
KUPNÍ SMLOUVA 

Prodávající 
sídlo 
IČ 
DIČ 
zápis v obchodním rejstříku 
Zastoupena 
bankovní spojení 

kontaktní osoba 
Tel: 
E - mail: 

Cl. I. 
Smluvní strany 

TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o. 
Michelská 12a/čp. 18, 145 01 Praha 4 
41191021 
CZ41191021 
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka č. C 3350 
Karel Buřival, jednatel 
Raiffeisenbank, a.s. č.ú. 1121103246/5500 

Ing. Dana Holubcová 
244 013 134 
holubcova@ta.cz 

Kupující 
sídlo/místo podnikání 
IČ 
DIČ 
zápis v obchodním rejstříku 
zastoupen 
bankovní spojení 

kontaktní osoba 
Tel: 
E - mail: 

ČR - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Skřetova 44/6, 120 00 Praha - Vinohrady 
45251002 

Ing. Petr Bartoš, vedoucí Úřadu Rady 
19223001/0710 

Jan Setina, DiS. 
274 813 830 
setina.j@rrtv.cz 

(společně dále jen „Smluvní strany") 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanoveních zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouvu tohoto obsahu: 

ČI. II. 
Předmět smlouvy 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu: 

Počet 
ks 

Název zboží Cena /ks 
(bez DPH) 

Cena celkem 
(bez DPH) 

1 TA 4505ci vč. příslušenství 
DP-770(B) - podavač originálů (100 listů) 
PF-740(B) - zásobník na 2 x 1 500 listů 
DF-770(C) - finišer na 1000 listů 
AK-731 - montážní sada 

83 000,00 Kč 83 000,00 Kč 

Celková kupní cena (bez DPH) 83 000,00 Kč 

Celková kupní cena včetně DPH 100 430,00 Kč 

(dále jen zboží) a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje převzít 
zboží při splnění dále uvedených podmínek této smlouvy a zaplatit za ně kupní cenu. 
Součástí dodávky zboží jsou doklady, které se vztahují ke zboží, zejména dodací list; potvrzení 
prodávajícího o právech z odpovědnosti za vady; uživatelská příručka/návod na použití v českém 
jazyce na elektronickém nosiči. 
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ČI. III. 
Místo a čas a způsob dodání 

1. Zboží bude dodáno do 17.7.2015. 

2. Prodávající je povinen dodat zboží určené vč l . II v konkrétním termínu dohodnutém 
s kupujícím. Kupující je povinen být přítomen v termínu dodání zboží na místě dodávky. 
V opačném případě nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním zboží. 
Zboží je dodáno kupujícímu okamžikem převzetí zboží kupujícím a potvrzením o převzetí 
učiněném na předávacím protokolu. 
Předání dokladů ke zboží se uskutečňuje při dodání zboží v místě tohoto dodání. 

ČI. IV. 
Kupní cena 

1. Celková kupní cena za zboží je 83 000,00 Kč bez DPH. 

2. Celková kupní cena zahrnuje náklady na dopravu a instalaci. 

3. Cena je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání zboží dle čl.ll. Den 
dodání předmětu smlouvy je zároveň pokládán za den uskutečnění zdanitelného plnění dle 
zákona o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení kupujícímu. 
Zaplacením se rozumí připsání částky na účet prodávajícího. 

4. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží, je povinen zaplatit 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

ČI. V. 
Povinnosti prodávajícího 

1. Prodávající je povinen dodat zboží určené v č l . II a při splnění podmínek kupujícím 
uvedených v čl. IV., předat všechny doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu 
zboží převzít a nakládat s ním. 

2. Předčasná úplná nebo částečná dodávka je po dohodě s kupujícím přípustná. Dodávka je 
splněna předáním zboží kupujícímu. 

3. Při vlastním odběru zboží kupujícím je povinnost prodávajícího splněna tím, že včas oznámí 
kupujícímu místo, kde si kupující může zboží odebrat. 

