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Kupní smlouva č. …./2019 
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

 
KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. 

se sídlem náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí 
IČ    07333536   
DIČ CZ07333536   
společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2406 
jednající/zastoupená: Ing. Libor Kuchař, předseda představenstva 
 
(dále ”vlastník/prodávající”) 

a 

 

Firma 

Adresa…………………….. 

IČ: ……..   DIČ:  ………….. 

společnost zapsána v obchodním rejstříku …………………………………………. 
jednající/zastoupená: ………………………………………………………………….. 

(dále „kupující“) 
 

tuto  

kupní smlouvu 
 

Preambule 

Tato kupní smlouva se uzavírá v návaznosti na využití:  

a) služeb on-line základny internetového portálu www.netbid.com provozovaného společností NetBid AG, se sídlem 

ABC-Strasse 35, 20354 Hamburk, Spolková republika Německo nebo 

b) jiných zprostředkovatelských služeb společnosti NetBid CZ s.r.o. se sídlem V jirchářích 12, 110 00 Praha 1, IČ: 

25094939, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49078. 

 
I. Předmět 

 

1. Prodávající touto smlouvou kupujícímu prodává následující položky: 

  

  

 (dále jen předmět koupě nebo „Zboží“) 

a kupující je za podmínek uvedených v této smlouvě kupuje a přejímá do svého vlastnictví. 

2. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě. 

 

 

II. Kupní cena a její splatnost 

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za předmět koupě činí: 

  

   

2. Nakládku Zboží provede prodávající. 

3. Kupující se zavazuje zaplatit výše uvedenou kupní cenu prodávajícímu před převzetím předmětu koupě na 

základě zálohové faktury vystavené výše uvedenou společností NetBid CZ s.r.o. jménem a ve prospěch 

vlastníka/prodávajícího. Splatnost zálohové faktury je 7 dnů od data jejího vystavení. 

4. Po úplném zaplacení a převedení kupní ceny na účet prodávajícího bude za podmínek uvedených v této smlouvě 

předmět koupě vydán kupujícímu v místě sídla prodávajícího. 

5. Po úplném zaplacení předmětu koupě kupujícím, vystaví společnost NetBid CZ s.r.o. daňový doklad na kupujícího 

jménem a ve prospěch prodávajícího na konečné vyúčtování prodeje.  

6. Kupujícímu i z členského státu EU bude účtována vratná kauce ve výši DPH (21% z KC). Kupující je povinen 

předložit prodávajícímu resp. společnosti NetBid CZ s.r.o. dokumenty prokazující odeslání nebo přepravení 

předmětu koupě do jiného členského státu EU kupujícím nebo jím zmocněnou třetí osobou. Těmito dokumenty 

jsou zejména prohlášení kupujícího nebo jím zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského 

státu a Mezinárodní nákladní list (CMR) nebo jiný obdobný dokument prokazující přepravu předmětu koupě z ČR 

http://www.netbid.com/
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do jiného členského státu EU. Požadované dokumenty je kupující povinen předložit prodávajícímu resp. 

společnosti NetBid CZ s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. 

Pokud kupující prokáže prodávajícímu resp. společnosti NetBid CZ s.r.o., že předmět koupě byl po převzetí od 

prodávajícího kupujícím nebo jím zmocněnou třetí osobou následně odeslán nebo přepraven do jiného členského 

státu EU, zavazuje se prodávající resp. společnost NetBid CZ s.r.o. do 14 dnů od okamžiku, kdy kupující prokáže 

prodávajícímu resp. společnosti NetBid CZ s.r.o. splnění podmínek pro nárok na osvobození dodání předmětu 

koupě od DPH v České republice předložením příslušných dokumentů, vrátit kupujícímu částku ve výši kauce. 

