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KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“)  

(dále jen “smlouva”) 

KUPUJÍCÍ: 

Název: Obec Studnice 

Sídlo: Studnice 1, 549 48 Studnice 

IČO; DIČ: 00273082; CZ00273082 

Osoba oprávněná jednat za: Mgr. Kristýna Kubínová, starostka obce 

Kontaktní osoba (tel., mail): Kristýna Kubínová, tel.: 603373798, mail: starosta@obecstudnicena.cz 

Dále jako „kupující“ 

a 

PRODÁVAJÍCÍ: 

Název: ELKOPLAST CZ, s.r.o. 

Sídlo: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín 

IČO, DIČ: 25347942 , CZ25347942 

Zastoupená: Tomáš Krajča, jednatel společnosti 

Číslo bankovního účtu: KB, a.s., č. úč. 43-7051540287/0100 

Zapsána v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 27857 

Kontaktní osoba (tel., mail): Josef Beránek, zástupce pro věci technické, 773 576 610, josef.beranek@elkoplast.cz 

Dále jako „prodávající“ 

Společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“ 

 

 

Preambule 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem Domácí 

kompostéry pro občany Obce Studnice (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných 

zakázek v OPŽP 2014-2020 verze 7.0 a vnitřního předpisu kupujícího jako zadavatele veřejné zakázky. 
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I. Předmět smlouvy 

1. Účelem smlouvy je nákup zboží dále specifikovaných v této smlouvě a jejích přílohách a umožnění jejich 

bezproblémového provozu.  

2. Předmětem této smlouvy je dodávka zboží, tj. 220 ks domácích kompostérů o objemu 1.400 l (dále jen „zboží“). 

Součástí dodávky, a tedy předmětem této smlouvy je také: 

a) Dodání veškerého příslušenství zboží, 

b) Doprava zboží na místo plnění dle čl. III této smlouvy, 

c) Kompletaci, tj. uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu na místě plnění dle čl. III odst. 4 této 
smlouvy, 

d) seznámení určených osob kupujícího (max. 2) s údržbou zboží na místě plnění, 

e) Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů a případně i jiných 
právních a technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů zboží, 

f) Předání technické dokumentace s přesným popisem zboží v českém jazyce ke každému kusu zboží, 

g) Dodání „Průvodce kompostováním“ s informacemi o správném kompostování. Půjde o 220 ks brožur, které budou 
přiloženy ke kompostérům pro domácnosti. Provedení průvodce bude předem odsouhlaseno odběratelem.  

Podrobná technická specifikace zboží je uvedena v Příloze B smlouvy.  

3. Prodávající se zavazuje, že provede dodávku v rozsahu, způsobem a jakosti dle této smlouvy, svým jménem a na 

vlastní odpovědnost a kupující se zavazuje k zaplacení ceny. 

4. Prodávající prohlašuje, že: 

a) je plně oprávněn k prodeji věci podle této smlouvy včetně oprávnění převést vlastnictví k věci na kupujícího, 

b) věc není zatížena žádným právem třetí osoby či třetích osob, zejména že není předmětem zástavního práva, 

předkupního práva či na ni nevázne věcné břemeno, 

c) věc nepochází z trestné činnosti, z výsledku trestné činnosti či jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s obecně 

závaznými právními předpisy. 

5. Prodávající se zavazuje dodat zboží za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou a převést na kupujícího 
vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje za ně zaplatit cenu v dohodnuté výši a způsobem určeným touto 
smlouvou. 

6. Prodávající se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální odbornou péčí a hospodárností při 

provádění všech prací a při výběru subdodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na 

ekologickou šetrnost. 

II. Podmínky dodání zboží, doba a místo plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a převést vlastnické právo k němu na kupujícího bez dalších podmínek než 
těch, které jsou ujednány v této smlouvě. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zboží bude nové, nepoužité, nerepasované, vyrobené z prvotřídních materiálů a 
odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality. 

3. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu ust. § 1920 a násl. občanského zákoníku. 

