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K U P N Í   S M L O U V A 
 
Prodávající:  FISCHER DENTAL s.r.o. a Kupující: Město Hodkovice nad Mohelkou 
sídlo:              Na Žižkově 634              sídlo:  Náměstí T. G. Masaryka 1  
   460 06 – Liberec 6     462 42 – Hodkovice nad Mohelkou 
           
zastoupen:  Alešem Fischerem     ing. Markéta Khauerová 
  
IČO:   25480821    IČO:  00262820 
DIČ:   CZ25480821    DIČ:  CZ00262820 
bankovní spojení: KB Liberec    bankovní spojení: 
číslo účtu:  198547960247/0100   číslo účtu: 
(dále jen „prodávající“)     (dále jen „kupující“)  
 

uzavírají mezi sebou kupní smlouvu (dále jen „smlouva“)  
  

ve smyslu ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), jejíž obsah zní 

 
t a k t o: 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem zboží uvedeného v článku I.3. této smlouvy. 
2. Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k movitým věcem, a to ke zboží uvedenému v článku 

I.3. této smlouvy.  
3. Prodávající	se	zavazuje	touto	smlouvou	kupujícímu	odevzdat	dále	uvedené	zboží	(dále	jen	„zboží“): 

 
Pol. Předmět plnění (zboží) Ks Záruční 

doba v 
měsících 

Cena / ks Cena celkem DPH 

1. Planmeca Compact Classic 
- horní vedení hadic 
- 3-funkční stříkačka lékaře 
- přívodní světelná hadice pro turbínu 
- přívodní světelná hadice s bezuhlíkovým 

mikromotorem Bien Air MCX 
- příprava pro odlučovač amalgámu  
- stavitelné sací rameno asistenta s velkou a malou 

savkou vč. klávesnice 
- LED operační světlo Planmeca Solanna 
- křeslo pacienta umožňující uložit do paměti 5 poloh  
- tác instrumentária č. 2 
- polstrování Comfy 

1x 24 400 620,- Kč 400 620,- Kč 21% 

2. Odlučovač amalgámu Dürr CAS-1 1x 24 46 691,- Kč 46 691,- Kč 21% 
3. Scaler nesvětelný LM ProPower 1x 24 29 751,- Kč 29 751,- Kč 21% 
4. Druhý mikromotor Bien Air Isolite 300 

LED s hadicí 
1x 24 29 240,- Kč 29 240,- Kč 21% 

5. Světelné červené kolénko W&H WG-99 LT 1x 24 23 500,- Kč 23 500,- Kč 21% 
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6. Světelné červené kolénko W&H WG-99 LT 1x 24 23 500,- Kč 23 500,- Kč 21% 
7. Světelné modré kolénko W&H WG-56 LT 1x 24 0,- Kč 0,- Kč 21% 
8. Přímý násadec W&H HG-43 1x 24 5 959,- Kč 5 959,- Kč 21% 
9. Světelná turbínka W&H TG-98 L 

s rychlospojkou W&H RQ-24 
1x 24 25 500,- Kč 25 500,- Kč 21% 

10. Stříkačka na straně asistenta 1x 24 0,- Kč 0,- Kč 21% 
11. Polymerizační lampa Woodpecker LED G 

na straně asistenta 
1x 24 5 391,- Kč 5 391,- Kč 21% 

12. Intraorální kamera EZ Shot na straně 
asistenta 

1x 24 12 250,- Kč 12 250,- Kč 21% 

13. 22“ LCD monitor s ramenem 1x 24 17 249,- Kč 17 249,- Kč 21% 
14. Digitální OPG Planmeca ProOne 

- digitální	panoramatický	rentgen		
- bez	možnosti	doinstalování	cephalostatu	
- barevný	grafický	dotykový	displej	
- možnost	výběru	tvaru	čelisti	–	snížení	dávky	

pacientovi	
- velice	malé	rozměry	přístroje	
- zaměření	pacienta	face	to	face	–	velice	rychlé	a	

jednoduché	
- ovládací	software	Planmeca	Romexis	
- standardní	programy:	 	 	

