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Stanovisko ke kupní smlouvě  
 

zpracováno pro Obec Oseček 

 

 

Posuzovaná kupní smlouva: 

 

Uzavřena dne:  05.09.2018  

Smluvní strany:  prodávající Im-marine s.r.o., IČ 27437876 

kupující Obec Oseček, IČ 00876046 

Předmět koupě: dvojtrupový katamarán pro přepravu do 12-ti osob obchodní název I’m ferry2 

Kupní cena:  844.666 Kč bez DPH (1.022.046 Kč včetně 21 % DPH)   

 

 

Posouzení povinných náležitostí kupní smlouvy: 

 

Kupní smlouva obsahuje všechny zákonné náležitosti: 

▪ určitá specifikace smluvních stran 

▪ dostatečně určitá specifikace předmětu koupě včetně příslušenství (zejména doklady 

vztahující se k dodávanému zboží) 

▪ specifikace kupní ceny včetně platebních podmínek 

 

 

Doba a místo plnění: 

 

Doba plnění byla stanovena jako 150 dnů ode dne podpisu (tedy uzavření) smlouvy. Smlouva byla 

uzavřena dne 05.09.2018, posledním dnem doby plnění tedy bylo 02.02.2019. 

Doba plnění tedy byla sjednána dostatečně určitě. 

 

Jako místo plnění byl sjednán „Přívoz v obci Oseček“ s tím, že plavidlo bude prodávajícím spuštěno na 

hladinu řeky Labe. 

Zde mám výhradu, neboť přívoz v obci Oseček je na pravém i levém břehu Labe a není dostatečně 

určitě určeno, na kterém břehu bude plněno. 

 

 

Záruční podmínky: 

 

Prodávající poskytl na zboží záruku za jakost zboží v trvání 36 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.  

 

Z ustanovení článku V. odst. 5.2. věta druhá („Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu 

k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů.“) lze výkladem stricto sensu dovodit, že 

v případě nedodržení návodu k obsluze a použití nikoli výhradně originálních náhradních dílů, záruční 

doba končí. 
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Použití neoriginálních náhradních dílů lze prokázat, prokazování (ne)dodržení návodu k obsluze by bylo 

výrazně obtíženější. Toto ustanovení doporučuji upravit buď v dodatku k této kupní smlouvě, nebo 

v servisní smlouvě (to bude asi proveditelnější). 

 

Ustanovení článku V. odst. 5.4. pak počítá s písemným uplatňováním nároků z vad (reklamací) 

prostřednictvím faxu a/nebo e-mailu. Ve smlouvě však není sjednáno, že za písemný se má úkon i 

tehdy, je-li učiněn faxem a/nebo e-mailem a zároveň nejsou uvedeny tyto kontaktní údaje ani u jedné 

ze smluvních stran, je tedy sporné, na jaký fax / email vůbec má být uplatnění nároků z vad kupujícím 

odesláno.  

Právně správně by tedy veškeré písemné úkony měly být činěny skutečně v písemné formě a odeslány 

na adresu sídla protistrany, optimálně tak, aby bylo možno jej prokázat (doporučený dopis, případně 

doporučený dopis s dodejkou). 

 

Dle ustanovení článku V. odst. 5.6 smlouvy bude záruční servis poskytován bezplatně. Záručním 

servisem se rozumí standardně odstranění vady zboží, jež se vyskytne v průběhu běhu záruční doby. 

Tento výklad podporuje také znění věty druhé a třetí tohoto ustanovení, jež počítá s nahlášením 

„závady“. Záručním servisem rozhodně nejsou úkony běžné údržby, a to včetně úkonů údržby před 

plavební sezónou a po ní (například výměna oleje v motorech) – tyto úkony by měly být ošetřeny 

samostatnou servisní smlouvou. 

 

Dle ustanovení článku V. odst. 5.7. smlouvy je místem plnění záručního servisu sídlo prodávajícího, 

příp. sídlo pověřeného (autorizovaného) servisu.  

Toto ustanovení má dvě zásadní závady:  

1. Není zřejmé, kde vlastně je místo plnění záručního servisu – zda je to sídlo prodávajícího nebo 

sídlo pověřeného (autorizovaného) servisu, který ještě navíc není nijak blíže specifikován.  

2. Kupující (Obec Oseček) je povinen plavidlo vytáhnout a dovézt do sídla prodávajícího (ke dni 

zpracování tohoto stanoviska je sídlem prodávajícího Roudnice nad Labem) nebo sídla 

pověřeného (autorizovaného) servisu. Případně, pokud kupující tak neučiní, je povinen uhradit 

prodávajícímu náklady vynaložené na dopravu do místa, v němž se plavidlo nachází, pokud se 

dohodnou na odstranění vady v tomto místě, nebo náklady, které prodávajícímu / servisu 

vzniknou s vytažením a převozem plavidla na místo, kde má být vada odstraněna (sídlo 

prodávajícího / servisu).  

Toto doporučuji upravit buď v dodatku k této kupní smlouvě, nebo v servisní smlouvě (to bude asi 

proveditelnější). 

 

 

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na věci 

 

Kupující nabývá vlastnické právo k převáděné věci úplným zaplacením kupní ceny. To je v pořádku a je 

to standardní textace (ustanovení článku VII. odst. 7.1. smlouvy). 

 

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího 

protokolu k tomuto zboží (ustanovení článku VII. odst. 7.2. smlouvy). Toto ustanovení otevírá prostor 
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k debatám v případě, že potvrzení předávacího protokolu nenásleduje bezprostředně po převzetí 

zboží.  

 

 

Shrnutí 

 

Kupní smlouva splňuje povinné zákonné náležitosti a je proto platně učiněným právním úkonem. 

 

Ohledně dalších náležitostí, resp. záležitostí ve smlouvě ošetřených jsou ve zpracování smlouvy 

rezervy, které by při dostatečné vůli smluvních stran mělo být relativně snadné ošetřit v servisní 

smlouvě, jež by se tak v dotčené části stala dodatkem této smlouvy. 

 

 

V Praze dne 19.05.2020 

 

 
JUDr. Pavla Hořínková 

 

 

 

 

 


