
Číslo smlouvy Kupujícího: 023977/2018/00 
Číslo smlouvy Prodávajícího: ………………..…. 

KUPNÍ SMLOUVA 
kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a 

za následujících podmínek tyto smluvní strany 

KUPUJÍCÍ 
Název: Vysoké učení technické v Brně (dále také „VUT“) 
Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Pro součást: Fakulta informačních technologií VUT (dále také „FIT VUT“) 
Sídlem: Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (adresa pro doručování) 
Zástupce:  prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, děkan FIT VUT 
IČO: 00216305 
DIČ: CZ00216305 
Bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX 

Kontaktní osoba Kupujícího:   
XXX, tel. č. XXX, e-mail: xxx@fit.vutbr.cz 

a 

PRODÁVAJÍCÍ 

Název: Dřevozpracující výrobní družstvo 
Sídlo: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 
Zápis v obchodním rejstříku:  vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl  DrXXXVIII, vložka 431 
Zástupce: XXX, XXX a 

XXX, XXX 
IČO: 00030520 
DIČ: CZ00030520 
Bankovní spojení: XXX, XXX, číslo účtu: XXX 

Kontaktní osoba Prodávajícího: 
XXX,  tel. č.: XXX, e-mail: xxx@dvdjaromerice.cz 

(dále též jako „smluvní strany“) 

I. PŘEDMĚT KOUPĚ

1) Předmětem koupě podle této Smlouvy je dodávka nábytku do kanceláře XXX.

2) Předmět koupě je blíže specifikován v nabídce Prodávajícího ze dne 2. 11. 2018, která je nedílnou 
součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.

3) Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:

a) odevzdat Kupujícímu Předmět koupě dle odst. 1 a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto 
Předmětu koupě, 
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b) splnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě,  

 a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu. 

4) Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající krom shora uvedeného rovněž povinen 
a zavazuje se: 
a) Předmět koupě dopravit a provést jeho instalaci na Kupujícím za tím účelem určené místo,  
b) Předmět koupě plně integrovat se zařízením stavby, ve které bude instalován,  
c) Předmět koupě uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu, 
d) předat soupisy jednotlivých položek Předmětu koupě.  

 

II.  KUPNÍ CENA 

1) Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši: 

Kupní cena bez DPH                                     70.870,00 Kč 

Výše DPH (21%) v Kč                   14.882,70 Kč 

Kupní cena vč. DPH                                      85.752.70 Kč 

 

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ 

1) Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě nejpozději: 

do 15. 2. 2019. 

Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě tím, že tento bude převzat 
jako bezvadný Kupujícím. 

2) Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího s dostatečným 
časovým předstihem (minimálně 3 pracovních dnů) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu 
Předmět koupě odevzdat, jinak Kupující není povinen Předmět koupě převzít. V případě, že 
Prodávající včas uvědomí Kupujícího dle předchozí věty, zavazuje se Kupující umožnit Prodávajícímu 
přístup do místa plnění. 

3) Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v níže uvedeném místě: 

Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Božetěchova 1/2, 612 00 Brno 

4) Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Předmět koupě a podepsat předávací 
protokol: 

XXX, tel. č.: 54114 XXX, e-mail: xxx@fit.vutbr.cz nebo 

XXX, tel. č.: 54114 XXX, e-mail: xxx@fit.vutbr.cz 

5) Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné dokumentace 
Předmětu koupě v souladu s čl. IV odst. 3 Všeobecných nákupních podmínek VUT. 
 

IV. ZÁRUKA ZA JAKOST 

Kupující a Prodávající ujednávají, že Záruční doba na Předmět koupě stejně jako na každou jeho část je 
24 měsíců ode dne, kdy byl Předmět koupě jako bezvadný převzat Kupujícím. 
 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:  

a) Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 2. 11. 2018. 

mailto:xxx@fit.vutbr.cz
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Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až IV. 
Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že 
v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž 
číselné označení uvedené v tomto odstavci je nižší.   

2) Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky VUT ve znění účinném ke dni 
zahájení zadávacího řízení, na jehož základě je uzavírána tato Smlouva (dále v textu pouze jako 
„VNP“). VNP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku 
a upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v případě, že tyto nejsou specifikovány v této 
Smlouvě. V té souvislosti rovněž smluvní strany k zamezení jakýchkoli spekulací prohlašují a uzavírají 
dohodu v tom smyslu, že ve VNP se Smlouvou myslí tato Smlouva. Obě smluvní strany současně 
ujednávají, že v případě odlišnosti ustanovení Smlouvy a VNP platí vždy ustanovení Smlouvy. VNP jsou 
dostupné na http://vut.cz/vnp, přičemž Prodávající svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, 
že se s textem VNP detailně seznámil a že jsou mu tudíž známy. 

3) Prodávající je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

4) Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje 
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění 
Smlouvy zajišťuje Kupující. 

5) Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany 
berou na vědomí, že tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v souladu se 
zákonem o registru smluv. 

6) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  

7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

8) 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 smluvních stran učiněný 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 smluvních stran. 

9) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní 
strana obdrží po jednom z nich. 

10) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Brně dne  V Jaroměřicích nad Rokytnou dne  

 

 
________________________________ 
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík 
děkan FIT VUT 

za Kupujícího 

 

 

_______________       _________________ 
XXX                                  XXX 
XXX                                  XXX 

za Prodávajícího 
 

http://vut.cz/vnp


Pol. název  výrobku rozměry (mm) množství  cena/ks bez DPH  celkem bez DPH 

1. dvířka na skříňku nad pájecí stůl, kování stávající 895x395 2 720,00 Kč  1 440,00 Kč  

2. dvířka na skříňku nad pracovní stůl, dvoudveřová skř., kování stávající 395+395x395 2 640,00 Kč  1 280,00 Kč  

3. dvířka na policovou skříň, dvoudveřová skř., kování stávající 395+395x745 2 1 200,00 Kč  2 400,00 Kč  

3. čílko na policovou skříň 800x60 2 100,00 Kč  200,00 Kč  

4. dvířka na šatní skříň, kování stávající 595x1835 1 2 220,00 Kč  2 220,00 Kč  

4. čílko na šatní skříň 600x60 1 100,00 Kč  100,00 Kč  

5. dvířka na úzkou skříň, vč. kování 295x1835 1 1 430,00 Kč  1 430,00 Kč  

5. čílko na úzkou skříň 300x60 1 80,00 Kč  80,00 Kč  

6. čílko na kontejner, kování stávající 425x120 4 100,00 Kč  400,00 Kč  

7. pracovní deska rohová  pájecího stolu, podnož stolu stávající 2000/600x1180/800 1 2 750,00 Kč  2 750,00 Kč  

8. nová věšáková deska, kování stávající, věšáček 2 ks 300x1845 1 1 100,00 Kč  1 100,00 Kč  

9. nový pracovní stůl rohový, kovová podnož 2100/600x1100/800  v.750 1 6 620,00 Kč  6 620,00 Kč  

10. nová skříňka kontejnerová pevná, tužkovník + 4x zásuvka 420x600x750 1 6 400,00 Kč  6 400,00 Kč  

11. nová skříňka na minibar + minibar 600x600x750 1 10 800,00 Kč  10 800,00 Kč  

12. nový jednací stůl zkosený, kotvený do zdi + centrální noha 1500x600  v.750 1 4 850,00 Kč  4 850,00 Kč  

Celkem   42 070,00 Kč  

Demontáž stávajících dví řek, montáž a doprava 28 800,00 Kč  

CELKEM v č. dopravy a montáže 70 870,00 Kč  

Podnože stolu kov, barva  stříbrná

V Jaroměřicích n. Rok. 2.11.2018

Cenová nabídka - VUT Brno Božet ěchova

kancelář XXX

Dřevozpracující výrobní družstvo  -  Stromo řadní 1098,   675 51 Jaroměřice n.Rok.,  tel. XXX

Stolové desky + korpus kontejneru a skříňky na lednici  lamino Kronospan 0197 Pe Chinchilla  Grey

Dvířka skříněk, čílka kontejneru a věšáková stěna        lamino Kronospan 0564 PE   Almond
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