KUPNÍ SMLOUVA
zakázka: Dodávka Mikroohmmetru MOM 2
Číslo kupní smlouvy kupujícího:

E633-S-3786/2015

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále
v textu jen: „Občanský zákoník“)
(dále v textu jen: „Smlouva“)

Čl. I
Smluvní strany
1.1 Kupující
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená: Ing. …………………………, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,
organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: ……………………
Kontaktní zaměstnanci kupujícího:
a) ve věcech smluvních:
Ing. …………………., ředitel Oblastního ředitelství Olomouc;
b) ve věcech technických:
Ing. ………………. - tel.: ……………, mob.: ……………., e-mail: …………………….
p. ………………… – tel.: ……………, mob.: ……………., e-mail:…………………….
Kontaktní adresa/adresa pro doručování veškerých písemností a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc,
Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc
(dále v textu jen: „kupující“)
1.2 Prodávající
“TMV SS“ spol. s r.o.
se sídlem: Praha 4, Studánková 395, PSČ 149 00
IČ: 448 49 443, DIČ: CZ44849443
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6115
zastoupená: Ing. ……………………, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: ……………………….
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Kontaktní zaměstnanci prodávajícího:
a) ve věcech smluvních (včetně podpisu této Smlouvy, a jejích případných dodatků):
Ing. ……………………, jednatelem společnosti;
b) ve věcech technických:
Bc. …………………. , mobil: ……………….. e-mail:…………………………..
Kontaktní adresa/adresa pro doručování veškerých písemností a daňových dokladů:
“TMV SS“ spol. s r.o.
Praha 4, Studánková 395, PSČ 149 00
(dále v textu jen: „prodávající“)
1.3

Obě smluvní strany prohlašují, že mají plnou a ničím neomezenou způsobilost k právním
úkonům, a že uzavírají tuto kupní smlouvu o koupi a prodeji věcí movitých dle jejího níže uvedeného
obsahu.

1.4

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně písemně změny jakýchkoliv údajů uvedených
v ustanovení Čl. I, odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy a to ve formě doporučeného dopisu nebo doporučeného
dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení s písemným potvrzením o převzetí
písemnosti. V případě změny podstatných skutečností u některé ze smluvních stran, které mají význam
nejen z hlediska trvání tohoto smluvního vztahu, ale i z hlediska uplatňování jednotlivých práv
a povinností z této smlouvy, tj. např. při změně obchodní firmy, sídla společnosti, kontaktní
adresy/adresy pro doručování veškerých písemností a daňových dokladů, bankovního spojení
apod., musí být k oznámení dle výše uvedeného přiložena v úředně ověřené kopii listina, dokládající
oznamovanou změnu údajů.
Ustanovení odst. 1.4 tohoto článku smlouvy se použije i v případě zejm. změny právní formy některé
ze smluvních stran, zamýšleného i skutečně realizovaného vstupu smluvní strany do likvidace, zániku
objednatele či zhotovitele s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně
závazných právních předpisů přechází na právní nástupce smluvní strany, v případě zahájení
jakéhokoliv řízení dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), v platném znění (dále v textu jen: „zákon č. 182/2006 Sb.“).

Čl. II
Závazné podklady k realizaci smlouvy
2.1

Závaznými podklady k realizaci smlouvy se rozumí:
a) výzva k podání cenové nabídky ve věci: „Dodávka Mikroohmmetru MOM 2“ ZN. (č.j.):
8956/2015-OŘOLC-OPI ze dne 29. 10. 2015 (dále v textu jen: „Výzva“);
b) zadávací dokumentace, která je součástí Výzvy a je vymezena v bodu č. 10. Zadávací
dokumentace Výzvy;
c) nabídka prodávajícího vč. Formuláře pro sestavení nabídky ze dne 3. 11. 2015 (dále v textu
jen: „Nabídka prodávajícího“), která byla vybrána jako nejvhodnější rozhodnutím zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky ZN. (č.j.): 9310/2015-OŘOLC-OPI ze dne 11. 11. 2015.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v ustanovení odst. 2.1 tohoto článku smlouvy mu byly
předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem
seznámen, a že je jejich obsah pro něj závazný.
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Čl. III
Předmět smlouvy
3.1

Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, kdy prodávající se zavazuje
dodat kupujícímu dále specifikované movité věci a převést na kupujícího vlastnické právo k těmto
movitým věcem, a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za řádně dodané zboží dohodnutou kupní
cenu.

