KUPNÍ SMLOUVA
č. SP0220NJK0005
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
__________________________________________________________________________
SMLUVNÍ STRANY

Prodávající:
Se sídlem:
Zastoupený:
ve věcech obchodních:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.
Pohled 277, 582 21 Pohled
Lubomírem Dvořákem, jednatelem
Ing. Zdeněk Zeman, obchodní manažer
Komerční banka a.s., Havlíčkův Brod
26013797
CZ26013797

(dále jen „prodávající“)
a
Kupující:
Se sídlem:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Eko Bi s.r.o.
Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová
Zdeněk Řehák - jednatel
Československá obchodní banka, a.s.
64827500
CZ64827500

(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 s navijákem,
která je podrobně specifikována v nabídce č. 20NJK0005, která je nedílnou součástí této smlouvy
(příloha č.1).
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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: .......................................... 636 916,- Kč
DPH 21 % ....................................................................................................... 133 752,36,- Kč
Celkem kupní cena stroje vč. DPH .................................................................. 770 668,36,- Kč
Celkem kupní cena stroje vč. DPH slovy: sedm set sedmdesát tisíc šest set šedesát osm korun
českých třicet šest haléřů.
V kupní ceně je již zahrnuto: doprava do místa sídla kupujícího, předání stroje kupujícímu, zaškolení
obsluhy, dodání veškeré dokumentace a záruční servis.
IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
1. 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 doručení
daňového dokladu kupujícímu, vystaveného na základě předávacího protokolu o dodání a převzetí
předmětu koupě bez vad a nedodělků. Prodávající souhlasí, že kupní cenu může za kupujícího
uhradit třetí osoba.
2. Kupní cena je uhrazena dnem připsání částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího.
3. 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.
4. 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). Využijeli 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 kupujícímu; 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. Dle ujednání stran se tento odstavec, tedy čl. IV. odst. 4 této
smlouvy, nepoužije, bude-li prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny způsobeno z důvodu vyšší
moci (mimořádné nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli). V takovém případě
jsou obě strany oprávněny od této smlouvy jednostranně odstoupit bez vzniku práva na úhradu
smluvní pokuty či jiných sankcí uvedených v tomto odstavci.
5. Tyto oprávněně účtované náklady a smluvní sankce je prodávající oprávněn jednostranně
započítat proti doposud uhrazené části kupní ceny kupujícím.
6. Úhradou shora uvedených nákladů a smluvní sankce není dotčeno právo prodávajícího
na náhradu škody způsobené kupujícím nebo třetí osobou na předmětu koupě.

2

7. 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 s jeho 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, smluvní pokuty, 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 prodávající 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
Termín dodání předmětu koupě prodávajícím kupujícímu je podle vzájemné dohody do 30.04.2020
VI.
MÍSTO DODÁNÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ A NABYTÍ VLASTNICKÉHO
PRÁVA
Místem dodání zboží: Provozovna kupujícího na adrese:
Provozovna veřejná zeleň: U Rybníčka 112, 560 02 Česká Třebová
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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Bude-li předmět koupě vykazovat vady nebo nedodělky, je kupující oprávněn odmítnout jeho
převzetí. Převezme-li kupující i přesto předmět koupě s vady nebo nedodělky, zaznamená to do
předávacího protokolu. V tomto případě není prodávající oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu
kupní ceny, a to až do doby než bude oběma smluvními stranami písemně potvrzeno, že je předmět
koupě prostý vad a nedodělků.
Nepřevezme-li kupující předmět koupě uvedený v článku II. této kupní smlouvy v předem oběma
stranami sjednaném termínu, který bude v rámci lhůty uvedené v čl. V. této 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 bez vad a nedodělků kupujícímu. Záruční podmínky
jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy a jsou nedílnou součástí smlouvy.
Vady předmětu koupě je povinen kupující reklamovat bez zbytečného odkladu a v písemné formě,
přičemž pro tyto účely je dostačující e-mailová zpráva. Za vadu předmětu koupě se nepovažuje jeho
běžné opotřebení způsobené obvyklým užíváním a dále vada vzniklá nebo způsobená nevhodným
nebo neodborným zacházením (užíváním), vzniklá opomenutím kupujícího nebo použitím předmětu
koupě pro jiné účely, než pro které je určen a/nebo doporučen.
Obě smluvní strany jsou seznámeny s tím, že předmět koupě bude používán k obvyklému účelu při
výkonu podnikání kupujícího, a to mimo jiné k údržbě veřejné zeleně ve městě, k údržbě sjezdovky
ve městě, k údržbě zeleně i mimo území města včetně příkrých strání atd.
VIII.
ŠKOLENÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU, MONTÁŽ, SERVIS
Školení, uvedení do provozu v místě dodání včetně montáže provede: DVOŘÁK – svahové sekačky
s.r.o., Pohled 277, 582 21 Pohled.
Prodávající se v souladu s nabídkou na uzavření této smlouvy zavazuje poskytnout kupujícímu
bezplatný záruční servis, a to tak, že zajistí zahájení záručního servisu v pracovních dnech
nejpozději do 48 hodin od oznámení kupujícího o jeho potřebě, přičemž vada musí být odstraněna
bez zbytečného odkladu. Bezplatný záruční servis bude prodávajícím kupujícímu poskytován po
celou dobu trvání záruky.
Prodávající se současně zavazuje k poskytnutí pozáručního servisu, a to na období 24 měsíců od
uplynutí záruční doby dle čl. VII. této smlouvy, tedy od doby, kdy dojde k naplnění 800 hodin práce
stroje, nejdéle však od doby 24 měsíců ode dne předání předmětu koupě bez vad a nedodělků
kupujícímu. Pozáruční servis bude poskytován prodávajícím kupujícímu za úhradu dle skutečných
a oprávněných nákladů za provedení servisu včetně opravy. Pozáruční servis se zavazuje
prodávající provést tak, že zajistí zahájení pozáručního servisu v pracovních dnech nejpozději do
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48 hodin od oznámení kupujícího o jeho potřebě, přičemž vada musí být odstraněna bez zbytečného
odkladu.
Záruční i pozáruční servis bude proveden výlučně prodávajícím, a to odborně a ve lhůtách
uvedených v této smlouvě.
IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Účinnost této smlouvy nastává okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva
je 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.

