
NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89 
/ 2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Kupující: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc 
obchodní rejstřík:
se sídlem: U Hradiska 157/29, 779 00 Olomouc 
IČ: 00845337 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

1.2. Prodávající:
Obchodní rejstřík : 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „kupující“), 

a

Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek
Dr XXIII, vložka 16 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Svazarmovská 308, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
000 31 330
CZ00031330
MONETA Money Bank
0166329201/0600

(dále jen „prodávající11)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu

ČI. II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v cenové nabídce č. 19NA00053 dle 
dodacích a platebních podmínek zde uvedených / dále jen zboží / a převést na kupujícího vlastnické 
právo k tomuto zboží. Cenová nabídka tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2.2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu tak, jak je dále uvedeno.



3.1.

ČI. Ill

KUPNÍ CENA

Kupní cena byla stanovena na částku : 
Celková částka bez DPH 
Částka DPH (21%)
Celková částka vč. DPH

56 608,- Kč 
1 1 887, 68,- Kč 
68 496,- Kč

3.2. Cena plnění j e závazná.

ČI. IV

PLVTEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Obě strany se dohodly na těchto platebních podmínkách :

4.2. Kupní cena je splatná nejpozději do 14 dní ode dne dodání zboží prodávajícím a jeho převzetí 
kupujícím, o čemž svědčí potvrzený dodací list. Prodávající je povinen vystavit na kupní cenu fakturu.

4.3. Úhradou kupní ceny se rozumí připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

4.4. Pokud kupující neuhradí ve lhůtě splatnosti kupní cenu, či zálohu na ni, má prodávající právo účtovat 
kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.5. Pokud kupující neuhradí cenu za zboží do tří měsíců po lhůtě splatnosti, prodávající si vyhrazuje právo 
od smlouvy jednostranně odstoupit. Odstoupení se stává účinným okamžikem doručení druhé smluvní 
straně a tímto smlouva od počátku zaniká. V takovém případě je kupující povinen umožnit 
prodávajícímu odebrat zboží zpět do tří dnů od obdržení písemného odstoupení od smlouvy. O odebrání 
zboží se zhotoví zápis, kde budou uvedeny případné škody na zboží a opotřebení zboží. Prodávajícímu 
náleží právo na náhradu vzniklé škody. Škoda je představována především částkou odpovídající 
opotřebení zboží, tj. snížení jeho hodnoty, jakož i náklady na odebrání zboží kupujícímu. Tuto škodu 
prodávající bez prodlení vyčíslí a zašle škodní fakturu kupujícímu. Splatnost této škodní faktury je 14 
dní.

ČI. V

DOD YCÍ PODMÍNKY

5.1. Předpokládaný termín dodání: 14KT

5.2. Místo dodání zboží: U Hradiska 157/29, 779 00 Olomouc
5.3. Ke zboží budou dodány tyto doklady : dodací list

návody na údržbu 
návody na obsluhu

5.4 Součástí zboží je i jeho obal, který chrání zboží před poškozením při přepravě.
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Kupující je povinen zboží před převzetím prohlédnout, zda je bez zjevných vad. Pokud se takové 
vyskytnou, uvede je do dodacího listu. Na pozdější reklamace zjevných vad prodávající nebude brát 
zřetel.

Kupující se zavazuje potvrdit převzetí zboží a služeb v dodacím listu. Zde uvede i výše uvedené vady, 
pokud se vyskytnou. Na základě potvrzeného dodacího listu prodávající vystaví fakturu.

Okamžikem převzetí zboží kupujícím, o čemž svědčí potvrzený dodací list či předání zboží smluvnímu 
dopravci od kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí za škody na zboží.

Pokud prodávající nedodá zboží k předání v dohodnutém termínu, má kupující nárok na smluvní 
pokutu, která činí 0,05 % z ceny zboží za každý den zpoždění. Prodávající není v prodlení s dodáním 
zboží v případě, že kupující nezajistí potřebnou součinnost pro sjednaný způsob dodání, nebo pokud v 
rozporu s touto smlouvou či zákonem odmítne řádně dodané zboží převzít.

Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až po úplném uhrazení kupní ceny, jakož i případného 
závazku kupujícího v podobě úroku z prodlení či jiného peněžitého závazku podle této smlouvy.

Cl, V11 

ZÁRUKA

Záruční doba na předmět smlouvy je 24 měsíců.

Prodávající garantuje, že po dobu záruky bude dodané zboží způsobilé pro použití ke smluvenému, 
jinak obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci 
způsobené jejím obvyklým užíváním.

Prodávající neodpovídá za závady vzniklé v důsledku nedodržení předaných návodů k obsluze či 
nedodržováním obvyklých způsobů užívání a za závady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, jakož 
ani za závady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil 
prodávající. Záruka za jakost zboží zaniká rovněž v případě, že kupující provedl podstatné změny nebo 
úpravy bez souhlasu prodávajícího, nejedná-li se o změny vyvolané nutností odstranit havarijní stav.

V případě, že se na zboží v záruční době vyskytnou vady, kupující je povinen tyto vady bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění oznámit prodávajícímu faxem nebo písemně.

Reklamace je prodávající povinen řešit nejdéle do 30ti dnů.

Prodávající na vlastní náklady opraví nebo nahradí jakoukoli část zboží, která se ukáže jako vadná nebo 
poškozená důsledkem špatného materiálu či zpracování a projeví se v záruční době.

Vady na zboží, které nebudou předmětem záruky, se zavazuje prodávající odstranit v rámci servisu v 
ceně a v době sjednané s kupujícím.

Prodávající v souvislosti s prodejem zboží kupujícímu garantuje na trhu obvyklé smlouvy o údržbě.

ČL.V1II

ZÁVĚRLČNÁ USTANOVÍ NÍ

Veškeré informace a know how, obdržené kteroukoli stranou v souvislosti s touto smlouvou, budou 
udržovány jako důvěrné druhou stranou. Je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu druhé strany 
je poskytovat třetím osobám.



8.2. Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými statutárními 
zástupci obou smluvních stran.

8.3. Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana jedno 
vyhotovení.

8.4. Tato smlouvaje podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné 
vůli.

8.5. Smluvní strany si výslovně dle § 262 Obchodního zákoníku sjednávají, že jejich závazkový vztah se 
řídí ustanoveními obchodního zákoníku a to i pro případ, že bez tohoto ujednání by tomu tak nebylo s 
tím, že povinností objednatele je o této skutečnosti vždy uvědomit osobu poskytující zajištění tohoto 
závazku.

8.6. Pro případ vymáhání splnění povinnosti z této smlouvy dohodly si smluvní strany jako místně 
příslušný soud Městský soud v Praze.

8.7. V případě, že se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane, nebo bude prohlášeno neplatným, 
nevykonatelným či nevymahatelným, taková vada příslušného ustanovení nemá vliv na ostatní 
ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit vadné ustanovení novým ustanovením 
bezvadným, které v maximálním možném rozsahu zachová hospodářský význam nahrazovaného 
ustanovení.

PŘÍLOHY: nabídka / příloha č. 1 

V Ostravě dne ty ' Mfó/

Za prodávajícího:

■Y\

Ing. Zdenka Děcká 
Předseda představenstva

c

Vyro.iin srno
VKUS

FRYDEK-MÍSTEK 
Svazarmovská 308,738 04 Frýdek-iWstr;0‘.2. 884 -.i.-.... ,

Monika Rýpárová 
2.Místopředseda představenstva

V Ostravějdpe: , , _,
otredsií škola logistiky

Za kupujícího: a chemie, -i. 
Olomouc, U Hradiska 29
IC 00845337, tel. SW 556 H1

PaedDr. Daruše Mádrová 
Ředitelka školy



©VKUS Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek
Svazarmovská 308, 738 04 Frýdek-Místek 

zapsáno u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn.: Dr XXIII vložka 16

