
 Číslo smlouvy: 20191030 

 

R Á M C O V Á    S M L O U V A     
Smlouva o odběru balené stolní vody „Nartes“ 

 
kterou dle zákona č. 89/2012 Sb.. – Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů 

uzavřeli: 

     
Smluvní strany 

PRODÁVAJÍCÍ též uváděný jako PRONAJÍMATEL 

Obchodní firma:     NUOVO CAFFE s.r.o. 
se sídlem:     Zákoutí 2844/39, 616 00 Brno 
jejímž jménem jedná:     Petr Tančev, jednatel společnosti 
Osoba zmocněná k podpisu Smlouvy:  Petr Tančev, jednatel společnosti 
Osoba zmocněná k jednání ve věcech  
týkajících se poskytování služeb dle Smlouvy: xxxxx, tel.: xxxxx 
IČ:     269 51 258 
DIČ:     CZ26951258 
OR:      Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 47855 
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     35-4348180207/0100 
Adresa pro doručování:    V Újezdech 2, 621 00 Brno 
Telefon:     xxxxx 
E-mail:     xxxxx  
(dále jen „prodávající“) 

 
a 
 
KUPUJÍCÍ též uváděný jako NÁJEMCE 

Obchodní firma:     Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
se sídlem:     Mozartova 1, 662 15 Brno 
jejímž jménem jedná:    MgA. Ondřej Vodička, tajemník DF 
Osoba zmocněná k podpisu Smlouvy:  MgA. Ondřej Vodička, tajemník DF 
Osoba zmocněná k jednání ve věcech  
týkajících se poskytování služeb dle Smlouvy: xxxxx, xxxxx 
IČ:     62156462   
DIČ:     CZ62156462 
OR:       
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     27-0493900217/0100 
Adresa pro doručování:    Mozartova 1, 662 15 Brno  
Telefon:     xxxxx 
E mail:     xxxxx 
(dále jen „uživatel“) 
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I. Předmět smlouvy 
1) Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu stolní vodu „Nartes“ v demižonech 

o obsahu 18,9 l (dále jen „zboží“) a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží. 
2) Kupující se zavazuje řádně dodané zboží odebírat výhradně od prodávajícího po celou dobu trvání 

smluvního vztahu a zaplatit kupujícímu kupní cenu. Způsob odběru zboží: přímé dodávky zboží na místo 
určené kupujícím. 

II. Dodací a platební podmínky 
1) Kupní cena za jeden kus zboží je stanovena aktuálním ceníkem prodávajícího, a to 120,- Kč bez DPH, 

přičemž kupující má právo na poskytnutí slevy. Tzn., že prodejní cena po slevě je 99,- Kč bez DPH/barel. 
Prodávající je povinen seznámit řádně a včas kupujícího se změnou ceny a aktuálním ceníkem. K ceně 
zboží je vždy připočtena DPH v zákonem stanovené výši. Doprava mimo Brno je při minimálním odběru 3 
ks zdarma. Výše zálohy na obal/demižon činí 200,- Kč bez DPH. 

2) Objednání zboží může kupující učinit telefonicky na čísle xxxxx, xxxxx nebo e-mailem na: xxxxx. 
3) Uzávěrka objednávek je v pracovních dnech do 15:00 hod. Objednávky přijaté po tomto termínu budou 

zpracovány následující pracovní den. 
4) Nebude-li předem objednán jiný termín, zavazuje se prodávající doručit objednané zboží kupujícímu do 2 

pracovních dnů od obdržení objednávky. Kupující je povinen zajistit řádné převzetí objednávky, tj. zejména 
převzetí a úhradu řádně dodaného zboží. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí dodaného zboží, bude-li 
zboží vykazovat vady. 

5) V případě, že kupující nezajistí řádné vyřízení objednávky, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu vzniklých 
nákladů na dopravu ve výši 12,- Kč za každý ujetý kilometr, vyjma případů odmítnutí vadného zboží. 

6) Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za řádně dodané zboží na účet prodávajícího uvedený v záhlaví 
této smlouvy na základě faktur vystavovaných prodávajícím měsíčně, se splatností 14 dnů ode dne jejich 
doručení kupujícímu. Kupní cena je kupujícím zaplacena dne, kdy je vyfakturovaná částka připsána na účet 
prodávajícího. 

7) Provozovatel má právo zvýšit cenu zboží v případě, pokud dojde ke zvýšení ceny od jeho dodavatele o více 
jak 5% a to i v případě zvýšení zákonem stanovené výše DPH. 

III. Ostatní ujednání 
Kupující obdržel zdarma k užívání přístroje na stáčení pramenité vody (dále jen aquamaty), viz Tab.1:  

Tab.1 

Přístroje prodávajícího 

Název Výrobní č. Cena (bez DPH) 

DK2V208   4990,- 
DK2V108 (menší)  4990,-  

a kupující se zavazuje k aquamatům odebírat zboží -  balenou stolní vodu Nartes dle podmínek této smlouvy 
a výhradně od prodávajícího.  

1) Bude -li k provozu aquamatu nutná instalace provozních přípojek vody a elektrického proudu bude tato 
provedena nájemcem s tím, že tento jako jejich vlastník ponese náklady spojené s dodávkami vody a 
elektrického proudu prostřednictvím těchto přípojek, vč. prodlužovacího elektrického kabelu. Instalace 
přípojek bude odpovídat platným normám. 

 

2) Sanitace aquamatu, užívaného kupujícím, spolu s ostatními výdaji s tímto spojenými jsou plně v jeho režii 
a na náklady kupujícího. 
• Cena sanitace 490,-Kč bez DPH- zahrnuje práci + dekalcifikační prostředky 
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• Cena zápůjčky jiného přístroje na dobu sanitace 0,-Kč 
 

Prodávající provádí v periodě 2 x za 1 rok sanitaci z hygienických důvodů: Kupující je povinen sanitaci v 
dohodnutém termínu umožnit, jinak odpovídá za škodu způsobenou neposkytnutím součinnosti. 

3) Po celou dobu spolupráce jsou veškeré servisní zásahy zdarma. Servisní zásahy jsou řešeny do 48 hodin 
od nahlášení poruchy 

4) Aquamat je určen po celou dobu trvání smluvního vztahu výhradně k užívání zboží dodávaného 
prodávajícím.  

5) Aquamaty jsou umístěny v prostorách kupujícího, jimiž se rozumí zejména objekty na uvedené adrese, tj: 
Mozartova 1, 662 15 Brno, jimiž aktuálně kupující disponuje. 

6) Pokud dojde ze strany kupujícího v průběhu trvání smluvního vztahu k porušení podmínek uvedených v čl. 
I. Odst 1. nebo čl. III. Odst. 2. a 3., je tento povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinností na základě doručeného vyúčtování 
smluvní pokuty. 

V. Závěrečná ustanovení 
1) Obě strany výslovně souhlasí s tím, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 

89/2012 Sb. ve znění pozdějších dodatků - Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této smlouvy jsou 
všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále též „VOP“), které upravují podrobnosti smluvního 
vztahu, jakož i další práva a povinnosti smluvních stran. Kupující výslovně prohlašuje, že se s VOP 
v aktuálním znění podrobně seznámil. Pro tento smluvní vztah platí VOP prodávajícího platné v okamžiku 
uzavření této smlouvy – pozdější změna VOP nemá na tento smluvní vztah žádný vliv – pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

2) Smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
3) Tato smlouva je uzavřena na základě pravé a svobodné vůle stran, obě smluvní strany se s ní řádně 

seznámily, souhlasí s celým jejím obsahem, na důkaz čehož níže připojují podpisy osob oprávněných tuto 
smlouvu sjednat.  

4) Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze v písemné formě podepsané oprávněnými 
osobami smluvních stran. 

5) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet od 
prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi. 

6) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 
   
       V Brně, dne 20.5.2019 
 

Za kupující Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
 MgA. Ondřej Vodička, tajemník DF 
        podpis: ………………………………. 
 
 
 
 
Za prodávající NUOVO CAFFE s.r.o.   
Petr Tančev, jednatel     podpis: ……………………………. 


