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Příloha č. 4 
Ke kupní smlouvě  

 

„ Dodávka nového traktoru” 
 

 

Ustanovení I. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Právo dodavatele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 

nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při 

přejímce díla.  

2. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

Dolní Třešňovec 17 

Lanškroun, 563 22 

3. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v 

souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodaveteli 

bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo 

vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel 

dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen daňový 

doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 

daňového dokladu/faktury  přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového 

dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli 

opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými 

náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.  

4. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

 

 

 

 

 

Ustanovení II. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Dodavatel je povinen včas, nejméně 2 dní předem, objednatele informovat, že dojde 

k předání zboží. 

2. Zboží je považováno za řádně převzané tehdy, došlo-li k podpisu předávacích 

protokolů ze strany objednatele. Předání záručních listů, návodů k použití a proškolení 

obsluhy. 
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3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání 

užívání zboží funkčně, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, budou 

veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena 

lhůta pro jejich odstranění. Dodavatel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě 

odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat 

obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl. 

4. Objednatel může převzít zboží včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání zboží. 

V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a 

nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel 

oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl. 

5. O předání a převzetí zboží se sepíše protokol o předání a převzetí, který podepíší obě 

smluvní strany. 

6. Jestliže objednatel odmítnul zboží, neboť při převzetí zjistil, že zjištěné vady jsou 

závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání zboží funkčně, 

ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 

nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 

zboží a jeho části prokáže dodavatel předáním dokladů potřebných k řádnému 

provozování zboží nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

8. Dodavatel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 

odpovídající povaze díla, jako: 

a) záruční listy, návody k použití 

 

b) technický průkaz, případně zápisy a osvědčení o provedených zkouškách 

použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, 

9. .  

 

Ustanovení III. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí zboží bez 

vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 

bylo zboží převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. 

Za jakékoliv vady způsobené činností dodavatele zjištěné v této době odpovídá 

dodavatel.  

2. Dodavatel především odpovídá za to, že zboží jako celek, i každá jeho jednotlivá část, 

bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Zboží nebo jeho 

část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, 

případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, 

platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé 

3. Vady zboží zjištěné v průběhu předávání zboží je dodavatel povinen odstranit na svoje 

náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 

neprodleně, tak je dodavatel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
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nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 

nedohodne na jiné lhůtě.  

4. Jakákoliv vada na zboží, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 

oznámena bez zbytečného odkladu písemně dodavateli a tento odstraní závadu na své 

vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 

objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li dodavatel vady 

díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může 

objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo po předchozím vyrozumění 

dodavatele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady dodavatele. 

Dodavatel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s 

odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Dodavatel je povinen nahradit tyto 

náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

5. V případě opravy nebo výměny vadných částí zboží se záruční doba zboží nebo jeho 

části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být zboží nebo jeho část v důsledku zjištěné 

vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než podle smlouvy.  

6. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 

přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 

za včas uplatněnou. 

7. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení 

smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami zboží. Pro případ, že 

dodavatel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen dodavatel 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s 

odstraněním každé vady.  

 

Ustanovení IV. 

Zajištění řádného plnění 

1. Dodavatel ručí za to, že celá dodávka bude předána v jakosti odpovídající účelu 

smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti 

požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové a nepoužité.  

2.  V případě, kdy objednatel financuje realizaci díla z dotačních programů a dodavatel 

nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 

v důsledku porušení této povinnosti dodavatelem bude sankcionován formou krácení 

nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se dodavatel 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 

škody tím není dotčen. 

3. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 

z právních předpisů se dodavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 

smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

4. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů 

po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, 

kdy dodavatel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků 

vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje. 

Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 

ze strany objednatele. 
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5. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje dodavatele 

závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 

smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na dodavateli a 

dodavatel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou dodavatel nebo 

jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností 

daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná 

o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.  

6. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 

nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

7.   (d) Dodavatel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 

než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e)  Dodavatel nedodržel jakost nebo garantované parametry. 

 (h) Dodavatel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 

likvidaci; 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 

dodavatel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 

souvislosti vznikly. 

9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 

prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 

zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

10. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 

objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 

dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 

podmínkami smlouvy. 

11. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

dodavatelem nemá dodavatel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 

poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem  nedohodnou písemně jinak. 

Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 

předmětu díla obohatil.  

12. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

objednatelem má dodavatel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 

odpovídající rozsahu provedeného díla. 

13. Pokud nesplněním některé z povinností dodavatele vzniknou objednateli náklady nebo 

vůči dodavateli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 

Objednatel tyto nároky započte tak, že od dodavatelem fakturované částky tyto 

náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a dodavateli uhradí částku takto 

upravenou (sníženou). 

 

Ustanovení V. 

Různé 
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1. Vlastnické právo ke zboží (včetně dokumentace), které ještě nejsou ve vlastnictví 

objednatele, přechází na objednatele okamžikem podepsání dodacího listu a převzetí 

záručního listu a ostatních dokumentů. Dodavatel  je povinen poskytnout objednateli 

součinnost v přepisem zboží na dopravním inspektorátu.  

Ustanovení VI. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

 

 

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke 

smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve 

smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 


