
 

KUPNÍ SMLOUVA 

 

Odběratel:  Obec Útušice 

Útušice 59, 332 09 Štěnovice  

IČ: 00257354 

DIČ: CZ00257354 

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

č. účtu: 275326464/0600 

zastoupený: Ing. Václavem Finkem, starostou obce 

Telefonní spojení: +420 732 885 023 

e-mail :  starosta@utusice.cz 

na straně jedné (dále jen „odběratel“) 

a 

Dodavatel:  ELKOPLAST CZ s.r.o.  

   se sídlem Štefánikova 2664, Zlín 760 01  

   IČ: 25347942 

   DIČ: CZ25347942 

Prodávající je plátcem DPH: ano 

   zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C,  

   vložka 27857  

   bankovní spojení: Citibank a.s.  

   číslo účtu: 2511770102/2600  

   jednající Tomáš Krajča, jednatel  

   kontaktní osoba: Jan Horálek, obchodní zástupce, e-mail: 

jan.horalek@elkoplast.cz, tel.: 601 556 010 

(dále jen „dodavatel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu: 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, 
jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v 
obci Útušice" v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou 
dodavatele. 
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2.  Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden v Technické specifikaci, která 

tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a v oceněném položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Kupní smlouvy).   
 

3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, 
dopravu zboží a osob, montáž tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a 
ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.  
 

4. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy 
zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu. 
 

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy 
 

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle 
níže uvedených podmínek nejpozději do 6 měsíců od podpisu této smlouvy.  
 

2. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým 
předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího 
protokolu budou technické listy zařízení, prohlášení o shodě a velký technický průkaz u 
štěpkovače. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu 
dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.  
 

3. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 1, je odběratel oprávněn 
odstoupit od kupní smlouvy. 
 

4. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní 
některý z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, 
popřípadě nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má odběratel nárok 
na vrácení zaplacené úplné kupní ceny.  
 

5. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny. 
 

6. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve 
smyslu tohoto článku. 
 

7. Místem plnění zakázky se rozumí prostor před obecním úřadem obce Útušice, Útušice 59, 332 
09 Štěnovice. 

 
III. Cena a platební podmínky 

 
1. Cena za dodávku byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

 

Celková cena bez DPH 566 700,- 

Sazba DPH (21%) 119 007,- 

Celková cena včetně DPH 685 707,- 

 
2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle 

této smlouvy, a to především náklady na: 

 Dodávka nových zařízení v počtu a kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou 
délku záruky, pojištění, garance, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a veškeré další 
výdaje nutné pro realizaci zakázky. 

 Doprava, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkovného, 
dále složení z auta vlastní technikou a uložení na místo určení odběratelem v rámci místa 
dodání. 

 Dodání dokumentů potřebných k instalaci a provozu (v českém jazyce) (velký technický průkaz) 



 
 Praktická ukázka a zaškolení vybraných pracovníků s obsluhou, praktickém využití dodaných 

zařízení.  
 

3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže 
uvedených. 
 

4.  Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH. 
 

5. Odběratel neposkytuje zálohy. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. 
Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném a úplném dodání celého předmětu plnění, 
tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu plnění. Faktura 
musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu 
odběratele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího 
doručení.  
 

6. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti 
s tím, že ji odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti 
a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury odběrateli. 
 

7. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. 
Dodavatel prohlašuje, že na zboží neváznou práva třetí osoby. 
 

IV. Záruční a pozáruční servis 
 

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména 
dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i 
obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. 
Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění. 
 

2. Požadovaná délka záruční doby na funkčnost je 2 roky. Záruční doba je pevně stanovena bez 
jakýchkoliv omezujících podmínek. Nabídková cena uvedená v čl. III.1. již tuto délku záruční 
doby reflektuje. Záruka se řídi plně záručními podmínkami výrobce.  
 

3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla 
oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani 
nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak 
záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i 
nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.   
 

4. Odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a 
to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo 
možno předmět dodávky používat v důsledku, tj. od nahlášení vady do jejího úplného 
odstranění. 
 

5. Odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). 
Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto 
vady omámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu havarijní službu či servisního technika, 
jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel 
telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít 
dodávku.  
 

6. Dodavatel se zavazuje poskytovat odběrateli na předmět zakázky v záruční době záruční servis, 
tj. odstraní veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel 
a rovněž v záruční době dodavatel provede za úplatu veškeré nezbytné úkony či prohlídky 
(záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky 
v následujícím pozáručním období.  
 