3.2

Movitou věcí, která má být dodána dle této smlouvy prodávajícím kupujícímu, je:
 Mikroohmmetr MOM 2 se specifikací jak je vymezena v bodu 2. Předmět veřejné zakázky Výzvy,
která budou v textu této smlouvy dále označovány souhrnně jako: „zboží“,

Čl. IV
Kupní cena
4.1

Kupující se zavazuje za řádně dodané zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu (dále v textu jen: „kupní
cena“), když
kupní cena bez DPH činí částku ve výši
slovy

: 244.292,-- Kč
: dvěstěčtyřicetčtyřitisícdvěstědevadesátdva korun
českých (bez DPH),

DPH činí částku ve výši
slovy

: 51.301,32 Kč
: padesátjednatisíctřistajedna korun českých a
třicetdva haléřů,

a tedy
kupní cenu včetně DPH, která činí částku ve výši : 295.593,32 Kč
slovy
: dvěstědevadesátpěttisícpětsetdevadesáttři korun
českých a třicetdva haléřů.
4.2

DPH je stanovena ve výši dle platných právních předpisů.

4.3

Výše uvedená kupní cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné na dodání zboží
(např. náklady na obal zboží, balení zboží, dopravné) a související náklady s dodávkou zboží.

4.4

Změnu kupní ceny lze provést pouze písemným dodatkem ke smlouvě.

Čl. V
Platební a fakturační podmínky
5.1

Kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu na základě daňového dokladu, který je prodávající povinen
vystavit a doručit kupujícímu na kontaktní adresu/adresu pro doručování veškerých písemností
a daňových dokladů uvedenou v ustanovení Čl. I, odst. 1.1 této smlouvy, za předpokladu splnění dále
uvedených podmínek.

5.2

Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena vždy formou bezhotovostního převodu.

5.3

Prodávající nebude po kupujícím požadovat zálohové platby.

5.4

Právo fakturovat vzniká prodávajícímu nejdříve dne, který bude uveden na dodacím listu jako den
převzetí zboží.
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5.5

Každý daňový doklad musí vždy obsahovat všechny údaje a náležitosti vyžadované pro tento druh
dokladů platnými obecně závaznými právními předpisy.

5.6

Na každém jednotlivém daňovém dokladu bude uvedeno číslo smlouvy kupujícího.

5.7

Označení a adresa příjemce na každém daňovém dokladu musí být uvedena takto:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Oblastní ředitelství Olomouc,
Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc.

5.8

Daň z přidané hodnoty je prodávající povinen účtovat v souladu s platnými obecně závaznými právními
předpisy.

5.9

Přílohou daňového dokladu bude vždy jedna kopie potvrzeného dodacího listu.

5.10 Lhůta splatnosti všech daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
na kontaktní adresu/adresu pro doručování veškerých písemností a daňových dokladů uvedenou
v ustanovení Čl. I, odst. 1.1 této smlouvy. Lhůta splatnosti bude kupujícím splněna podáním příkazu
k úhradě u banky kupujícího.
5.11 Dnem úhrady peněžitého závazku kupujícího se rozumí kalendářní den, v němž bude účtovaná částka
odepsána z účtu kupujícího u příslušné banky.
5.12 V případě, že daňový doklad a to v každém jednotlivém případě i vč. přílohy/ příloh, nebude obsahovat
náležitosti smluvními stranami sjednané v této smlouvě, je kupující oprávněn daňový doklad
prodávajícímu vrátit bez zaplacení před lhůtou splatnosti s uvedením důvodu nezaplacení. Prodávající
je povinen vystavit nový daňový doklad a kupující není v tomto případě v prodlení s placením. Lhůta
splatnosti začne znovu běžet až po doručení nového daňového dokladu na kontaktní adresu/adresu pro
doručování veškerých písemností a daňových dokladů uvedenou v ustanovení Čl. I, odst. 1.1 této
smlouvy.
5.13 V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou peněžitého závazku, je povinen uhradit prodávajícímu
úroky z prodlení ve výši určené předpisy práva občanského, když tyto však dle dohody smluvních stran
nebude hradit za dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti daňového dokladu.
5.14 Pohledávky vzniklé z této smlouvy může každá ze smluvních stran uhradit i prostřednictvím
zápočtu, který bude oboustranně odsouhlasený a bude splňovat podmínky stanovené Obchodním
zákoníkem. Proti pohledávce prodávajícího však může být dle dohody smluvních stran započtena pouze
pohledávka Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, organizační jednotky Oblastní
ředitelství Olomouc. Výjimka z tohoto smluvního ujednání, která se týká realizace jednostranného
zápočtu pohledávky či pohledávek kupujícího, je uvedena v ustanovení Čl. XI, odst. 11.2 této smlouvy.