7. V případě, že kupující zálohovou fakturu ve lhůtě 14 dnů od data jejího vystavení neuhradí, nemá prodávající 

v souladu s § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zájem na uskutečnění prodeje a veškeré závazky 

vzniklé prodávajícímu v souvislosti s prodejem předmětu smlouvy z této smlouvy zanikají, ledaže prodávající 

kupujícímu poskytne dodatečnou lhůtu k úhradě zálohové faktury v trvání 1 měsíce od uplynutí doby splatnosti. 

8. Kupující prohlašuje, že je mu známa skutečnost, že Zboží při vývozu ze Společenství podléhá kontrolám dle 

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, 

přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů.  

 

8.1. V případě, že Zboží má být vyvezeno mimo území Společenství:  

 

(i) Oznámí kupující prodávajícímu sídlo konečného uživatele Zboží a prodávajícímu předá prohlášení 

konečného uživatele potřebné pro získání vývozního povolení (je-li takové povolení v souladu s 

platnými právními předpisy České republiky nebo Evropské unie potřeba) do 7 (sedmi) pracovních 

dnů ode dne uzavření této Smlouvy (v případě Zboží, které kupující hodlá následně prodat třetí 

osobě, se konečným uživatelem rozumí tato třetí osoba – dále jen „konečný uživatel“). V případě, 

že kupující nesplní tuto povinnost je prodávající oprávněn do této Smlouvy odstoupit.  

 

(ii) Prodávající je povinen vyřídit všechny celní formality nezbytné pro vývoz Zboží z Evropské unie za 

podmínek FCA Sezimovo Ústí (Incoterms 2010), a to včetně vyřízení odpovídajícího povolení na 

vývoz Zboží nebo jiného oficiálního povolení (pokud je takové povolení nutné podle zákonů České 

republiky nebo dle legislativy Evropské unie). Nevydání vývozního povolení nebo prodlení s jeho 

vydáním se považuje za okolnost vyšší moci, přičemž v tomto případě, prodávající je oprávněn od 

této smlouvy odstoupit, aniž by kupujícímu vznikl v souvislosti s tímto odstoupením jakékoliv nároky 

vůči prodávajícímu.   

 

8.2. V případě, že kupující anebo konečný uživatel Zboží se nachází mimo ČR, ale v rámci Společenství, je 

uzavření této Smlouvy podmíněno předáním prodávajícímu prohlášení koncového uživatele položky 

dvojího použití v jaderné oblasti dle přílohy č. 1 k této Smlouvě, která je nedílnou součásti této Smlouvy 

(dále jen „prohlášení“). Kupující tímto prohlašuje, že údaje o použití Zboží uvedené v prohlášení 

koncového uživatele jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Kupující se dále v tomto případě zavazuje, 

že nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne odevzdání Zboží doručí prodávajícímu potvrzení o převzetí 

Zboží kupujícím v místě určení anebo výtisk mezinárodního nákladního listu CMR, na němž je potvrzeno 

převzetí Zboží kupujícím v místě určení. Místem určení v tomto případě se rozumí místo určení Zboží 

uvedené v mezinárodním nákladním listu CMR. Kupující bere na vědomí, že předání prohlášení 

prodávajícímu je nezbytnou podmínkou uzavření této smlouvy a v případě, že nebude prohlášení 

předáno prodávajícímu, nedojde k uzavření této smlouvy.    

 

III. Výhrada Vlastnictví 

Kupující a prodávající se dohodli, že vlastnické právo k předmětu koupě přejde na kupujícího až úplným zaplacením 

kupní ceny a jejím připsáním na účet prodávajícího.  

 

IV. Předání předmětu koupě 

 

1. Přesný termín převzetí si kupující předem dohodne s prodávajícím. Při pozdějším vyzvednutí z důvodů na straně 

kupujícího bude prodávajícím účtováno skladné/úschovné ve výši 5.000 Kč/m2 bez DPH zastavěné plochy/měsíc, 

zároveň si prodávající vyhrazuje v případě potřeby uskladnit takové předměty na volném prostranství. K předání 

dochází v místě závodu prodejce, ve kterém se nachází předmět koupě. 