 
7. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování záručních vad do 2 pracovních dnů po obdržení 

reklamace, a to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen 
reklamované vady odstranit do 21 dní od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany v 
konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.  
 

8. V případě, že vada na předmětu zakázky je neodstranitelná, zavazuje se dodavatel dodat do 
30 dní od zjištění této skutečnosti odběrateli náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout 
přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda odběratel přijme náhradní plnění nebo slevu z 
kupní ceny je na odběrateli.  
 

9. V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 21 dní po jejím nahlášení 
(obdržení reklamace odběratelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté 
mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným 
způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady s 
tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.  
 

10. Místem prováděni záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II. odst. 8. Není-li 
možné provést opravu v místě plnění zakázky, zajistí Dodavatel dopravu do servisního místa 
na své náklady.  
 

11. Záruční a pozáruční servis bude prováděn dle předepsaných servisních požadavků a časových 
intervalů jednotlivých výrobců, vč. dodávek náhradních dílů a provozních náplní. 
 

12. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace školení související s předmětem zakázky, 
které je součástí ceny uvedené v čl. III. 1. 

 
V. Sankční ustanovení 

 
1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za 

každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny bez DPH. 
 

2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti 
nabídce odstoupí odběratel o kupní smlouvy.  
 

3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury – 
daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý den prodlení. 
 

4. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát 

práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s 

realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu VI.1. a VI.2. Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý takový případ porušení. 

Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle tohoto odstavce v souvislosti 

s realizací plnění dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení Objednateli 

neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. V případě neoznámení této skutečnosti 

zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s ohlášením. 

 
 

VI. Zvláštní ustanovení 
 

1. Kupující má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Prodávající se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy 
dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy 
upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této 



 
Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, 
bezprostředně Prodávajícím či jeho poddodavateli. 
 

2. Prodávající se zavazuje zajistit dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a 
předpisů Environmentálního systému (dále jen „EMS“), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, 
požární ochranu a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat 
Kupujícího o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech 
nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním 
environmentálním dopadům, popřípadě k hmotným škodám. 
 

3. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem 
smlouvy, nejméně 10 let po ukončení realizace projektu, pokud český právní řád nestanovuje 
lhůtu delší. 
 

4. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tímto 
ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR 
a kontrolních orgánů EU, MŽP, aj.  
 

5. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout 
na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. 
 

6. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizaci projektu a plněním 
monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány:  
Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad. Sufitní orgán, Územní finanční 
orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle 
předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost 
při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako odběrateli nebo jím pověřeným osobám.   
 

7. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování 
monitorovacích zpráv. 
 

 
VII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Odběratel má právo odstoupit od plnění této Kupní smlouvy bez náhrady za škodu, v případě 

že by dodavatel nesplnil předmět této Kupní smlouvy v kvalitě a termínu, který by pro odběratele 
představoval ztrátu nebo ponížení přiznané dotace. V tomto případě se dodavatel zavazuje 
uhradit odběrateli i prokazatelně vynaložené náklady související s přiznanou dotací z OPŽP 
(náklady na zpracování žádosti, projektu a výběrové řízení). 
 

2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou 
smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních 
předpisů platných na území České republiky.   
 

3. Nedílnou součástí jsou přílohy níže uvedené. 
 

4. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešeni sporu mimosoudním jednáním.  
 

5. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo 
obrátit se na místně příslušný soud.  
 

6. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních 
stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků. 
 

7. Vůle kupujícího k uzavření této smlouvy je dána usnesením č. 23 ze dne 24.02.2021. 
 



 
8. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě 

projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla 
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  
 

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

10. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran. 
 

11.  Účastník uvede na vystavené faktuře název projektu: „Rozšíření systému odděleného sběru 
odpadů v obci Útušice" a registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011612 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 Technická specifikace 
Příloha č. 2 Oceněný rozpočet 
 

V Útušicích       Ve Zlíně 

 

Za Odběratele:        Za Dodavatele:  

 

 

 

 

___________________________     ___________________________   

 Ing. Václav Fink, starosta obce     Tomáš Krajča – jednatel 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
(Příloha č. 1 Kupní smlouvy) 

Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v obci Útušice 

Uchazeč vyplní pouze zeleně podbarvené buňky 

Položka č. 1 - Nádoba min. 200 l na jedlý olej a tuk 

Požadavek zadavatele Splněno ANO/NE 

Materiál: polyethylen ANO 

Dlouhá živostnost min. 5 let ANO 

Těsnost proti únikům ANO 

Hygieničnost, snadná údržba ANO 

Integrovaná velká kolečka a madlo pro snadnou manipulaci ANO 

Obrázek č. 1 – Ilustrační obrázek 

 