Čl. VI
Termín plnění, místo plnění, dodací podmínky
6.1

Termín plnění:
zahájení: dnem podpisu této smlouvy,
ukončení: prosinec 2015.

6.3

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc.

6.4

K převzetí předmětu koupě bude kupující vyzván prodávajícím telefonicky a to v pracovních dnech
v době od 6.00 hod. do 14.00 hod.

6.3.1 Osobou, která je oprávněna za prodávajícího předat zboží kupujícímu je:
Ing. …………….. nebo Bc. ……………., mob.: ………………, ……………………
e-mail:……………………., …………………… (dále v textu jen: „předávající“).
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6.3.2 Osobou, která je oprávněna za kupujícího převzít zboží od prodávajícího je: Ing. ……………… - tel.:
…………………, mob.: …………….., e-mail:……………. nebo p. ……………….. – tel.: …….
…………., mob.: …………….., e-mail: ……………………(dále v textu jen: „přejímající“).
6.3.3 O změně osob uvedených v ustanovení odst. 6.3.1, 6.3.2 tohoto odst. této smlouvy, telefonních a dalších
kontaktních údajů uvedených osob, jsou smluvní strany povinny se navzájem neprodleně
informovat. V opačném případě nese příslušná smluvní strana odpovědnost za případné škody vzniklé
nedodržením této povinnosti.
6.3.4 Pro případ ohlášené změny osob uvedených v ustanovení odst. 6.3.1, 6.3.2 tohoto odst. této smlouvy
platí, že každá z těchto osob je oprávněna činit úkony jako osoba uvedená v ustanovení odst. 6.3.1
nebo 6.3.2 této smlouvy.
6.5

Předání a převzetí zboží bude realizováno vždy pouze v pracovních dnech v době od 6.00 hod.
do 14.00 hod.

6.6

Prodávající je povinen při předání zboží předat kupujícímu doklady vztahující se ke zboží, tj. doklady,
které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží dle Občanského zákoníku, jinak bude dodávka zboží
považována za vadnou. Ve smyslu výše uvedeného je prodávající povinen předat kupujícímu i doklady,
které prokazují poskytnutí záruky za jakost zboží. Veškeré doklady v tomto smluvním ujednání uvedené
je prodávající povinen předat kupujícímu v českém jazyku.

6.5.1 Dokladem, který je nutný k převzetí zboží, se rozumí dodací list.
6.5.2 Dodací list předá prodávající, resp. předávající, kupujícímu, resp. přejímajícímu, při předávce zboží
ve dvou stejnopisných vyhotoveních. Pro kupujícího i prodávajícího je určeno jedno stejnopisné
vyhotovení potvrzeného dodacího listu. K potvrzení přejímky zboží na dodacím listu viz. ustanovení
odst. 6.7 tohoto článku této smlouvy.
6.5.3 Dodací list bude vždy obsahovat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

přesné označení kupujícího a prodávajícího;
číslo dodacího listu a datum vystavení dodacího listu;
číslo kupní smlouvy, příp. číslo dodatku kupní smlouvy;
specifikaci zboží;
celkové množství zboží (např. v kusech);
místo dodání.

6.7

Podmínkou přejímky zboží je ověření množství a úplnost dodávky veškerého dodávaného
zboží dle dodacího listu. V případě, že množství zboží nebude odpovídat rozsahu stanovenému
touto smlouvou nebo dodávka nebude úplná, kupující, resp. přejímající, zboží od prodávajícího, resp.
předávajícího, nepřevezme. Prodávající je povinen bezodkladně zrealizovat dodávku zboží ve
sjednaném množství.

6.8

Uskutečnění přejímky zboží bude stvrzeno na dodacím listu:
a)
b)
c)

podpisem přejímajícího s uvedením jména, příjmení, příp. titulu;
uvedením dne převzetí zboží v podobě: kalendářní den, měsíc a rok;
otiskem razítka kupujícího;

Čl. VII
Balení a obaly
7.1

Prodávající je povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu dle Občanského zákoníku.
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Čl. VIII
Vady zboží, záruka za jakost, reklamace
8.1

Prodávající odpovídá kupujícímu za bezvadný stav zboží, za dodržení podmínek uvedených ve smlouvě.

