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Kupní smlouva 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
číslo smlouvy kupujícího:   
číslo smlouvy prodávajícího: 

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 

1. Smluvní strana KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace 

Se sídlem: Školní 3694/1, 796 01 Prostějov 

IČ: 05592178 

DIČ: CZ05592178 

Zastoupená: Mgr. Barbora Kucsa Prágerová, ředitelka 

Telefon: 777 849 282 

E-mail: kino@metro70.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 115-3908390217/0100 

 (dále jen „kupující“) na straně jedné 

 

a 

  

2. Smluvní strana Doplnit 

Se sídlem: Doplnit 

Zápis v obchodním rejstříku: Doplnit 

IČ: Doplnit 

DIČ: Doplnit 

Statutární zástupce: Doplnit 

Telefon: Doplnit 

E-mail: Doplnit 

Kontaktní osoba:  Doplnit 

Telefon: Doplnit 

E-mail: Doplnit 

Bankovní spojení: Doplnit 

Číslo účtu: Doplnit 

(dále je „prodávající“) na straně druhé 

 

uzavírají na základě vzájemné dohody tuto KUPNÍ SMLOUVU (dále jen „smlouva“). 
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Článek I. 

Preambule 

 

1) Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), s názvem:  

„Redigitalizace kina Metro 70“ 

2) V rámci předmětné veřejné zakázky byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka prodávajícího. 

3) Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky (dále jen 

„zařízení“) a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky. Prodávající prohlašuje, 

že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4) Prodávající výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny kupujícího, které obdržel do 

dne uzavření této smlouvy, i pokyny, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, které kupující 

stanovil pro zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a 

způsob plnění včetně doby trvání smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a 

okolnosti. 

 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy, Provádění dodávky a montáže 

 

1) Prodávající se zavazuje dodat zařízení, jehož specifikace odpovídá zadávacím podmínkám veřejné 

zakázky a je uvedena v Položkovém rozpočtu - příloha č. 2 smlouvy a Specifikaci předmětu veřejné 

zakázky - příloha č. 3 smlouvy a je v souladu s Nabídkou prodávajícího podanou ve veřejné zakázce - 

příloha č. 5 smlouvy. Prodávající se zavazuje na kupujícího převést vlastnické právo k dodávanému 

zařízení za podmínek uvedených v této smlouvě a kupující se zavazuje zařízení za podmínek 

uvedených v této smlouvě převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu. 

2) Součástí předmětu smlouvy je také komplexní zkouška dodávaného zařízení, DCI certifikace u 

distributorů a předání veškeré dokumentace, (tzn. technické dokumentace, certifikátů, prohlášení o 

shodě, návody k obsluze a údržbě, záruční listy). Prodávající dále provede zaškolení obsluhy zařízení a 

zajištění údržby a servisu v záruční době. Předmětu smlouvy a veškerá dokumentace bude předána 

předávacím protokolem, který vystaví prodávající. 

3) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nového prodávaného zařízení, je oprávněn s ním 

bez omezení disponovat, a že zařízení není zatíženo jakýmikoliv právy třetích osob, ani jinými 

právními nebo faktickými vadami. 

4) Dodané zařízení musí přesně odpovídat sjednané kvalitě, technickým požadavkům uvedeným v této 

smlouvě, platným technickým normám a specifikacím. Dále bude plně vyhovovat účelu, pro který 

bylo objednáno a pro který je určeno. Dodané zařízení bude výhradně originální, nové a kupující 

bude jeho prvním uživatelem. 

5) Prodávající jako součást dodávky zajistí dopravu do místa plnění, instalaci a montáž zařízení na místě 

určeném kupujícím, zaškolení obsluhy zařízení. Součástí dodávky je také demontáž stávající 

technologie a její přemístění v místě objektu a úklid včetně ekologické likvidace odpadu. 
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6) Prodávající se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, 

požární ochrany, předpisy z oblasti ochrany životního prostředí (likvidace odpadů, nakládání s obaly). 

Prodávající před zahájením prací prokazatelně seznámí své zaměstnance i své případné 

poddodavatele s uvedenými předpisy a normami.  

7) Prodávající odpovídá za zabezpečení všech vlastních činností a to takovým způsobem, aby nedošlo k 

porušování závazných předpisů zejména v oblasti ochrany životního prostředí, a odpovídá za 

udržování pořádku a čistoty v místě plnění. 

8) Prodávající odpovídá v plné výši za škody, které způsobí kupujícímu nebo třetí osobě on, jeho 

zaměstnanci nebo osoby, které použil jako své poddodavatele. 

