
Příloha č. 3  
Návrh  

KUPNÍ SMLOUVY  

  

 

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění,  

mezi těmito smluvními stranami: 

 

[•] [identifikační údaje budou doplněny zhotovitelem] 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném [•], oddíl [•], vložka [•] 

zastoupena:     [•]  

se sídlem / místem podnikání [•] 

IČ:      [•] 

DIČ:     [•]  

bankovní spojení:    [•] 

číslo účtu:    [•] 

dále jen „prodávající“ 

 

  a 

 

Statutární město Brno – Městská policie Brno 

se sídlem:   Štefánikova 112/43, 602 00 Brno 

IČ:    449 92 785  

Zastoupení:   Mgr. Lubošem Oprchalem, ředitelem 

Kontaktní osoba:  Bc. Libor Diviš, e-mail: libor .divis@mpb.cz 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  111246222/0800 

 dále jen „kupující“   

 

mailto:gabriela.holkova@mpb.cz


I. 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je dodávka 7“ tabletů pro Městskou policii Brno – více viz  

specifikace v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Prodávající prodává touto smlouvou předmět smlouvy kupujícímu a kupující tento 

předmět smlouvy od prodávajícího kupuje a zavazuje se zaplatit za něj prodávajícímu 

sjednanou kupní cenu. 

3. Prodávající odevzdá předmět plnění kupujícímu na základě odsouhlaseného, oběma 

stranami podepsaného dodacího listu, prodávající umožní kupujícímu nabýt 

vlastnické právo, kupující se zavazuje, že věc převezme. 

   

II. 

Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena předmětu smlouvy uvedeného v článku I. této smlouvy činí: 

Tablety ([•] kusů): 

[•] Kč, cena je uvedená bez DPH.  

DPH činí ke dni uzavření této smlouvy 21%, tj. [•] Kč.  

Celková cena včetně DPH činí [•] Kč.  

2. Tato cena zahrnuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla, vč. nákladů na 

balné a dopravu do sídla kupujícího. 

3. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy bude kupující hradit v české měně na 

základě daňového dokladu – faktury, ta bude vyhotovena ve dvojím vyhotovení. 

4. Daňový doklad – faktura je splatná do 21 dnů od převzetí kupujícím.  Faktura musí 

být dodána do sídla zadavatele nejpozději do 15. 12. 2020. 

5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 

daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména z. č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura 

nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti 

zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či 

opraveného dokladu. Součástí konečné faktury musí být kopie potvrzených dodacích 

listů. 

6. Daňový doklad – faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání 

příslušné částky z účtu kupujícího. 

7. Na účetních dokladech musí být uvedeno: 

Adresa odběratele: 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno 



IČ:    44992785 

DIČ:  CZ44992785 

Adresa příjemce a doručovací adresa: 

Statutární město Brno, Městská policie Brno, Štefánikova 43, 602 00 Brno 

8. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. po dobu trvání záruční lhůty a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

III. 

Místo a termín plnění 

1. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní 

kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. 

2. Prodávající splní svou povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat 

s věcí v místě plnění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění je Městská policie Brno, Štefánikova 43, 

602 00 Brno. 

4. Prodávající se zavazuje, že předmět plnění dodá kupujícímu nejpozději do 15. 12. 2020, 

objednat je možno nejdříve ode dne uveřejnění smlouvy v registru smluv. Zboží bude 

objednáno najednou. 

5. V případě, že dodavatel nedodá předmět smlouvy v termínu do 15. 12. 2020. stane se 

tato smlouva neplatnou od samého počátku a v takovém případě nebude objednatel 

dodavateli hradit žádné náklady spojené s touto zakázkou. 

 

IV. 

Ostatní ujednání 

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. 

2. Prodávající se zavazuje, že zaplatí smluvní pokutu v případě prodlení s termínem 

plnění ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

3. Kupující se zavazuje, že zaplatí smluvní pokutu v případě prodlení se zaplacením 

kupní ceny ve výši 0,01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případné škody. 

 

V. 

Záruka a záruční servis 

1. Prodávající poskytuje záruku 36 měsíců včetně opravy při poškození „Accidental 

Damage“ do 5 dnů. 

2. Záruční doba počíná plynout dnem podpisu faktury - dodacího listu, potvrzujícího 

předání a převzetí dodávky zboží. 