8.2

Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob, tj., že nemá právní vady.

8.3

Kupující je povinen oznámit vady zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

8.4

Zjistí-li kupující, resp. přejímající, vady zboží při prohlídce, kterou uskutečňuje při přejímce zboží, bude
o tomto sepsán mezi předávajícím a přejímajícím zápis, v němž budou uvedena stanoviska obou
smluvních stran. Přejímající není povinen převzít zboží, pokud předávající odmítá sepsat nebo podepsat
uvedený zápis.

8.4.1 Písemný zápis dle ustanovení odst. 8.4 tohoto článku této smlouvy bude sepsán ve dvou stejnopisných
vyhotoveních. Pro kupujícího i prodávajícího je určeno jedno stejnopisné vyhotovení zápisu.
8.4.2 Písemný zápis dle ustanovení odst. 8.4 tohoto článku této smlouvy bude považován prodávajícím
za oznámení vad zboží, které jsou zřejmé již při přejímce zboží od prodávajícího.
8.4.3 Písemný zápis dle ustanovení odst. 8.4 tohoto článku této smlouvy bude obsahovat kromě stanoviska
obou smluvních stran:
a)
b)
c)
d)

popis stavu věci, vady/ vad zboží;
podpis přejímajícího s uvedením jména, příjmení, příp. titulu;
podpis předávajícího s uvedením jména, příjmení, příp. titulu;
uvedením data v podobě: kalendářní den, měsíc a rok.

8.5

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží v délce poskytované výrobcem.

8.6

Záruka za jakost komponentů zboží je v délce 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční
doba neběží:
a)
b)
c)

d)

po dobu, po kterou nemůže kupující zboží nebo vadou dotčenou část zboží užívat pro jeho
vadu, za kterou odpovídá prodávající;
po dobu, po kterou prodávající odstraňuje vady zboží nebo jeho části;
nemůže-li kupující pro vadu zboží nebo jeho části užívat, kromě vadou dotčeného zboží nebo jeho
části, i jinou související část zboží; v tomto případě neběží ani záruční doba poskytnutá
na související část zboží;
vždy ode dne, kdy prodávajícímu vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však
ode dne, kdy kupující fakticky umožnil prodávajícímu zahájit práce na jejím odstraňování, až do
dne, kdy prodávající předá kupujícímu vadou dotčené zboží nebo jeho část po jejím odstranění.

8.7

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou záruční doba dle této smlouvy neběží.

8.8

Vady zboží je kupující oprávněn uplatňovat kdykoliv po celou dobu trvání záruky za jakost zboží.

8.9

Vady zboží u prodávajícího může za kupujícího uplatnit kontaktní zaměstnanec kupujícího
nebo i jiný zaměstnanec kupujícího k tomu kupujícím pověřený.

8.10 Kupující je oprávněn reklamovat zjištěnou vadu zboží prostřednictvím telefonu, telefaxu, prostředků
elektronické komunikace, písemnou formou. Pokud bude vada zboží reklamovaná prostřednictvím
telefonu, bude reklamována u osoby uvedené v ustanovení Čl. I, odst. 1.2, písm. b) této
smlouvy. Takovouto reklamaci vady zboží je kupující povinen doplnit v písemné formě.
8.11 Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 kalendářních dnů, když prvním dnem této lhůty je den následující
po doručení písemného uplatnění vad zboží u prodávajícího.
8.12 Prodávající je povinen ve lhůtě uvedené v ustanovení odst. 8.13. tohoto článku této smlouvy písemně
oznámit kupujícímu, zda vady zboží uznává či z jakých důvodů vady zboží neuznává.
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8.13 Smluvní strany se dohodly, že nároky z vad zboží může kupující uplatňovat vždy v rozsahu jako
by dodáním zboží s vadami byla smlouva porušena podstatným způsobem (viz. ustanovení
Občanského zákoníku), pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
8.14.1 Nákladem reklamace jdoucím k tíži prodávajícího jsou náklady na výměnu zboží, jeho
částí, komponentu/ komponentů, vč. nezbytných, přímo souvisejících nákladů na opravu a rovněž
tak i přepravní náklady vzniklé z důvodu přepravy zboží do místa opravy a zpět.
8.14.2 Při opravě zboží je prodávající povinen vady zboží odstranit bezplatně.
8.14 Odmítne-li prodávající požadavek kupujícího na odstranění vad zboží, zavazují se smluvní strany
uskutečnit místní šetření za účelem prokázání, zda je požadavek kupujícího na odstranění vad zboží
oprávněný či nikoliv. O tomto šetření sepíší smluvní strany zápis. Pro kupujícího i prodávajícího je
určeno jedno stejnopisné vyhotovení tohoto zápisu.
8.15.1 Písemný zápis dle ustanovení odst. 8.15 tohoto článku této smlouvy bude sepsán ve dvou
stejnopisných vyhotoveních. Pro kupujícího i prodávajícího je určeno jedno stejnopisné vyhotovení
zápisu.
8.15.2 Písemný zápis dle ustanovení odst. 8.15 tohoto článku této smlouvy bude obsahovat mj.:
a)
b)
c)

