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KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
zákoník“) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
L I N E T spol. s r.o. 
Sídlo: Želevčice 5, 274 01 Slaný 
IČO: 00507814 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 163 
zastoupen: Ing. Tomáš Kolář, jednatel 

Ing. Jaroslav Chvojka, jednatel 
Bc. Zdeněk Grimm, zastoupen na základě plné moci 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:  58242141/0100 
(dále jen „prodávající“) 
 
a 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, 586 01 
statutární zástupce: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Kraje Vysočina, 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní kraje 
IČ: 70890749 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. 
číslo účtu: 4211042380/6800 
(dále jen „kupující“) 
 

II. 
Předmět smlouvy 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží blíže specifikované v čl. III této smlouvy 
a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje za zboží zaplatit 
prodávajícímu cenu stanovenou v čl. V této smlouvy. 
 

III. 
Zboží 

Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 10 ks pečovatelských lůžek, 10 kusů 
matrací, jejichž specifikace je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající prodává kupujícímu zboží a kupující toto zboží kupuje.  
2. Prodávající předá kupujícímu veškeré zboží, nejpozději do 6-ti týdnů od podpisu smlouvy. 
3. O předání a převzetí zboží bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán 
prodávajícím i kupujícím.  
4. Místem předmětu plnění jsou dva objekty na adrese Světlá nad Sázavou, Nové Město 
288 (8 lůžek), a jeden objekt na adrese Ledeč nad Sázavou, Na Žižkově 327 (2 lůžka). 
5. Prodávající upřesní termín předání zboží nejméně pět dní předem. 
6. Prodávající se zavazuje, že budu minimalizovat při dodávce zboží obalový materiál a 
bude předcházet jeho zbytečnému vzniku. Dále se prodávající zavazuje, že bude 
upřednostňovat řešení, které umožní dodávku šetrnější k životnímu prostředí, zejména které 
povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek 
uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy apod. 
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V. 

Cena a platební podmínky 
1. Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky 
prodávajícího ve výběrovém řízení, a to ve výši:  

 Cena bez DPH: 443 260,20 Kč 
 DPH 15 % 61 495,47 Kč 
     DPH 21 % 6 990,98 Kč 
 Cena s DPH celkem: 511 746,65 Kč 
 Slovy: pět set jedenáct tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých šedesát pět haléřů. 

2. Rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek předmětu koupě je uveden v příloze č. 2. 
3. Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží 
kupujícím. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení kupujícímu. 
4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné daňové 
legislativy. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 
faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 
5. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Prodávající je povinen přehledně 
a průkazně uvádět v jednotlivých fakturách tyto údaje: číslo projektu: 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005877, název projektu: „Transformace Domova Háj II.“ 
6. Peněžitý závazek kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka 
odepsána z účtu kupujícího. 
7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované prodávajícím. 
 

VI. 
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na prodané věci 

1. Kupující nabývá vlastnické právo dnem převzetí zboží. 
2. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpeční škody na zboží. 
 

VII. 
Záruka 

Předmět koupě bude po celou dobu záruční lhůty způsobilý k řádnému užívání a zachová si 
obvyklé vlastnosti. Při nedodržení této podmínky má kupující nárok na bezplatnou výměnu 
předmětu koupě. Záruční doba je 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. 
V případě, že záruční listy nebo obdobné dokumenty stanovují u jednotlivého zboží či 
jednotlivou součást zboží dobu vyšší, platí doba stanovená v záručních listech. 

 
VIII. 

Sankce 
1. V případě, že prodávající nesplní dodání předmětu koupě v termínu uvedeném v čl. IV. 
této smlouvy, má kupující právo požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,5% 
z celkové kupní ceny za každý i započatý den prodlení. 
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu 
s čl. V této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 
0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení. 
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IX. 
Odstoupení od smlouvy 

Kromě důvodů stanovených obchodním zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně 
odstoupit v následujících případech: 
a. Prodávající v případě, že na straně kupujícího dojde k prodlení s platbou delší než 30 dnů 
po splatnosti a pokud kupující nesjedná nápravu do 7 dnů, přestože bude prodávajícím na 
tuto skutečnost prokazatelně upozorněn. 
b. Kupující v případě, že na straně prodávajícího dojde k neplnění předmětu této smlouvy 
v termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud prodávající nesjedná 
do 7 dnů nápravu, přestože bude kupujícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn. 
 

X. 
Vyšší moc 

 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 
způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, 
které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli 
smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy.  
 Vyskytne-li se působení vyšší moci, zakládají tyto okolnosti na straně prodávajícího právo 
požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky 
plnění a povinnost kupujícího takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém 
případě je však prodávající o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v realizaci plnění 
ze smlouvy kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Pokud by tak prodávající 
neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení 
nelze po kupujícím spravedlivě požadovat, má kupující právo od smlouvy odstoupit, 
nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležet mohlo. To 
platí pouze v případě, že se nejedná o zjevné zneužití práva prodávajícího. 
 Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání hrozby 
karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených možných 
účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření tzv. koronavirové 
epidemie. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřeními nebude možné plnění 
poskytnout v dohodnuté lhůtě, zakládají tyto okolnosti právo smluvních stran postupovat 
podle tohoto článku smlouvy. 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek“ č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017. 
2. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, 
jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním 
Kupující uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil 
žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno pro 
prodávajícího a jedno pro kupujícího. 
5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem, 
jakož i dalšími účinnými právními předpisy. 
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
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splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Současně bere Zhotovitel na 
vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího 
podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 
8. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
 
Za prodávajícího:      Za kupujícího: 
Ve Slaném dne dle data V Jihlavě dne dle data 
elektronického podpisu  elektronického podpisu 
 
 
 
 
 
  
 Bc. Zdeněk Grimm  Mgr. Jan Tourek 
 ředitel obchodu ČR radní kraje 
 na základě plné moci elektronicky podepsáno  
 elektronicky podepsáno 
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