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a 

v termínech stanovených touto smlouvou. 
 

 
1 Uchazeč doplní identifikační údaje 
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3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka prodávajícího předložená na veřejnou zakázku s názvem 
„NÁKUP FRÉZOVACÍ HLAVY NA PRACOVNÍ STROJ CAT 432 E“. 
 

 
II. 

Předmět koupě 
 

1. Předmětem koupě je nová frézovací hlava na pracovní stroj CAT 432 E splňující technické 
požadavky kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci k zakázce specifikované v čl. I, bod. 3 této 
smlouvy. 

 
2. Technická specifikace zboží, které je předmětem koupě, tvoří přílohu č. 1 kupní smlouvy. 
 
3. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění, je nový, nepoužitý, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený 

leasingem ani jinými právními vadami a neporušuje žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě 
duševního vlastnictví. Předmět zakázky je schválen pro provoz na veřejných komunikacích v České 
republice. 

 
4. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou dále: 

a) veškeré nezbytné komponenty potřebné pro uvedení zboží do provozu, včetně prověření 
bezchybné funkčnosti;  

b) zkompletování zboží v místě prodávajícího; 
c) doprava do místa dodání; 
d) uvedení do provozu a předvedení funkčnosti zboží; 
e) pojištění spojené s dodávkou zboží; 
f) zaškolení obsluhy;  
g) veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a 

veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jejího funkčního předání v místě plnění; 
h) sumarizace podkladů k předání kompletního předmětu koupě včetně technické dokumentace, 

tj. zejména - předepsané doklady a certifikáty, Návod na obsluhu a údržbu s bezpečnostními 
pokyny, Servisní kniha a Katalog náhradních dílů, a to vše v českém jazyce; 

i) záruční servis a zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně 
příslušných zkoušek 

  
 

III. 
Kupní cena a platební podmínky 

 
1. Kupní cena zboží dle čl. II této smlouvy je: 

   …………………………….. ,- Kč bez DPH     
   …………………………… ,- Kč DPH           
   …………………………….. ,- Kč včetně DPH 

 
 

2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, neměnná a nejvýše přípustná, 
která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy. Kupní cena 
zahrnuje zboží i všechny jeho součásti uvedené v čl. II. této smlouvy. 

 
3. Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím po řádném 

předání a převzetí zboží, po uvedení zařízení do provozu a po zaškolení pracovníků provozovatele se 
splatností 14 kalendářních dní, ode dne doručení faktury kupujícímu. 

 
4. Daňový doklad musí být vystaven v měně CZK a v hodnotě odpovídající kupní ceně stanovené v čl. III., 

bod 1 této smlouvy. 
 
5. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:  

a) IČO, 
b) den splatnosti, 
c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, 

konstantní a variabilní symbol, 
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d) odvolávka na smlouvu, 
e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu, 
f) soupis příloh, 

       
 

IV. 
Doba a místo plnění 

 
1. Prodávající se zavazuje zboží dodat kupujícímu nejpozději do  . . . . . . . . . . . .týdnů od nabytí účinnosti 

této kupní smlouvy. 
 

2. Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží do areálu společnosti Technických služeb města Jičína, 
Textilní 955, 506 01 Jičín 

 
 

V. 
Dodací podmínky 

 
1. Prodávající je povinen zboží zkompletovat v místě prodávajícího a kupujícímu dodat zboží jako funkční 

komplet, nepoškozené. 
 
2. Termín a přibližná hodina dodání zboží budou ze strany prodávajícího kupujícímu písemně sdělena 

alespoň 7 dnů před plánovaným dnem dodání zboží. 
 
3. O dodání a převzetí zboží kupujícím bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními 

stranami. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat Ing. Čeněk Strašík, ředitel 
Technických služeb města Jičína, případně jím pověřený pracovník. Jedno vyhotovení předávacího 
protokolu si ponechá prodávající pro své potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu. Předávacím 
protokolem se rozumí listina, kterou je potvrzeno, že předmět koupě byl předán, uveden do provozu a 
zboží je v době předání plně funkční a bez zjevných vad.  

 
 

 
VI.  

Povinnosti prodávajícího 
 

1. Prodávající se zavazuje při dodání a převzetí vozidla kupujícímu zaškolit v dostatečném rozsahu pro 
bezpečné ovládání a základní údržbu stroje jeho obsluhu v počtu alespoň 2 osob. O školení bude a jeho 
rozsahu bude proveden příslušný zápis včetně jmenného seznamu s podpisy všech účastníků školení. 

 
 

 
VII.   

Smluvní záruka 
 
1. Prodávající se zavazuje poskytnout na zboží smluvní záruku v délce 12 měsíců.  

Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost, kvalitu a kompletnost zboží. Další podmínky, kterými se 
řídí podmínky poskytované záruky jsou uvedeny v rámci předávané dokumentace ke zboží, s nimiž je 
prodávající povinen seznámit kupujícího při předání zboží, resp. zaškolení obsluhy.  
 

 
2. Lhůta pro odstranění reklamovaných závad nesmí být delší než 10 pracovních dnů, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. Tato lhůta počíná plynout ode dne doručení písemné reklamace vady. 
 
3. Neodstraní-li prodávající reklamované vady ve lhůtě stanovené v bodu 2. tohoto článku smlouvy nebo 

oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má kupující právo zadat provedení oprav třetí osobě. 
Kupujícímu v takovém případě vzniká nárok, aby mu prodávající zaplatil částku připadající na cenu, 
kterou kupující třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok kupujícího účtovat prodávajícímu 
smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 
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4. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže předmět koupě používat vzhledem 

k reklamovaným vadám. 
 