podpis osoby, která bude účastna místního šetření za kupujícího s uvedením jména, příjmení,
příp. titulu;
podpis osoby, která bude účastna místního šetření za prodávajícího s uvedením jména, příjmení,
příp. titulu;
uvedení data v podobě: kalendářní den, měsíc a rok.

8.15 V případě, že je vada zboží neopravitelná, zavazuje se prodávající dodat do 30 kalendářních dnů ode
dne, v němž byla zjištěna tato skutečnost, kupujícímu náhradní zboží nebo kupujícímu poskytnout
přiměřenou slevu z ceny zboží. Rozhodnutí, zda kupující přijme náhradní plnění nebo slevu
z ceny, je na kupujícím.
8.16 Pokud je v rámci smluvního ujednání použit výraz: „vady zboží“ platí toto smluvní ujednání i v případě
výskytu pouze jedné vady zboží.

Čl. IX
Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na zboží
9.1

Vlastnické právo ke zboží přejde na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

9.2

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

Čl. X
Další povinnost/povinnosti, závazky prodávajícího
10.1 Prodávající je povinen ohlásit kupujícímu nejpozději do 14 kalendářních dnů veškeré
změny, které nastaly po uzavření smlouvy, a které se týkají údajů požadovaných kupujícím při
prokazování kvalifikace.
10.2 Prodávající se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nepřevede jakoukoliv část
smlouvy nebo prospěch či podíl v ní třetí osobě či osobám.
10.3 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nepostoupí své pohledávky
a závazky plynoucí z této smlouvy třetí osobě či osobám.
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Čl. XI
Smluvní pokuta
11.1 Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje k zaplacení smluvní pokuty v případech
a ve výši jak je dále uvedeno, nestanoví-li tato smlouva jinak. Smluvní pokutu
se zhotovitel zavazuje zaplatit do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení
smluvní pokuty.
11.2 V případě, že prodávající neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu, vzniká kupujícímu právo
na provedení jednostranného zápočtu pohledávky.
11.3 V případě, že prodávající bude v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit
úroky z prodlení ve výši určené předpisy práva občanského z peněžité pohledávky, tj. nezaplacené
smluvní pokuty.
11.4 Smluvní pokutu lze v každém jednotlivém případě uložit i opakovaně. Právo na náhradu způsobené
škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost
zajištěná smluvní pokutou.
11.5 Prodávající je povinen nahradit kupujícímu jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při posuzování
odpovědnosti za škodu a jejích náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení Občanského
zákoníku.
11.6 V případě že prodávající bude v prodlení s dodáním zboží v termínu sjednaném v ustanovení
Čl. VI, odst. 6.1 této smlouvy, je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat smluvní pokutu ve výši
0,05 % z kupní ceny a to vždy za každý (i započatý) den prodlení.
11.7 V případě, že prodávající poruší povinnost sjednanou v ustanovení Čl. X, odst. 10.1 této
smlouvy, je povinen prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý
případ.
11.8 V případě, že prodávající poruší smluvní ujednání uvedené v ustanovení Čl. X, odst. 10.2 této
smlouvy, je povinen prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý
případ.
11.9 V případě, že prodávající poruší smluvní ujednání uvedené v ustanovení Čl. X, odst. 10.3 této
smlouvy, je povinen kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši
15-20 % z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5000,-- Kč.
11.10 V případě, že prodávající bude v prodlení se splněním lhůty poskytnuté mu kupujícím nebo dohodnuté
smluvními stranami pro odstranění vady/ vad zboží v průběhu záruční doby, je kupující oprávněn
po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,-- Kč za každý případ i započatý den
prodlení.

