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Příloha č. 5 – Návrh kupní smlouvy 
 

KUP N Í  S M L O UV A  

 

uzavřená podle § 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) 
 

Článek I 

Smluvní strany 
 

Kupující: Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, příspěvková 

 organizace 

 se sídlem: Mozartova 3678/24, 466 04 Jablonec nad Nisou  

 IČO: 72743034 

 jednající: : Mgr. Marcela Rousová, ředitelka školy 

 Tel.: 483 737 920 

 E-mail: zs.mozartova@telecom.cz 

 

(dále jen „kupující“) 

 

Prodávající: název: 

 se sídlem: 

 IČO: 

 DIČ: 

 č. ú.: 

 zastoupený: 

 kontaktní osoba: 

 tel.: 

 e-mail: 

 

(dále jen „prodávající“) 

 

 

Článek II 

Předmět smlouvy 

 

(1)Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něj 

vlastnické právo ke zboží, za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních smlouvy. 

Kupující se zavazuje zboží bez vad předané převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní 

cenu, specifikovanou v čl. IV smlouvy, na základě dohodnutých platebních podmínek. 

 

(2)Předmětem smlouvy je dodávka: 5 ks zelených keramických tabulí pro popis křídou 

na pylonech vertikálně posuvných a 5 ks bílých keramických tabulí pro popis fixem pevně 

umístěných mezi pylony za posuvnou tabulí.  

 

(3)Podrobná specifikace předmětu smlouvy je obsažena v Příloze č. 1 smlouvy. Prodávající 

se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve smluveném množství, jakosti, provedení, termínech 

a ceně. Dále je prodávající povinen předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují 

a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Součástí předmětu smlouvy je též 

doprava předmětu smlouvy na místo plnění, jeho montáž a uvedení do provozu.  
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(4)Prodávající se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, 

z jehož prostředků je předmět smlouvy hrazený, provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich 

archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

(5)Prodávající se zavazuje dodržovat při plnění předmětu smlouvy opatření bezpečnosti, 

požární ochrany a ochrany zdraví při práci. 

 

(6)Prodávající se zavazuje splnit předmět smlouvy prostřednictvím osob s potřebnou 

kvalifikací a odborností. 

 

Článek III 

Dodání zboží – termín a místo plnění 

 

(1)Prodávající je vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí škody 

na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy kupující písemně potvrdí 

v místě plnění převzetí zboží. Dnem převzetí zboží nabývá kupující vlastnické právo 

ke zboží. 

 

(2)Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve stanoveném termínu, tj. nejpozději 

do 31. 12. 2012 

 

(3)Zboží bude protokolárně předáno na adrese: Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, 

Mozartova 24, příspěvková organizace, Mozartova 3678/24, 466 04 Jablonec nad Nisou . 

 

(4)Kupující potvrdí svým podpisem protokol o převzetí zboží (dodací list). Kupující je 

oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud se na něm budou vyskytovat v okamžiku 

předání vady. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží bude 

splněn až okamžikem převzetí zboží bez vad kupujícím. 

 

(5)Dopravu zboží zajistí prodávající na vlastní náklady. Při předání zboží provede prodávající 

průkazné zaškolení kupujícím určených osob na provoz a údržbu zboží, a to zdarma. 

 

 

 

 

 

Článek IV 

Cena za zboží a platební podmínky 

 

(1)Celková cena za zboží bez DPH je ………….,- Kč, celková výše DPH je……………,- Kč 

a celková cena za zboží s DPH je ……………..,- Kč (slovy:……………………….. korun 

českých). Podrobná specifikace ceny za zboží je obsažena v Příloze č. 1 smlouvy. Cena 

za zboží zahrnuje veškeré náklady a poplatky potřebné k řádnému splnění předmětu 

smlouvy včetně povinného poplatku za recyklaci zboží, kterému podléhá. 

 

(2)Prodávající má právo vystavit kupujícímu daňový doklad (fakturu) až po řádném předání 

zboží resp. části zboží a po jeho protokolárním převzetí.  
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(3)Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 13a obchodního zákoníku. 

V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je kupující oprávněn ji 

zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se dostane 

do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněné či opravené faktury. 

 

(4)Faktura bude splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Za den úhrady 

se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího. 