9) Prodávající je povinen uzavřít pojistnou smlouvu či smlouvy pro případ vzniku škod, jejichž vznik 

může nastat v důsledku plnění této smlouvy prodávajícím a tuto smlouvu udržovat v platnosti a 

zejména řádně platit předepsané pojistné. Prodávající je povinen mít sjednáno platné pojištění 

odpovědnosti za škodu minimálně na pojistnou částku 2 000 000,- Kč. Prodávající je povinen 

předložit kupujícímu kopie příslušných pojistných smluv, pokud ho k tomu kupující vyzve, a to do 3 

dnů od této výzvy. Pokud prodávající poruší povinnost předložit kopie příslušných pojistných smluv, 

nebo i jen jedné z nich, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

10) Prodávající je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu. Prodávající je povinen neprodleně 

odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění dodávky a montáže, a to v souladu s právními 

předpisy. Prodávající se zavazuje zajistit po celou dobu provádění dodávky a montáže ochranu místa 

plnění. Prodávající je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali 

v místě plnění obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k 

předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Prodávající odpovídá za jakékoli škody 

vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním dodávky a montáže, popř. vzniklé 

důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty. 

11) Dodávka je splněna řádným dodáním zařízení, ukončením montážních činností a předáním zařízení 

bez vad a nedodělků. Zařízení musí vyhovovat všem právním předpisům a platným normám (i 

technickým) a musí u něho být před předáním úspěšně provedeny všechny revize, zkoušky a musí být 

prokázána jeho funkčnost. 

12) Prodávající je povinen kupujícímu písemně oznámit den, v němž bude zahájeno přejímací řízení, a to 

alespoň 2 pracovní dny přede dnem takového zahájení. 

13) O předání dodávky bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Předávací protokol 

musí být datován a podepsán kupujícím a prodávajícím, resp. jejich oprávněnými zástupci. 

14) Kupující má právo převzít zařízení, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho 

užívání. V tom případě je prodávající povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu 

uvedeném v předávacím protokolu; tento termín stanoví jednostranně kupující. Kupující není 

povinen převzít zařízení vykazující jakékoli vady či nedodělky bránící jeho řádnému užívání.  

15) Kupující dále není povinen zařízení převzít, pokud mu nebudou doloženy: 

- návody k obsluze, užívání a zacházení s instalovanými zařízeními a přístroji, 
- atesty, 
- certifikáty a prohlášení o shodě, 
- záruční listy instalovaných zařízení a přístrojů,   
- protokoly o zaškolení obsluhy. 

16) Vyklizení místa plnění bude provedeno prodávajícím do data předání zařízení. 
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Článek III. 

Doba a místo plnění 

 
1) Termín plnění: nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy 

2) Současně s dodáním zařízení se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady potřebné 

k převzetí a užívání zařízení, tj. doklady uvedené v čl. II. odst. 2) smlouvy, případně i další doklady 

odpovídající platným právním předpisům.  

3) Pokud prodávající nedodá kompletní zařízení ve stanovené lhůtě, rozsahu a nesplní technické 

parametry, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to dle ustanovení zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Místo plnění: KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, Školní 3694/1, 796 01 Prostějov 

Místo plnění bude prodávajícímu předáno v den zahájení montáže. O předání místa plnění bude 
sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

5) Prodávající bude před započetím a v průběhu dodávky zařízení konzultovat s kupujícím věcný a 

časový postup, který kupující schválí před započetím prací. Instalace musí probíhat mimo hrací profil 

kina, v případě narušení hracího profilu může být kino celkem omezeno maximálně na tři dny (po 

sobě jdoucí). 

6) Při předání zařízení kupujícímu bude kupujícím po úspěšné kontrole úplnosti a funkčnosti dodávky 

zařízení podepsán předávací protokol, jímž kupující zařízení převezme.  

7) Veškeré předávací protokoly zpracuje prodávající. 

 
 

Článek IV. 
Kupní cena 

 
1) Kupní cena dodávaného zařízení činí: 

   

Kupní cena celkem bez DPH  ….. doplnit ,- Kč 

Výše DPH (…doplnit…%)  ……  doplnit ,- Kč  

Kupní cena celkem včetně DPH  ……  doplnit ,- Kč 

 
 

Článek V. 
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

 

1) Vlastnické právo k zařízení a nebezpečí škody na zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího dnem 

podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 6) této smlouvy. 

 
 

Článek VI. 
Záruční podmínky 
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1) Záruka na celý systém bude v délce 36 měsíců Po celou záruční dobu bude prodávajícím zajištěn 

bezplatný servis zařízení, který bude proveden prodávajícím 1 x ročně a bude v následujícím rozsahu: 

• výměna vzduchových filtrů projektoru, popřípadě jejich vyčistění, vyčištění filtrů serveru, 

vyčištění optické části projektoru dle doporučení výrobce 

• kontrola a nastavení konvergence a kolorimetrie projektoru 

• update SW a FW projektoru a server 

• nastavení zvukového řetězce 

• další kontroly dle doporučení výrobce 

 
Tyto činnosti provede prodávající ve lhůtě 2 týdnů od výzvy kupujícího. Zároveň budou zajištěny 
tyto služby: 
 

• on-line monitorování stavu zařízení 

• okamžité automatické hlášení závad 

• vzdálené řešení problémů 

 
Z kontroly kolorimetrie a nastavení zvukového systému prodávající kupujícímu dodá ve lhůtě 
jednoho týdne od provedení kontroly měřící protokoly. 