• standardní	panoramatický	
• standardní	dětský	panoramatický	
• laterální	dvojitý	TMJ	–	snímky	kloubů	
• PA	dvojitý	TMJ	–	snímky	kloubů	
• PA	sinus	–	snímky	nosní	dutiny	

1x 36 380 000,- Kč 380 000,- Kč 21% 

V	ceně	je	zahrnuta	doprava,	instalace	a	zaškolení	obsluhy.		
V	ceně	je	zahrnuto	první	měření	OPG.		
Záruční	doba	na	stomatologickou	soupravu	a	všechno	příslušenství	činí	24	měsíců	od	data	instalace.	
Záruční	doba	na	digitální	OPG	Planmeca	ProOne	činí	36	měsíců	od	data	instalace.		
Naše	firma	má	sídlo	včetně	servisního	střediska	v	Liberci.	Díky	tomu	Vám	garantujeme	záruční	i	pozáruční	
servis	v	den	nahlášení	závady.	
V	záruční	době	samozřejmě	neplatíte	nic,	po	záruční	době	neúčtujeme	při	případném	servisu	cestovné.	
Celková kupní cena dodávky včetně DPH 999 651,- Kč   

 
4. Prodávající umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží ve smyslu článku III. této smlouvy. Součástí 

odevzdání zboží podle této smlouvy je doprava zboží do místa plnění, obvyklá instalace zboží, uvedení zboží 
do provozu a zaškolení obsluhy kupujícího, jakož i předání dokladů kupujícímu, které se k odevzdanému zboží 
vztahují.  

5. Kupující se zavazuje uvedené zboží od prodávajícího v místě plnění převzít a zaplatit za něj prodávajícímu 
kupní cenu v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou. 

 
II. 

Kupní cena  
 
1. Kupní cena představuje částku (celková kupní cena) uvedenou v článku I.3. této smlouvy. Kupní cena zahrnuje 

náklady na dopravu zboží do místa odevzdání, obvyklou instalaci zboží, uvedení zboží do provozu a zaškolení 
obsluhy kupujícího prodávajícím.  
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2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu první část kupní ceny ve výši 0,- Kč, jež je splatná při podpisu této 
smlouvy převodem na účet prodávajícího. 
 Zbývající část kupní ceny je kupující povinen uhradit po předání zboží na základě faktury vystavené 
prodávajícím se splatností faktury do deseti (10) dnů od jejího doručení.  

3. Veškeré faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti 
nebo v ní nebudou správně uvedené požadované údaje, je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu ve lhůtě 
pěti (5) dnů od jejího doručení kupujícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. 
V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová, desetidenní lhůta splatnosti, počne běžet doručením 
opravené faktury kupujícímu. V případě, že kupující fakturu vrátí, přestože faktura byla vystavena řádně a 
předepsané náležitosti obsahuje, lhůta se nestaví a pokud kupující fakturu nezaplatí v původním termínu 
splatnosti, je v prodlení.  

4. Faktury se platí bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře.  
5. Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny je povinen kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení, jež činí 

0,1% z dlužné částky denně. 
 

III. 
Výhrada vlastnického práva  

 
1. Prodávající si tímto vyhrazuje ke zboží vlastnické právo ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku až 

do úplného zaplacení kupní ceny, přičemž se má za to, že kupující nabývá vlastnického práva k předmětu koupě 
až úplným zaplacením jeho kupní ceny.  

2. Kupující bere na vědomí, že k přechodu nebezpečí škody na zboží dojde okamžikem jeho převzetí ze strany 
kupujícího. 

 
IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, prodávající odevzdá zboží v rámci jedné dodávky v termínu do 5 

týdnů od uzavření této smlouvy do místa plnění, kterým je provozovna kupujícího, pokud se smluvní strany e-
mailem nedohodnou na jiném místě plnění.  Přesný termín předání zboží   sdělí prodávající kupujícímu alespoň 
10 dnů před termínem dodání.  