 

(5)Kupující se zavazuje provést úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem na účet 

prodávajícího. Číslo bankovního účtu bude uvedeno na faktuře. 

 

Článek V 

Záruční podmínky 

 

 

(1)Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání 

kupujícímu a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době. 

 

(2)Prodávající se zavazuje, že předané zboží bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů a norem a vlastnosti v  první jakosti 

kvality provedení. 

 

(3)Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v délce ……………(minimálně 20 let) 

na plochu tabulí a ………….(minimálně 5 let) na mechanické zpracování (pylony). 

Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni převzetí zboží kupujícím, které je 

uvedeno v předávacím protokolu podepsaném oběma smluvními stranami.  

 

(4)Kupující je oprávněn reklamovat v záruční době vady zboží u prodávajícího, a to písemnou 

formou. V reklamaci musí být popsána vada zboží nebo alespoň způsob, jakým 

se projevuje a určen nárok kupujícího z vady zboží, případně požadavek na způsob 

odstranění vady zboží, a to včetně návrhu termínu pro odstranění vady zboží prodávajícím.  

 

(5)Záruční servis se prodávající zavazuje provádět u kupujícího, a to formou opravy zboží 

na místě či dodáním náhradního zboží zdarma. Toto náhradní zboží musí být totožných či 

obdobných technických parametrů jako zboží vadné a kupující bude oprávněn je bezplatně 

užívat obvyklým způsobem až do doby převzetí opraveného zboží. Náklady spojené 

s dopravou, montáží a demontáží vadného i náhradního zboží nese prodávající v plné výši.  

 

(6)Prodávající nastoupí k odstranění reklamovaných vad u kupujícího nejpozději do 3 (slovy 

tří) pracovních dnů od nahlášení vady zboží. 

 

(7)V případě nemožnosti odstranění reklamované vady dodá prodávající kupujícímu náhradní 

plnění (zboží), přičemž pro toto náhradní plnění (zboží) běží nová záruční lhůta, a to 

ode dne řádného protokolárního převzetí náhradního plnění (zboží) kupujícím. Záruční 

lhůta je shodná jako v čl. V odst. 3 smlouvy.  
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(8)Po dobu od nahlášení vady zboží kupujícím prodávajícímu až do řádného odstranění vady 

zboží prodávajícím neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude 

počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

 

(9)Prodávající se zavazuje zřídit a po celou záruční dobu udržovat v provozu 

 telefonické a e-mailové kontaktní místo pro hlášení závad: 

 Telefon: 

 E-mail: 

 Kontaktní osoba: 

 

 

Článek VI 

Sankční ustanovení 

 

(1)Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany, 

ve smyslu ustanovení § 300 a násl. obchodního zákoníku, níže uvedené smluvní pokuty, 

jejichž sjednáním není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobenou porušením 

povinnosti prodávajícího, zajištěnou smluvní pokutou. Pohledávka kupujícího na zaplacení 

smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou prodávajícího na zaplacení ceny 

za zboží. 

 

(2)Kupující má právo požadovat na prodávajícím při nedodržení termínu předání zboží dle 

čl. III odst. 2 smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za zboží, s jehož dodáním je 

prodávající v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Při nedodržení stanoveného 

termínu předání zboží je kupující oprávněn také od smlouvy odstoupit.  

 

(3)Při nedodržení termínu nástupu prodávajícího k odstranění reklamovaných vad 

u kupujícího dle č. V. odst. 6 smlouvy je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím 

smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý započatý den prodlení.   

 

(4)Prodávající má právo požadovat na kupujícím při nedodržení termínu splatnosti faktury 

zákonný úrok z prodlení. 

 

 

Článek VII    

Závěrečná ustanovení 

 

(1)Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně 

číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

(2)Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.  

 

(3)Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, 

nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či 

nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či 

nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy 

nebo jejich částí. 
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(4)Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy 

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy a ceny za zboží. 

 

(5)Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

(6)Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž       

kupující obdrží 2 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu   

originálu. 

 

(7)Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 

svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou  dne:                                   

 

 

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

 

za kupujícího:                                                                          za prodávajícího:  

Mgr. Marcela Rousová, ředitelka školy                                    Jméno     
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy a ceny za zboží 

(konkretizace kvantitativně i kvalitativně) 