 

2) Prodávající je povinen nastoupit na odstraňování vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a 

to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Prodávající je povinen reklamované vady 

odstranit do 5 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně 

nedohodnou jinak. 

3) Záruka se vztahuje na veškeré vady materiálu, provedení a funkční vady, poškození při dopravě a 

přemístění na místo určení u kupujícího a instalaci zařízení provedené pracovníky prodávajícího a na 

soulad faktického provedení a parametrů zařízení s platnými předpisy a dokumentací zařízení. 

4) Věc je vadná, nemá-li všechny smluvené náležitosti a vlastnosti. Vadou je také vada v dokladech 

nutných pro užívání věci. 

 
 

Článek VII. 
Platební podmínky 

 
1) Kupující neposkytuje zálohy. 

2) Kupní cena dle čl. IV. této smlouvy bude zaplacena následovně:  

Platba 100 % kupní ceny bude uhrazena po podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 6) této 

smlouvy, splatná na základě prodávajícím vystavené faktury. Splatnost faktury bude 30 dnů od data 

jejího doručení. 

3) Daňový doklad (fakturu) vystaví a doručí prodávající kupujícímu do 10 kalendářních dnů po podpisu 

předávacího protokolu dle čl. III. odst. 6) této smlouvy. 

4) Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu 
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daňový doklad (fakturu) bez zaplacení v případě, že nesplňuje výše uvedené náležitosti. Prodávající je 

povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad (fakturu) opravit nebo nově vystavit. Oprávněným 

vrácením daňového dokladu (faktury) přestávají běžet původní lhůty splatnosti, celá lhůta splatnosti 

běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu (faktury) 

kupujícímu. 

 
 

Článek VIII. 
Sankce 

 
1) V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu 

úrok z prodlení ve výši 0,2 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 

14 dnů ode dne doručení vyúčtování úroku z prodlení kupujícímu. 

2) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zařízení je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta je 

splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování. 

3) V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4) V případě prodlení prodávajícího se zahájením odstraňování vady zařízení v záruční době delším než 

2 pracovní dny se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a 

každý případ. 

5) Neodstraní-li prodávající v záruční době reklamovanou vadu do 5-ti dnů od jejího nahlášení sjednává 

se smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ. Kupující je 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu na náklady prodávajícího. Prodávající je povinen tyto 

náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od kupujícího. 

6) V případě že prodávající poruší povinnost předložit kopie příslušných pojistných smluv dle článku II. 

odst. 9), nebo i jen jedné z nich, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 

10 000,- Kč. 

7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.  

8) Smluvní strany považují výše ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřené. 

 
 

Článek IX. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1) Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 

jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 

písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají 

okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

2) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení 

prodávajícího s dodáním zařízení delší než 30 dnů. 
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3) Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení 

účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící 

záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.  

 
 

Článek X. 
Poddodavatelé 

 
1) Prodávající je oprávněn jednotlivé části předmětu smlouvy provést pomocí poddodavatelů. Seznam 

poddodavatelů, které prodávající uvedl ve své nabídce, tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Kupující si 
vyhrazuje požadavek, že určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny 
přímo prodávajícím. Jedná se o následující části plnění: Dodávka a montáž DCI projektoru, DCI 
serveru, Projekčního objektivu a 3D systému (tj. položky 1, 2, 3 a 16) uvedené v Položkovém 
rozpočtu - příloha č. 2 smlouvy.  

 
2) Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá prodávající stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli 

smluvní úprava mezi prodávajícím a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti 
prodávajícího podle této smlouvy. 

 
3) Prodávající může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se 

souhlasem kupujícího. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého prodávající 
prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Kupující nesmí bez závažného 
důvodu změnu poddodavatele odepřít.  

 

 
Článek XI. 

Všeobecná a závěrečná ustanovení 
 

1) Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění 

a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy. 

2) V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení 

této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí. 

3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tato 

smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí kupující. 

5) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě. 

6) Tato smlouva je uzavírána oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří 

smlouvu elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce. 

7) Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit 

i u svých případných poddodavatelů. 
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8) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle 

projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za 

smluvní strany své podpisy. 

 
 

Článek XII. 
Přílohy smlouvy 

 

1) Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky  

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet  

Příloha č. 3 – Specifikace předmětu veřejné zakázky 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 5 – Nabídka prodávajícího  

Příloha č. 6 – Harmonogram dodávek a prací 

 

 

 

 

 

KUPUJÍCÍ:                                             PRODÁVAJÍCÍ: 

 

        V Prostějově                               V ………………………  

       ……………………………………………...                                                                      ……………………………… 

       Mgr. Barbora Kucsa Prágerová                                                                            (jméno, podpis) 

                      ředitelka                                                                                                statutární zástupce 
 