2. Prodávající se v rámci předání zboží kupujícímu zavazuje zboží instalovat, uvést do provozu a zaškolit obsluhu 
kupujícího a zároveň kupujícímu předat veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží. O převzetí 
zboží, jeho instalaci, uvedení do provozu a zaškolení bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami.  

3. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu maximální součinnost při převzetí zboží, jeho uvedení do 
provozu a instalaci, jakož i při zaškolení obsluhy kupujícího.  

4. Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně prohlédnout a upozornit prodávajícího na vady či jiné nedostatky, 
které při převzetí zjistil. Zjištěné vady budou zaznamenány v předávacím protokolu. Kupujícímu nevznikají 
žádné nároky z vad zjistitelných při převzetí zboží, které neoznačil v předávacím protokolu.  

 
V. 

Záruka za jakost  
1. Prodávající se zavazuje, že na odevzdané zboží poskytne záruku za jakost, tedy, že zboží bude po určitou dobu 

(dále jen „záruční doba“) způsobilé k použití tak, jak je popsáno v dokladech souvisejících se zbožím, 
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popřípadě pro jeho obvyklý účel, a že si po tuto dobu zachová své obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na 
běžné opotřebení zboží.  

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba bude stanovena prodávajícím v předávacím protokolu. Záruční doba 
bude prodávajícím rovněž potvrzena na záručních listech předaných s odevzdaným zbožím kupujícímu. Záruční 
doba běží ode dne předání zboží kupujícímu. 

3. Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího 
vnější událost. Právo ze záruky kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, 
anebo pokud kupující nebo osoby jím pověřené manipulací se zbožím či jeho obsluhou vadu sami způsobili 
nesprávným použitím zboží.  

4. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu nejpozději do 3 dnů ode dne, co ji mohl při včasné prohlídce 
a dostatečné péči zjistit. Kupujícímu nevznikají žádná práva ze záruky za jakost, které oznámí prodávajícímu 
po uplynutí této lhůty.  

5. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu na zboží během záruční doby záruční servis. 
 

VI. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Jestliže je kupující v prodlení se splacením  zbývající části kupní ceny a příslušnou částku neuhradí ani na 

základě písemné výzvy prodávajícího do pěti (5) dnů od doručení této výzvy, nebo neuzavře-li kupující 
s prodávajícím v téže době na odevzdané zboží leasingovou nebo úvěrovou smlouvu, či takto uzavřenou 
leasingovou nebo úvěrovou smlouvu kupující v důsledku porušení své smluvní povinnosti zmaří (např. neuhradí 
dohodnutou akontaci v době její splatnosti), má prodávající právo od této smlouvy odstoupit a kupující je 
povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu, jež činí 30% z celkové kupní ceny (včetně DPH), která je 
splatná do deseti (10) dnů od doručení oznámení o odstoupení kupujícímu.  

2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, 
že kupující nebude schopen plnit tuto smlouvu, zejména že nebude schopen uhradit zbývající část kupní ceny. 
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu veškeré skutečnosti týkající se jeho platební neschopnosti bez 
zbytečného odkladu poté, co tyto skutečnosti vzniknou. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod 
odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení 
písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně. 

4. Ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 1 občanského zákoníku se odstoupením od smlouvy závazek zrušuje od 
počátku.  

5. Nárok na náhradu škody ani smluvní pokutu není odstoupením od smlouvy uvedeném v tomto článku VI. dotčen 
ani omezen. 

 
VII. 

Náhrada škody 
 

1. Každá ze stran má povinnost nahradit škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se 
zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo v důsledku 
prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti dočasně 
nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
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3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky 
uvedené v článku VII.2. této smlouvy bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek uvedených v článku VII.2.  této smlouvy. 

 
     VIII. 

          Závěrečná ustanovení 
 

1.  Práva a povinnosti smluvních stan výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a 
ostatním příslušnými právními předpisy českého právního řádu.  

2. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a 
chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 
4. Obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této 

smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
5. Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních stejné právní síly, z nichž každá strana obdrží po jednom 

(1) vyhotovení.  
 
 
V Hodkovicích nad Mohelkou, dne .......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ………………………              ……………………… 
           prodávající       kupující 

  