3. Vady zboží kupující uplatňuje u prodávajícího e-mailem na adresu: [•] 

4. Prodávající se zavazuje obratem potvrdit přijetí e-mailu. Nepotvrdí-li prodávající 

obratem přijetí e-mailu (nefunkčnost e-mailové pošty), kupující uplatní vady tlf. na 

čísle [•] 

5. Prodávající odstraní vady zboží v souladu s podmínkami sjednané záruky. 

6. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, vady vzniklé nesprávnou manipulací 

a na instalovaný software. 

7. Zboží, které bude kupujícím reklamováno, převezme a po vyřízení reklamace opět 

dodá do sídla kupujícího prodávající na své náklady. 

 

VI. 

Závěrečná ujednání 

1. V souladu s ustanovením § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se smluvní 

strany dohodly na zachování mlčenlivosti o obsahu této smlouvy, jakož i o všech 

skutečnostech, o kterých se dozvěděly při realizaci smluvní činnosti. Tento závazek 

přetrvává i při ukončení platnosti smlouvy samé, nejedná-li se o skutečnosti obecně 

známé. 

2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za neplnění závazku způsobené 

okolnostmi nezávislými na její vůli (vyšší mocí). Příkladem takových okolností jsou 

např. stávky, teroristické útoky, válka, problémy v zásobování, přepravě či výrobě, 

změny kurzu, vládní či regulační opatření a přírodní katastrofy. Kterákoliv smluvní 

strana je oprávněna v takovém případě plnit svůj závazek v přiměřeně prodloužené 

lhůtě; pokud však takové okolnosti trvají déle než 60 dnů, může kterákoliv smluvní 

strana prostřednictvím písemného oznámení od smlouvy odstoupit, aniž by byla 

povinna poskytnout druhé smluvní straně kompenzaci. 

3. Tato Smlouva a veškeré otázky s ní související, jakožto i otázky platnosti smlouvy, se 

řídí českým právem. 

4. Jestliže některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo se stane ve 

vztahu smluvních stran jinak neúčinným, neznamená neplatnost ani neúčinnost 

tohoto ustanovení neplatnost ani neúčinnost této smlouvy jako celku ani jednotlivých 

jejích jiných ustanovení, pokud lze takové neplatné či neúčinné ustanovení oddělit 

v souladu se zákonem od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 

že bez zbytečného odkladu poté, co důvod takovéto neplatnosti neúčinnosti zjistí, 

nahradí na základě vzájemných jednání zahájených kteroukoli z nich takovéto 

neplatné nebo neúčinné ustanovení jiným platným a účinným ustanovením, které 

bude nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního neplatného či neúčinného 

ustanovení. 

5. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 



podmínek. 

6. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. v platném znění (o svobodném přístupu 

k informacím) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. V platném znění (o ochraně 

osobních údajů) prodávající předem výslovně souhlasí s využitím jeho osobních 

údajů zadavatelem pro účely vnitřní potřeby a dále pro účely informování veřejnosti 

o jeho činnosti. Za tímto účelem je kupujícímu konstatován souhlas prodávajícího 

s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v jejím plném znění, jakož i 

všech úkonů a okolností se smlouvou souvisejících, ke kterým může kdykoliv 

v budoucnu dojít. 

7. Kupující je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté prodávajícím použít, 

je-li to nezbytné pro postup podle ZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZVZ. 

8. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle ust. § 2 písm. 

e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly. 

9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory mezi stranami bude řešit soud určený 

podle místa kupujícího. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodčí řízení je 

vyloučeno. 

10. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 a Příloha č. 2 

11. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží 

prodávající a 2 kupující.  

12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv, lze ji měnit jen formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah 

jasný a srozumitelný.  

14. Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 

připojují Smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

Příloha č. 1 Specifikace nabízeného plnění 

Příloha č. 2 Nabídková cena 

V Brně dne ………………... 2020 

 

 

 

 .......................................................  ............................................................ 

                 prodávající                        kupující 

      



Příloha č. 1 – Specifikace nabízeného plnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2  - Tabulka nabídková cena 

Tabulka č. 1 

Předmět dodávky Typ cena bez 

DPH  

Sazba DPH 

v % 

cena vč. 

DPH 

1 ks  7“ odolného tabletu dle přílohy 

č. 1 této výzvy a ZD (Specifikace 

uvedená v příloze č. 1 této výzvy je 

minimální, je možné dodat zboží 

s lepšími parametry). 

   

 

Počet kusů 7“ odolných tabletů do 

částky 1.500.000,- Kč vč. DPH, tj. 

1.239.669,43 Kč bez DPH. 

cena bez DPH  

za nabídnutý počet 

DPH 

u 

nabídnutého 

počtu 

cena vč. 

DPH za 

nabídnutý 

počet 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


