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Kupní smlouva 

(dle § 2586 a násl. NOZ) 

 

Pavel Plicka 

Mnetěš 65 

IČO:40208133 

DIČ:CZ6503202277 

tel.603227447 

 

(dále jen „prodávající“)  

 

a 

 

Základní školou Roudnice nad Labem, Jungmannova 660 

zastoupená ředitelem školy Jaroslavem Králem 

IČO: 46773606 

se sídlem v Roudnici nad Labem 660 

 

(dále jen „kupující“) 

 

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 

Uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu:  

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem zakázky je vybavení ředitelny nábytkem pro ZŠ Jungmannova 660, 

Roudnice nad Labem. 

Požadujeme tyto díly sestavy: 

Rozměry jsou uvedeny v centimetrech v pořadí, šířka, výška, hloubka 

 

5 ks skříň nízká dvoukřídlové s výsuvem, dveře dýha 90 x 105 x 60, zámek 

2ks skříň vysoká dvoukřídlová dveře, police sklo, led osvětlení 90 x 200 x 60 

1 ks skříň vysoká rohová, dveře a police sklo, led osvětlení 90 x 200 x 90 

1 ks skříň vysoká jednokřídlová, dveře a police sklo, led osvětlení 45 x 200x 60 

1 ks skříň vysoká šatní, dveře dýha  90 x 200 x 60 

1 ks skříň nízká dvoukřídlová, dveře dýha 70 x 67 x 60 - zámek 

1 ks skříň nízká otevřená 90 x 67 x 60 - zámek 

1 ks skříň nízká dvoukřídlová, dveře dýha 90 x 67 x 60 - zámek 

2 ks skříň nízká otevřená 83 x 67 x 30 - zámek 

2 ks kancelářský stůl PD dýha podnož bílá 200 x 75 x 75 

2 ks kontejner se zásuvkami 1 + 2, rozměr 60 x 60 x 55 

1 ks skříň na šanony bílá 150 x 160 x 35 

1 ks jednací stůl, kovové nohy /tvar frézovaný/ 200 x 75 x 100  

1 ks police volná s montáží na skryté trny 200 x 30 

1 ks police volná s montáží na skryté trny 100 x 30 

 

Specifikace materiálů: 
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- korpusy skříní a podnože stolů lamino bílé hladké dekor W 980, vrchní desky skříní, 

dveře, čela zásuvek a pracovní desky stolů přírodní dýha Dub 

- panty skříní  s tlumením, výsuvy s dotahem – dodavatel udává referenční výrobek 

Strong  

- police a dveře skříní sklo čiré a kalené 

- povrchová úprava dýhovaných ploch- polomatný tvrdý olejový vosk OSMO 

- osvětlení Led pásek v hliníkové liště Grove, mléčná krytka led 

 

U výrobků požadujeme bezpečnostní zaoblení rohových hran. 

Zakázka zahrnuje vedle samotné dodávky také montáž, dopravu do místa plnění a 

proškolení obsluhy. 

 

Dále jen „Zboží“. 

 

                             

        Prodávající umožní nabytí vlastnického práva k tomuto        

        Zboží a kupující se zavazuje Zboží převzít a  zaplatit   za toto       

        Zboží prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl.  

        II. této smlouvy.  

              

 

       Prodávající se zavazuje předat kupujícímu spolu se Zbožím též    

       doklady nutné k převzetí a užívání zboží. 

 

II. 

Kupní cena 

 

1. Kupní cena za Zboží specifikované v čl. I. odst. 1. této smlouvy činí    

    263 726,-Kč bez DPH,   319 108,- Kč včetně DPH.  

 

2. Kupní cenu dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen 

zaplatit do 14 dnů po dodání zboží a to na základě daňového dokladu 

vystaveného prodávajícímu, který bude kupujícímu doručen spolu se 

Zbožím. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu bezhotovostní platbou, 

a to na platební účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu 

doručovaném kupujícímu spolu se Zbožím; kupující je povinen platbu 

specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu, pokud nebude 

specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu 

specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového 

dokladu. 

 

III. 

Lhůta a místo pro dodání Zboží 

 

1. Prodávající je povinen dodat Zboží kupujícímu nejpozději do 

20. 8. 2021 nebo dříve dle dohody. 

2. Místem dodání Zboží je sídlo kupujícího. 

IV. 

Další povinnosti prodávajícího a kupujícího 
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1. Prodávající je povinen dodat Zboží kupujícímu včas a řádně, 

v bezvadném stavu.  

 

2. Prodávající je povinen Zboží při odeslání zabalit pro přepravu 

takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození. 

 

3. Prodávající je povinen spolu se Zbožím dodat a předat kupujícímu 

též veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží. 

 

4. Kupující je povinen Zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu 

nebezpečí škody na Zboží z prodávajícího na kupujícího podle čl. V. 

této smlouvy. 

 

5. Náklady spojené s odevzdáním a převzetím věci v místě plnění nese 

prodávající.  

 

 

V. 

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží 

 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží, jakmile je mu Zboží 

prodávajícím předáno. Prodávající si tímto ve smyslu § 2132 

občanského zákoníku vyhrazuje ke Zboží vlastnické právo a smluvní 

strany tímto sjednávají ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení 

výhradu vlastnického práva, dle které kupující nabývá vlastnické právo 

ke Zboží až úplným zaplacením kupní ceny. 

 

2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího v době, kdy 

převezme Zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas a 

řádně, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se Zbožím a 

kupující poruší smlouvu tím, že Zboží nepřevezme. / Nebezpečí škody 

na Zboží přechází na kupujícího v okamžiku úplného zaplacení kupní 

ceny dle čl. II. odst. 2 této smlouvy. 

 

VI. 

Záruka za jakost 

 

3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost Zboží (tj. že 

dodané Zboží bude po uvedenou dobu způsobilé pro použití 

k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti) na dobu 24  

měsíců.  

 

 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním Zboží se prodávající 

zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý 

den  prodlení.  
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2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny díla se kupující 

zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05,% za 

každý den.  

 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně 

seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla 

sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností 

originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Tuto 

smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami. 

 

V Roudnici nad Labem                               V Roudnici nad Labem    

 dne 9. 6. 2021                                  dne 9. 6. 2021                       

          

prodávající                                                                        kupující                                                           

  

  

  

  

  

  

 1 

  