Pokud jakýkoli termín, závazek, podmínka nebo ustanovení této smlouvy bude posouzen jako
neplatný, nicotný 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 na důkaz čehož připojují oprávnění
zástupci obou smluvních stran své podpisy.
V Pohledu, dne 25.03.2020

V České Třebové, dne 26.3.2020

Prodávající:

Kupující:

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.

Eko Bi s.r.o.

Lubomír Dvořák, MBA
jednatel

Zdeněk Řehák
jednatel

______________________

______________________
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Příloha č. 2
Záruční podmínky
Dokument upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění
odpovědnosti za vady související s dodaným produktem.
1.

Dvořák – svahové sekačky s.r.o., se sídlem Pohled 277, 582 21 Pohled, IČ: 26013797 (dále jen
„Výrobce“) poskytuje na nové Výrobky podle daných pravidel záruku:
A. Na profesionální komunální stroje (SPIDER ILD01, ILD 02 a vyšší) a příslušenství po dobu
24 měsíců ode dne dodání Výrobku zákazníkovi, maximálně však do 800 odpracovaných
hodin.
B. Na náhradní díly dodané v rámci záruky se vztahuje pouze záruční doba platná do konce
záruční doby celého stroje.

2.

Nároky plynoucí ze záruky musí být uplatněny u Prodejce (Výrobce) a jím také řešeny. Musí být
předložen řádně vyplněný garanční list a splněny všechny Výrobcem předepsané garanční
prohlídky, pokud je to pro daný typ Výrobku Výrobcem požadováno. Nesprávné údaje,
dodatečné vpisy nebo přepisování v garančním listě vedou ke ztrátě záruky.

3.

Záruka se vztahuje na vady Výrobku způsobené zejména vadnou surovinou, konstrukční
chybou, nevhodně použitým materiálem, nebo špatnou řemeslnou prací. Vadný díl Výrobku
bude zdarma vyměněn za nový nebo opravený. Prodejce (Výrobce) je povinen zahájit servis
v pracovních dnech nejpozději do 48 hodin od oznámení kupujícího, přičemž vada musí být
odstraněna bez zbytečného odkladu.

4.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (běžně opotřebitelnými částmi jsou zejména žací
nože, náboje nožů s ložisky, zapalovací svíčky, vzduchové filtry, klínové řemeny, řetězy,
pneumatiky, těsnění, hydraulické hadice, lano navijáku apod.).

5.

Nároky na záruku nevzniknou, jestliže příčinou vady je:
a) negativní působení vnějších mechanických nebo chemických vlivů na výrobek, které
nesouvisí s běžným užíváním předmětu koupě dle kupní smlouvy
b) zjevně nepřiměřené zacházení s výrobkem, nedbalost nebo nesprávná obsluha
c) oprava nebo údržba výrobku byla provedena třetí stranou, která k tomu nemá autorizaci
Prodejce/Distributora či Výrobce
d) instalace takových dílů do výrobků, jejichž použití není schváleno Výrobcem
e) provedení změny na výrobku, která nebyla Výrobcem schválena
f)

skutečnost, že nebyly dodrženy předpisy Výrobce pro zacházení s výrobkem, jeho údržbu a
ošetřování (např. návod k obsluze a údržbě), zvláště pokud nebyly prováděny předepsané
garanční prohlídky, pokud jsou pro daný typ výrobku vyžadovány.

g) skutečnost, že uživatel zanedbal nahlášení a odstranění vady zjevné již při převzetí výrobku
nebo neprodleně nenahlásil a nenechal odstranit vadu, která se objevila teprve později
6.

Výrobce nenese odpovědnost za žádné ekonomické ztráty ani za jakoukoli následnou škodu
způsobenou osobám, nebo na majetku, která vznikla vlivem provozování Výrobků.

7.

Záruka se vztahuje na Výrobek ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod. Za poškození
během přepravy zajištěné kupujícím Výrobce neodpovídá.

8.

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem
následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. Nikoliv, až dnem vyzvednutí
zboží zákazníkem). V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
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9.

Prodejce po prozkoumání dokladů a zběžné prohlídce reklamované položky:
a) uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě jí vyřídí; není-li možné oprávněnou reklamaci
na místě vyřídit, přijme reklamovaný produkt do reklamačního řízení, v jehož průběhu
dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace; o převzetí reklamovaného
předmětu vystaví Prodejce zákazníkovi písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě
smluvní strany svými podpisy, nebo
b) na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a se zákazníkem se dohodne na dalším
postupu, nebo
c) přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na jehož základě bude reklamace
buďto uznaná jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení
vyřízená, nebo bude odmítnutá; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel
odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy; o
způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace, jako oprávněné, nebo odmítnutí
reklamace, jako neoprávněné) vyrozumí Prodejce zákazníka předem dohodnutým
způsobem (písemně, nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).
Pohledu, dne 25.03.2020
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