5. Po dobu poskytnuté smluvní záruky se prodávající zavazuje zabezpečit bezplatnou opravu, případně 

výměnu vadných součástí, a to včetně veškerých nákladů spojených s opravou na místě, 
popřípadě dodáním opravených respektive nových dílů nebo přístroje až do místa plnění v případě, že 
nebude oprava provedena na místě. Kromě toho se po dobu záruky prodávající zavazuje provádět 
opravy včetně výměny vadných součástí, na které se nevztahuje záruka, za cenu dle ceníku 
prodávajícího (záruční servis). Nejbližší servisní místo prodávajícího pro záruční servis je v . . . . . . . . .. 
Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu časovou dostupnost servisu v pracovních dnech v době 
nejdéle do . . . . . . . hodin od nahlášení závady.  

 
 

 
VIII. 

 Nabytí vlastnického práva 
 
1. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím, tj. podpisem předávacího 

protokolu. 
 
 

IX.  
Přechod nebezpečí škody na zboží 

 
1. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího dnem převzetí zboží, tj. po podpisu předávacího 

protokolu.  
 
 

X. 
 Smluvní pokuty 

 
1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.  
 

2. V případě pozdního nástupu servisního technika na zásah bude účtována prodávajícímu smluvní 
pokuta ve výši 500,- Kč a to za každý započatý den prodlení. Rovněž tak v případě, že reklamované 
závady nebudou odstraněny ve lhůtě uvedené v čl. VII bod 2. Smlouvy, je oprávněn kupující po 
prodávajícím požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
 
 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem 

své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným 
dopisem) upozorněna. 

 
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní 
(dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí 
jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě 
může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co 
prohlášení druhé smluvní strany obdržela.  

 
2. Kupující má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit: 
 

a. při prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího po dobu delší než 30 dnů; a nebo 
b. při zjištění, že technické parametry neodpovídají požadavkům kupujícího stanovených v zadávací 

dokumentaci; a nebo 
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c. při zjištění, že zboží, které je předmětem plnění není nové, je použité, zastavené, zapůjčené, 
zatížené leasingem nebo jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu nebo 
k jiné formě duševního vlastnictví; a nebo  

d. v případě, že prodávající uvedl ve své nabídce podané v zadávacím řízení specifikovaném v čl. I 
bod 3. této smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a  

e. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 
v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, prodávající je 
povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně kupujícímu. 

 
Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení prodávajícímu. 
 
 
 

XII. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
 
2. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 

833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 
zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení  

zakazuje se (v období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku  

nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i 
čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 
článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a 
písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 
2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se 
sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého 
ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi. 

Zhotovitel/dodavatel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že neexistují skutečnosti ve smyslu shora 
uvedeného nařízení, pro které by nemohl objednateli plnit z uzavírané smlouvy. Pokud by objednatel 
zjistil, že toto prohlášení zhotovitele/dodavatele je nepravdivé, je oprávněn od smlouvy odstoupit, s účinky 
ke dni jeho doručení druhé smluvní straně. Kromě toho je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli/dodavateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč.  
Zhotovitel/dodavatel může tohoto subdodavatele, dodavatele nebo subjekt, jehož způsobilost je 
využívána, vyměnit pouze s písemným předchozím souhlasem objednatele. 
 

3. V případě uplatnění sankcí, které vyplývají z Nařízení přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku 
v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, kdy sankce přijaté na evropské úrovni jsou přímo 
použitelné v každém členském státě EU, a které budou směřovat vůči zhotoviteli a dalším osobám (zejm. 
poddodavatelům), není možné pokračovat v plnění této zakázky. Zhotovitel bere na vědomí, že 
k zániku této smlouvy dochází automaticky na základě uplatnění příslušných sankčních opatření a 
smlouva zaniká pro nemožnost plnění dle ust. § 2006 odst. 1 a § 2007 zák. č. 89/2012 sb., občanský 
zákoník. Objednatel oznámí neprodleně tuto skutečnost (zánik smlouvy) zhotoviteli. Dle Nařízení o 
sankcích nemůže být uspokojen žádný nárok zhotovitele na náhradu škody v důsledku ukončení smlouvy, 
jelikož zákaz náhrady škody je v Nařízení přímo zakotven. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548
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4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran 
písemnými, číslovanými dodatky. 

 
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každá ze smluvních 

stran obdrží 1 paré. 
 
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 
 
7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném 

znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí, 
vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem 
souvisejících, je obecný soud kupujícího. 

 
 

8. „Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), smluvní strany se dohodly, že Technické služby města Jičína, jenž jsou povinným subjektem dle 
ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašlou nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve 
smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním 
těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. 
Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh a případných dodatků 
bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že 
veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 
případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem Technickým službám 
písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě.“ 

 
  „Tato smlouva je uzavřena připojením podpisu poslední smluvní stranou.“ 
 

„Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. „ 

 
„Případné plnění stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností se považuje za plnění podle 
této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.“ 

 
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany 

prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, souhlasí s jejím obsahem, obsah této smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich 
svobodné vůle. 

 
 
 
 
 
Prodávající:       Kupující: 

 
V  dne      V  dne 
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        Mgr. Ing. Čeněk Strašík 