Položka č. 2 - Kontejner o objemu min. 1100 l 

Požadavek zadavatele Splněno ANO/NE 

Materiál: plast ANO 

Bržděná a otočná kolečka ANO 

Odolnost vůči UV záření, dešti a mrazu ANO 

Hygieničnost, snadná údržba ANO 

Barva modrá ANO 

Obrázek č. 2 – Ilustrační obrázek 
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Položka č. 3 - Kontejner o objemu min. 6 m3 

Požadavek zadavatele Splněno ANO/NE 

Materiál: ocel ANO 

Minimální tloušťka podlahy min. 3 mm ANO 

Minimální tloušťka stěny min. 2 mm ANO 

Zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním ANO 

Příslušenství 2x odvalovací rolny u zadních dveří ANO 

Rolny a panty opatřené maznicemi ANO 

Plachtové háčky na obvodu ANO 

Provedení umožňující hákový natahovací systém ANO 

Výška háku 1000 mm, průměr háku 40 mm ANO 

Nátěr proti korozi  ANO 

Polepy s nápisem: Obec Útušice (výška 8 – 10 cm) ANO 

Obrázek č. 3 – Ilustrační obrázek 

 

Položka č. 4 - Kontejner o objemu min. 9 m3 

Požadavek zadavatele Splněno ANO/NE 

Materiál: ocel ANO 

Minimální tloušťka podlahy min. 3 mm ANO 

Minimální tloušťka stěny min. 2 mm ANO 

Zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním ANO 

Příslušenství 2x odvalovací rolny u zadních dveří ANO 

Sklopná bočnice půlená nebo celá ANO 

Rolny a panty opatřené maznicemi ANO 

Plachtové háčky na obvodu ANO 

Provedení umožňující hákový natahovací systém ANO 

Výška háku 1000 mm, průměr háku 40 mm ANO 

Nátěr proti korozi  ANO 

Polepy s nápisem: Obec Útušice (výška 8 – 10 cm) ANO 
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Obrázek č. 4 – Ilustrační obrázek 

 

Položka č. 5 – Drtič (štěpkovač) větví 

Požadavek zadavatele Splněno ANO/NE 

Typ podvozku – kolový s SPZ ANO 

Maximální doporučený průměr větví od 11 cm ANO 

Kapacita štěpkování min. 8 m3/hod ANO 

Minimální výkon motoru 30 hp ANO 

Palivo: benzín ANO 

Hmotnost soupravy cca 1250 kg ANO 

Dopravník ANO 

Obrázek č. 5 – Ilustrační obrázek 

 

 

U všech položek bude při předání provedeno zaškolení obsluhy. 

Ve Zlíně              

 ………………………………………………………. 

                                           Tomáš Krajča – jednatel 

                                                



Pol. č. Název položky
Počet 

ks

Cena za ks 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH
Celkem DPH

Cena celkem 

včetně DPH 

1 Nádoba min. 200 l na jedlý olej a tuk 1 3 000,00 3 000,00 630,00 3 630,00

2 Kontejner o objemu min. 1100 l 1 6 200,00 6 200,00 1 302,00 7 502,00

3 Kontejner o objemu min. 6 m3 3 44 900,00 134 700,00 28 287,00 162 987,00

4 Kontejner o objemu min. 9 m3 2 56 900,00 113 800,00 23 898,00 137 698,00

5 Drtič (štěpkovač) větví 1 309 000,00 309 000,00 64 890,00 373 890,00

566 700,00

119 007,00

685 707,00

Ve Zlíně     

Tomáš Krajča – jednatel

……………………………………………………….

Cena celkem bez DPH

Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v obci Útušice

(Příloha č. 2 Kupní smlouvy) 

Oceněný rozpočet

Uchazeč vyplní pouze jednotkové ceny (zeleně podbarvené buňky), ostatní hodnoty se automaticky přepočítají.

Cena celkem vč. DPH

DPH celkem 21 %

Stránka 1


		2021-03-04T11:19:39+0100
	Tomáš Krajča


		2021-03-04T11:19:59+0100
	Tomáš Krajča


		2021-03-04T11:20:13+0100
	Tomáš Krajča


		2021-03-05T07:27:51+0100
	Ing. Václav Fink