4. Pokud bude prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží za každý započatý den prodlení. 

Čl. VI. 
Vady na zboží 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady v provedení a jakosti po dobu lhůty pro uplatnění 
práva z odpovědnosti za vady. 

2. Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce nebo při vlastním odběru zboží 
prohlédnout a pokud zboží má vady, které jsou zjistitelné již při tomto převzetí, vady oznámit 
dopravci, popřípadě jinému předávajícímu, a bez zbytečného odkladu i prodávajícímu. 
V oznámení vad (reklamaci) kupující vady popíše a uvede, jak se projevují. 

3. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu reklamační lhůty, je kupující oprávněn tyto vady 
oznámit prodávajícímu (reklamovat) stejným způsobem jako v případě vad zjevných. 

4. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamace vad 
kupujícího, se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření prodávající uvede, 
zda vady uznává či nikoli; v případě že prodávající vady neuznává, je povinen uvést důvod 
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5. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání zboží způsobeny kupujícím nebo 
vnějšími událostmi, za které prodávající neodpovídá. 

6. Lhůta pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady na předmět smlouvy činí 36 měsíců. 

7. Lhůta pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady počíná běžet dnem instalace. Instalaci je 
oprávněn provést výlučně prodávající, a to po dohodě s kupujícím. 

8. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případný ušlý zisk kupujícího, ke kterému by 
došlo nebo mohlo dojít v souvislosti s vadami vzniklými na předmětu smlouvy, případně 
vzniklými v souvislosti s provozem předmětu smlouvy. 

9. Bližší podmínky uplatnění práv ze záruky jsou upraveny v reklamačním řádu, který je 
přístupný na www.ta.cz. 

ČI. VII. 
Nabytí vlastnického práva 

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží v okamžiku zaplacení celkové částky za zboží vč. DPH. 

ČI. VIII. 
Povinnosti kupujícího 

Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu dle ČI. IV této smlouvy. 
Kupující je povinen převzít od prodávajícího zboží v dohodnutém termínu. 

ČI. IX. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit v případech, kdy: 
a) prodávající nebo kupující podstatně poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy; 
b) ohledně povinnosti, která má být splněna v budoucnu, povinná strana prohlásí, že svou 
povinnost nesplní. 

2. Z jiných důvodů, než jsou uvedeny shora, je možno tuto smlouvu ukončit pouze dohodou 
účastníků. 

3. Při odstoupení od smlouvy se dále postupuje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. 

ČI. X. 
Nebezpečí škody na zboží 

Nebezpečí zničení a poškození dodaného zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí 
zboží. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou údajů, nebo tím, že se údaje 
(analogové i digitální) staly nepoužitelnými v důsledku nesprávné obsluhy nebo chybným 
užíváním předmětu smlouvy. 

ČI. XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Kupující prohlašuje, že návrh této smlouvy získal od prodávajícího s dostatečným časovým 
předstihem, měl možnost se k němu vyjádřit a požadovat změny smluvních podmínek. Tato 
smlouva je výsledkem jednání a konečné shody účastníků o jejím obsahu. 

2. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Případné právní spory vyplývající z této 
smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány místně příslušným soudem dle sídla 
společnosti TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o. 
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3. Veškeré vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem. 

4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá zúčastněná strana obdrží po 
jednom výtisku. 

5. Platnosti a účinnosti smlouva nabývá dnem jejího podpisu všemi zúčastněnými stranami. 

6. Tato smlouva může být měněna či ukončena pouze písemně. Za písemnou formu nebude 
pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

7. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a tímto prohlašují, že rozumí jejímu obsahu a že ji 
uzavírají na základě svobodné vůle, ne v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz výše uvedeného smluvní strany připojují své podpisy. 

D u 4.6.2015 Datum podpisu .3. fl. 

1!. :A iTri u ni ph-Aá 5 e r 
Česká republika s.r.o. 

Michelská 12a/čp. 18. 145 01 Praha 4 
DIČ: CZ41191021 
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T dler Česká republika s.r.o. 

Kupující: 

:  
ČR - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
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