4. Lhůta pro dodání zboží, totiž pro splnění všech povinností ve smyslu čl. I odst. 2 smlouvy, kdy je bude kupující 
moci bez potíží nebo omezení v plné funkčnosti používat, činí nejvýše 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti.  
Přesný termín dodání na místo plnění bude oznámen prodávajícím kupujícímu a blíže zkoordinován smluvními stranami 
s předstihem alespoň 5 dnů od dodání – uvedené nic nemění na termínech dodání plnění ze smlouvy uvedených v 
předchozím odstavci. 
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5. Místem dodání se rozumí Sběrný dvůr obce Studnice, p.p.č. 927/3 v k.ú. Studnice u Náchoda (dále jen „místo 
dodání“). Součástí řádného dodání je i doprava na místo dodání, jeho revize a zajištění veškerých dalších činností ve 
smyslu č. I. odst. 2 smlouvy, vše na náklady prodávajícího.  

Kupující je povinen zajistit na vlastní náklady vysokozdvižný vozík s obsluhou, pomocí kterého bude zboží vyloženo a 
složeno na daném místě.  

6. Vlastnické právo k předmětu plnění, jakož i odpovědnost z nebezpečí škody na věci, přechází z prodávajícího na 
kupujícího okamžikem převzetí věci kupujícím v místě dodání a provedení úkonů dle čl. I. odst. 2 této smlouvy.  

7. Převzetí zboží kupujícím proběhne až po jeho řádném dodání do místa dodání a po realizaci všech součástí 
dodání ve smyslu čl. I odst. 2 smlouvy. Kupující vystaví prodávajícímu po úspěšném převzetí zboží za tím účelem 
akceptační protokol, případně prodávající vystaví dodací list kupujícímu a kupující na něj poznačí, že plnění akceptuje, 
pokud nastaly akceptační podmínky pro převzetí zboží dle této smlouvy, zboží je kompletní a prosté vad. 

8. Prodávající je povinen na svůj náklad uzavřít pojištění pro případ vzniku škody na majetku kupujícího způsobené 
přepravou zboží na místo dodání. 

III. Cena a platební podmínky 

1. Celková cena zboží byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v rámci veřejné 

zakázky a to následovně: 

Položka 
Počet 

ks 

Cena za 1 ks 

v Kč bez DPH 

Celková cena za 

všechny ks v Kč 

bez DPH 

Hodnota DPH v Kč 
Celková cena všech 

ks v Kč vč. DPH 

Kompostér 

1.400 l 
220 4 920,- Kč 1 082 400,- Kč 227 304,- Kč 1 309 704,- Kč 

2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, 

aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se 

započtením veškerých nákladů, rizik a zisku prodávajícího nutných k úplné a řádné realizaci dodávky zboží 

a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, 

např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena zboží opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku 

zdanitelného plnění. Cena zboží je pevná do ukončení dodávky. 

3. V případě, že dojde k prodlení s předáním zboží z důvodů ležících na straně prodávajícího, je tato cena neměnná 

až do doby skutečného dodání zboží. 

4. Cenu za zboží uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně, převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený 

v záhlaví smlouvy. Celková cena za předmět plnění bude uhrazena kupujícím na základě daňového dokladu 

(faktury)vystavené prodávajícím po řádném dodání a převzetí dle čl. II odst. 7 smlouvy. Splatnost faktury je 30 dnů od 

data doručení kupujícímu. 

5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré údaje vyžadované příslušnými právními předpisy. Kupující může ve 

lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li nesprávné nebo neúplné cenové údaje, nesprávné nebo 

neúplné náležitosti dle právních předpisů; v tomto případě je kupující povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením 

důvodu vrácení. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením daňového 

dokladu (faktury) nového nebo opraveného.  

6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný v rámci 

OPŽP s názvem „Domácí kompostéry pro občany Obce Studnice, reg.č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013032“. 

7. V případě, že kupující daňový doklad (fakturu) vrátí, přestože daňový doklad (faktura) byl vystaven řádně a 

předepsané náležitosti obsahuje, lhůta splatnosti se nepřerušuje a pokud kupující daňový doklad (fakturu) nezaplatí 
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v původní lhůtě splatnosti, je v prodlení. Kupující uhradí daňový doklad (fakturu) prodávajícího nejpozději do 30 dnů ode 

dne následujícího po dni vystavení faktury. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.  

8. Nepředvídatelné náklady a výše jejich úhrady budou po projednání a schválení odpovědnými zástupci kupujícího 

a prodávajícího předmětem dodatku k této smlouvě. 