2. Přeprava předmětu koupě se provádí na náklady a riziko kupujícího. Kupující uhradí škody, které vzniknou při 

přepravě předmětu koupě na majetku prodávajícího. Prodávající není povinen dle této smlouvy montovat a uvádět 

Zboží do provozu na místě určení. Případná montáž a uvedení Zboží do provozu může být předmětem 

samostatné dohody smluvních stran.  

 

 

V. Odpovědnost za vady 

Kupující prohlašuje, že je mu znám stav Zboží, Zboží si řádně prohlédl a zkontroloval a je si vědom, že se jedná o Zboží 

skladové, které nemá vlastnosti nově vyrobeného Zboží a kupuje je, jak stojí a leží. Kupující poskytuje na Zboží záruku 

v délce 9 / 6 měsíců ode dne odevzdání Zboží, a to dle následujících podmínek:  

 

(i) Zboží musí být uvedeno do provozu prodávajícím; 
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(ii) Záruka ani odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na vady způsobené po odevzdání Zboží vnějšími 

událostmi (například vyšší mocí), které nezpůsobil prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil 

svůj závazek. Prodávající neposkytuje záruku za jakost ani neodpovídá za vady v případech obvyklého 

opotřebení částí Zboží, žárovek, stěračů, krytů vodících ploch, rotačních přívodů, přirozeného stárnutí 

opotřebitelných částí Zboží, jakož i důsledků vyplývajících z nesprávného skladování, obsluhy, nedostatečné 

údržby (např. zanedbání pravidelných kontrol a údržbářských prací) nebo provozování Zboží v rozporu s 

technickou dokumentací, návodem k používání, instrukcemi odborníků Prodávajícího, nedodržováním 

bezpečnostních předpisů nebo příslušných obecně platných právních předpisů, prováděním zásahů, změn nebo 

oprav na Zboží bez souhlasu Prodávajícího.  

 

Odstranění vad Zboží bude provedeno výhradně následujícím způsobem:  

 

(i) V případě, že bude místo umístění Zboží v rámci ČR, odstraní bezplatně prodávající vady opravou 

Zboží, a to ve lhůtě sjednané smluvními stranami, nejpozději však do 45 dnů ode dne nahlášení vady 

kupujícímu; 

(ii) V případě, že bude místo umístění Zboží v rámci ČR odstraní prodávající opravu Zboží na náklady 

kupujícího, s tím, že případný nutný vadný díl poskytne prodávající kupujícímu bezúplatně, a to 

nejpozději však do 60 dnů ode dne nahlášení vady kupujícímu.     

 

Uvedené lhůty platí pouze na záruční vady a za předpokladu, že kupující poskytne prodávajícímu 

nezbytnou součinnost pro odstranění vady.   

 

 

 

VI. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Rozsah náhrady škody, která vznikne kupujícímu v souvislosti s touto Smlouvou, je omezen, přičemž prodávající 

je povinen nahradit kupujícímu škodu pouze do výše 10 % Kupní ceny podle této Smlouvy. Náhrada ušlého zisku 

je zcela vyloučena. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení této smlouvy. 

4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou formou; to platí i pro vzdání se požadavku písemné 

formy. 

5. Tato smlouva, jakož i právní vztahy vzniklé porušením této smlouvy, se řídí výhradně právním řádem České 

republiky. 

6. Pro veškeré spory vznikající z této smlouvy anebo v souvislosti s ní sjednávají smluvní strany pravomoc věcně 

příslušného soudu České republiky, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího. 

7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této 

smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, 

které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neúčinného. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, že si ji před jejím 

podepsáním přečetly a s jejím obsahem plně souhlasí. 

 

 

V Sezimově Ústí dne                  V ……..…………………. dne …………….………… 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Libor Kuchař, předseda představenstva      
   KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s.              kupující 

 