ČSN EN ISO 9001 

-IQNet- CQS

Odběratel:
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, 
U Hradiska 
U Hradiska 157/29 
779 00 Olomouc
IČ:00845337 

DIČ: CZ00845337

Tel.: 585 556 117, 724 377 571

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka
NP/558432041

Cenová nabídka č. 19NA00053 - kabinety doplnění

Frýdek-Místek
4.3.2019

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Kabinet 180
Kancelářský stůl rozměr 1600x800mm, 1 5 100,00 10,00% 4 590,00 21% 963,90 5 553,90
průchodka, podnož se skrytým vedením 
kabeláže,stolová deska U222, podnož 
RAL9006 hliník,

Kontejner mobilní, 3 zásuvky, horní 1
uzamykatelná, korpus šedý U708, čílka 
U222, úchytka hliník

Kuchyňka bez horních skříněk,korpus 1 
šedá U708, pracovní deska beton světlý,, 
dvířka dekor U222

Police d1600 x h250 x v 350mm, tl. 4
25mm, kotvení do zdi, dekor U222

Kabinet 172
Skříň šatní, 50H, výsuv na ramínka, 1x 1
police v horní části, uzamykatelná, korpus 
šedá U708,dveře U222 , úchytka hliník

4 400,00 10,00% 3 960,00 21% 831,60 4 791,60

7 130,00 10,00% 6 417,00 21% 1 347,57 7 764,57

1 980,00 10,00% 7 128,00 21% 1 496,88 8 624,88

6 890,00 10,00% 6 201,00 21% 1 302,21 7 503,21

Nástěnka Hobra, rozměr 1200 x 600mm 4 995,00
(2x do kabinetu 180

3 980,00 21% 835,80 4 815,80

Police do skříně_náhradní_šíře 800mm, 4 350,00 10,00% 1 260,00 21% 264,60 1 524,60
dekor U708 šedá

Kabinet 240
Kancelářský stůl ergo, 1600 x 1200mm, 1 6 500,00 10,00% 5 850,00 21% 1 228,50 7 078,50
přístavná hrana 422mm, podnož 
RAL9006,, desk šedá U708, průchodka

Kontejner mobilní, 3 zásuvky, horní 1 4 400,00 10,00% 3 960,00 21% 831,60 4 791,60
uzamykatelná, korpus šedý 1)708, čílka 
U222, úchytka hliník

Židle kancelářská Medea, Plus opěrák 1 1 990,00 20,00% 1 592,00 21% 334,32 1 926,32
síť, područky stavitelné, potah černý,, 
mechanika synchro

IČ: 00031330
DIČ: CZ00031330

tel : 558 432 041
e-mail: vkusfm.Ýřvkusfm.cz
www.vkusfm.cz

bankovní spojení: 
MONETA Money Bank, a.s. 

C.ťi.:0166329201/0600

http://www.vkusfm.cz


Označení dodávky množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Kabinet 240a
Skříň policová ATYP, korpus šedá 1)708, 1 4 900,00 10,00% 4 410,00 21% 926,10 5 336,10
v 2100 x š 1400mm x h 350mm

Kabinet 241
Skříň kombinovaná SCD05823,50H, 1 4 400,00 10,00% 3 960,00 21% 831,60 4 791,60
rozměr 1800 x 800x 400mm, korpus šedá 
U708, dvířka U222

Doprava 1 1 200,00 1 200,00 21% 252,00 1 452,00

Montáž 1 2 100,00 2 100,00 21% 441,00 2 541,00

Součet položek
Zaokrouhlení
CELKEM K ÚHRADĚ

56 608,00 11 887,68 68 495,68 
0,32 

68 496,00

Termín dodání: 14.KT
Možnost fakturace přes náhradní plnění

Vystavil: Blanka Konderlovvá 
nahradniplneni@vkusfm.cz
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