9. Kupující je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zboží nebo jeho část má vady bránící řádnému 

užívání zboží, nikoliv drobné vady či nedostatky, které nemají vliv na funkčnost zboží, nebo faktura neobsahuje zákonem 

nebo touto smlouvou předepsané náležitosti. Prodávající je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 

doručení nově vyhotovené faktury na adresu kupujícího. 

10. Kupující bude hradit veškeré finanční částky pouze na účet prodávajícího zveřejněný správcem daně dálkově 

přístupným způsobem a vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Prodávající je povinen uvádět na 

fakturách číslo účtu, které splňuje výše uvedená kritéria. 

11. V případě, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o   dani z přidané 

hodnoty, souhlasí prodávající s tím, že kupující bude hradit část faktur odpovídající výši DPH přímo na účet správce daně 

postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění; základ daně bude uhrazen na 

účet prodávajícího. 

IV. Záruka, záruční podmínky 

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 5 let, která začíná plynout ode dne řádného předání a 

převzetí zboží dle čl. II. odst. 7. smlouvy. Prodávající je povinen při předání a převzetí zboží seznámit kupujícího se všemi 

záručními a servisními podmínkami dodané věci.  

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za veškeré vady zboží v souladu se záručními a servisními podmínkami při 

dodání, i za vady skryté.  

3. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním zboží, běžným opotřebením, 

neodborným použitím a zacházením se zbožím nebo užíváním k jiným účelům, než ke kterým je zboží určeno, jeho 

poškození živelnou událostí nebo třetí osobou. 

4. Kupující je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u prodávajícího skrze údaje uvedené v záhlaví smlouvy, a 

to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci kupující uvede popis vady, jak se projevuje, jakým 

způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

5. Jestliže prodávající neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je kupující oprávněn na náklady prodávajícího vadu 

odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby. 

6. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odstranění vady. 

7. Záruční a pozáruční podmínky jsou dále řešeny samostatně v Návrhu záruční a pozáruční servisní smlouvy, která 

je přílohou A této smlouvy. 
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V. Sankce 

1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny za zboží dle podmínek čl. III smlouvy je prodávající oprávněn 

požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle čl. III. odst. 4 smlouvy je kupující oprávněn požadovat po 

prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží za každý den prodlení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn započíst případné nároky vyplývající z odpovědnosti 

prodávajícího za škodu, smluvní pokuty dle této smlouvy či jiné nároky započíst oproti případně splatné pohledávce 

prodávajícího, kterou za kupujícím má. 

4. Smluvní strany se dohodly, že celkový rozsah povinnosti prodávajícího vůči kupujícímu nahradit újmu na jmění 

(škodu), která kupujícímu v souvislosti s plněním této smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do 

výše celkové smluvní ceny v Kč bez DPH dle čl. IV odst. 1 smlouvy, a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že se nahrazuje pouze skutečná škoda, ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. 

Škoda se nahrazuje přednostně v penězích. Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně 

nebo z hrubé nedbalosti nebo na náhradu škody způsobené člověku na jeho přirozených právech 

VI. Odstoupení od smlouvy  

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případech, v nichž se 

prodávající se dostane do prodlení s dodáním zboží a toto prodlení je větší než 40 dnů (dle čl. III odst. 4. této smlouvy), 

nebo na prodávajícího byl vyhlášen konkurz či zahájeno nucené vyrovnání. 

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v celém rozsahu i v případě, kdy prodávající nezajistí plnou funkčnost 

reklamovaného zboží dle čl. V. odst. 3. po dobu delší než 60 dnů z důvodů na jeho straně, od výzvy učiněné mu 

prodávajícím dle čl. IV odst. 4 smlouvy. 

3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je 

kupující v prodlení se zaplacením faktury větším než 40 dnů v návaznosti na čl. IV této smlouvy. 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupující má zájem na realizaci této smlouvy v souladu se 

zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí občanským 

zákoníkem, zejména příslušnými ustanoveními o kupní smlouvě a dalšími právními předpisy České republiky. 

3. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. 

4. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a 

jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany. 

5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou. 

6. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů 

dohodly, že v případě sporu, který nelze vyřešit dle odst. 5 tohoto článku, příslušným soudem bude místně příslušný soud 

kupujícího. 

7. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. 

8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných, vzestupně číslovaných a oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této 

smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
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9. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a ustanovením technické specifikace má přednost technická 

specifikace před touto smlouvou. Při interpretačních různic má výkladovou přednost znění výzva k podání nabídek před 

smlouvou. 