Čl. XII
Ukončení smlouvy
12.1 Právo odstoupit od smlouvy má kupující pokud tak stanoví Občanský zákoník a v případech sjednaných
v této smlouvě.
12.1.1 Právo odstoupit má kupující:
a)
b)
c)

v případě uplatnění nároku z vady/ vad zboží (viz. ustanovení Čl. VIII, odst. 8.14 této smlouvy);
poté, kdy prodávající pozbude právní subjektivitu v důsledku přeměny, zániku nebo sloučení
s jiným právním subjektem nebo v případě vstupu prodávajícího do likvidace;
v případě, že by proti prodávajícímu bylo zahájeno a vedeno jakékoliv řízení dle zákona
č. 182/2006 Sb.;
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d)

v případě, že soud v případě řízení vedeného dle zákona č. 182/2006 Sb., návrh na zahájení řízení
dle tohoto zákona zamítne pro nedostatek majetku;

12.2 Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem. Odstoupení je povinna smluvní strana,
která je oprávněna od smlouvy odstoupit, oznámit druhé smluvní straně včetně uvedení některého
z důvodů (viz. ustanovení odst. 12.1 tohoto článku smlouvy) a účinnosti odstoupení, když tato nastoupí
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení druhé smluvní straně. Projev vůle
odstoupit od smlouvy musí mít vždy písemnou podobu a ve formě doporučeného dopisu nebo
doporučeného dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení s písemným potvrzením o
převzetí písemnosti musí být prokazatelně doručen druhé smluvní straně.

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení
13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká
projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
13.2 Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou průběžně vzestupně číslovaných písemných
dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, případně
osobami, které se prokáží plnou mocí, jež bude tyto osoby opravňovat za smluvní strany jednat s úředně
ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce.
Tento způsob změny smlouvy se nepoužije v případech uvedených v ustanovení Čl. I., odst. 1.4 této
smlouvy.
13.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud je v rámci této smlouvy sjednáno doručování jakékoliv listiny
či daňového dokladu smluvní straně této smlouvy nebo mezi smluvními stranami navzájem, budou při
doručování vždy platit pravidla pro doručování sjednaná v tomto ustanovení smlouvy. Smluvní strany
se tedy dohodly, že veškeré písemnosti a doklady vč. daňových, tj. i písemnosti zasílané ve formě
doporučeného dopisu nebo doporučeného dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení
s písemným potvrzením o převzetí písemnosti, budou adresovat na adresy uvedené v ustanovení
Čl. I, odst. 1.1, 1.2 této smlouvy, když tyto jsou v každém jednotlivém případě uvedeny jako kontaktní
adresa/adresa pro doručování veškerých písemností a daňových dokladů nebo na písemně oznámené
změny předmětných adres. Nebude-li na konkrétní předmětné adrese zásilka zasílaná ve formě
doporučeného dopisu nebo doporučeného dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení
s písemným potvrzením o převzetí písemnosti úspěšně doručena (např. převzata oprávněným
zaměstnancem smluvní strany) nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta do15 kalendářních dnů ode dne
jejího uložení, bude poslední den této lhůty považován za den úspěšného doručení zásilky se všemi
právními následky a rovněž tak i riziky, které z toho pro každou jednotlivou smluvní stranu
plynou. Osobní doručení písemnosti na konkrétní předmětné adrese uvedené v ustanovení Čl. I, odst. 1.1,
1.2 této smlouvy, když tato je v každém jednotlivém případě uvedena jako kontaktní adresa/adresa pro
doručování veškerých písemností a daňových dokladů, není vyloučeno a bude dle dohody smluvních
stran zrealizováno vždy tak, že doručení písemnosti v této formě potvrdí oprávněná osoba adresáta.
13.4 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
13.5 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení
obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména Občanského zákoníku.
13.6 Tato smlouva obsahující 10 jednostranně tištěných textových stran je vyhotovena ve čtyřech (4)
stejnopisech s platností originálu Po podpisu obou smluvních stran kupující obdrží dvě (2) vyhotovení
a prodávající dvě (2) vyhotovení smlouvy.

9

13.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a určité
vůle, že nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a že se s jejím obsahem před
podpisem seznámily a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Olomouci dne 16. 11. 2015

V Praze dne 18. 11. 2015

……….……………………………………………….
za kupujícího

……….……………………………………………….
za prodávajícího

Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci

“TMV SS“ spol. s r.o.
Ing. …………………..

Ing. …………………….

Jednatel společnosti

Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc
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