10. Prodávající bere na vědomí, že kupující, jako konečný příjemce dotace na financování projektu, je povinen 

poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, 

Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalších 

kontrolních orgánů, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek 

smlouvy po dobu 15 let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení 

programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Prodávající se zavazuje poskytovat plnou součinnost 

k plnění výše uvedených povinností o kupujícího, jako konečného příjemce dotace z EU. Prodávající se současně zavazuje 

doklady k zakázce archivovat po dobu 15 let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň 

však nejméně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky Programu. Prodávající je povinen na vyžádání kupujícího zpřístupnit 

kupujícímu nebo orgánům uvedeným výše veškerou dokumentaci k zakázce. 

11. Prodávající je, dle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

12. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi není pochyb o skutečnosti, že počátek běhu lhůty pro dodání zboží 

počíná běžet od počátku účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

13. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele (kupujícího) ve smyslu ust. § 219 ZZVZ; 

uveřejnění zajistí kupující. Pro účely uveřejnění nepovažují nic ze smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z 

uveřejnění. Bylo-li by ze smlouvy plněno ještě před její účinností, považuje se toto plnění pro účely smlouvy za zálohu.  

14. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří: 

Příloha A – Záruční a pozáruční servisní podmínky 

Příloha B – Technická specifikace  

Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po projednání podle jejich 

pravé a svobodné vůle. Autentičnost smlouvy potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy: 

Za kupujícího:      Za prodávajícího: 

 

Ve Studnici dne __________    Ve Zlíně dne __________  

 

_______________________    _______________________ 

Mgr. Kristýna Kubínová     Tomáš Krajča 

Starostka obce      jednatel společnosti 
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Příloha A – Záruční a pozáruční servisní podmínky 

Pozn.: zde jsou uvedeny minimální požadavky na záruční a pozáruční servisní podmínky, účastník v nabídce uvede své či 

odkáže na takové, které budou odpovídat těmto požadavkům.  

Minimální požadavky na záruční podmínky 

1.1 Dodavatel poskytuje na předmět koupě záruku v délce 5 let. Uvedená délka záruky začíná plynout ode dne 

řádného převzetí předmětu koupě. 

1.2 Při převzetí předmětu koupě předá dodavatel odběrateli potvrzený záruční list. 

1.3 V době běhu záruční doby bude veškerý servis poskytován dodavatelem zdarma. Veškerým servisem se rozumí i 

dodávka náhradních dílů, oprava, práce servisního technika dodavatele včetně veškerých nákladů, které souvisí se 

servisním zásahem (tj. také včetně cestovních nákladů a náhrad). 

1.4 Vyskytne-li se během záruční doby na předmětu koupě jakákoliv vada, odběratel její výskyt neprodleně oznámí 

dodavateli osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou dodavateli a reklamaci neprodleně uplatní také písemně na 

adrese dodavatele. 

1.5 V případě reklamace vady předmětu koupě v záruční lhůtě je dodavatel povinen reklamovanou vadu předmětu 

koupě odstranit opravou nebo výměnou vadného kusu předmětu koupě za bezvadný, a to nejpozději do 10 pracovních 

dní následujících po dni obdržení písemného oznámení vady. V opačném případě je odběratel oprávněn zajistit opravu 

prostřednictvím třetí osoby na účet dodavatele. 

1.6 Dodavatel se zavazuje zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč bez DPH za každý i započatý den 

prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 1.5 této smlouvy. 

1.7 Pro části, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení 

reklamační opravy. 

1.8 Dodavatel neodpovídá za vady způsobené nedbalostí, špatným zacházením a za závady způsobené vyšší mocí. 
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Příloha B – Technická specifikace 

Kompostér o objemu 1 400 l 

Požadavek kupujícího Splnění požadavku dodavatelem 

 

Počet 220 ks 220 ks 

Objem min. 1400 litrů 1400 l 

Tloušťka stěny min. 6 mm 7 mm 

Váha min. 27 kg 36 kg 

Větrací otvory součástí všech stran kompostéru ANO 

Kompostér bez dna ANO 

Možnost vyjímat kompost ze všech stran kompostéru ANO 

Kónický tvar ANO 

Uzavíratelný kompostér  ANO 

Kompostér vyroben z plastu ANO 

Barva zelená ANO 
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