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KUPNÍ SMLOUVA 
NAFUKOVACÍ SKÁKACÍ HRAD - REGIONY 

 

Český rozhlas 

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

nezapisuje se do obchodního rejstříku 

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500 

zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

         XXXXXXXXXXXXXXX 

         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen jako „kupující“ nebo „Český rozhlas“) 

 

a 

 

BaseGang s.r.o.  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C., 

vložce 157687 

Praha 8 - Kobylisy, Klapkova 1851/19, PSČ 18200 

zastoupená: Jakub Hladík - jednatel 

IČO 28982509, DIČ CZ28982509 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 668844/5500 

zástupce pro věcná jednání  Jakub Hladík 

         XXXXXXXXXXXXXXX 

         XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen jako „prodávající“) 

 

(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto kupní smlouvu (dále jen jako „smlouva“) 

 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je 

předmětem koupě, a to 1 ks nafukovacího skákacího hradu blíže specifikovaného v příloze 

této smlouvy (dále také jako „zboží“ nebo „nafukovací skákací hrad“) a umožnit kupujícímu 

nabýt vlastnické právo ke zboží na straně jedné a povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit 

prodávajícímu kupní cenu na straně druhé; to vše dle podmínek stanovených touto smlouvou.  

II. Místo a doba plnění 

1. Místem plnění a odevzdání zboží je Český rozhlas Olomouc, Horní náměstí 21, Olomouc.  

2. Kupující neprodleně po účinnosti této smlouvy předá prodávajícímu podklady pro vypracování 

grafického návrhu konečné podoby nafukovacího skákacího hradu (zejm. logotypy Českého 

rozhlasu). Prodávající do 4 dnů od účinnosti této smlouvy zašle na e-mailovou adresu zástupce 
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pro věcná jednání kupujícího grafický návrh nafukovacího skákacího hradu vč. brandingu  

zhotoveného dle podkladů od kupujícího a dále na adresu sídla objednatele vzorník barev ve 

fyzické podobě. Kupující do 3 dnů od obdržení grafického návrhu potvrdí jeho podobu a sdělí 

prodávajícímu případný výběr barev dle vzorníku prodávajícího. Nedohodnou-li se smluvní 

strany písemně jinak, prodávající do 1 týdne od obdržení výběru barev kupujícím dodá 

kupujícímu vzor nátisku loga.  Kupující je oprávněn do 3 dnů potvrdit podobu nátisku, případně 

zaslat své připomínky na e-mailovou adresu zástupce pro věcná jednání prodávajícího. 

Prodávající je povinen dodat zboží v poslední verzi schválené oběma smluvními stranami. 

3. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do 

6 týdnů od účinnosti smlouvy. Prodávající je povinen odevzdání zboží oznámit kupujícímu 

nejméně tři pracovní dny předem na e-mail uvedený v úvodních ustanoveních této smlouvy.  

III. Cena zboží a platební podmínky 

1. Celková cena zboží je sjednána dohodou smluvních stran a činí 120.000,- Kč (slovy: 

stodvacettisíc korun českých) bez DPH (dále jen „cena“). K ceně bude připočtena DPH 

v zákonem stanovené výši. 

2. Celková cena dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré 

náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží dle této smlouvy (např. doprava zboží do 

místa odevzdání, zabalení zboží). 

3. Úhrada ceny bude provedena po odevzdání zboží kupujícímu na základě daňového dokladu 

(dále jen „faktura“). Prodávající má právo na zaplacení ceny okamžikem řádného splnění svého 

závazku, tedy okamžikem odevzdání veškerého zboží kupujícímu dle této smlouvy.  

4. Doba splatnosti faktury činí 24 dnů od data jejího vystavení prodávajícím za předpokladu, že k 

doručení faktury kupujícímu dojde do 3 dnů od data vystavení. V případě pozdějšího doručení 

faktury činí splatnost 21 dnů od data jejího skutečného doručení kupujícímu.  

5. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a její součástí musí být 

kopie protokolu o odevzdání zboží podepsaná oběma smluvními stranami. V případě, že faktura 

neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je kupující oprávněn fakturu vrátit 

prodávajícímu a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu doba 

splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury 

kupujícímu. 

6. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 

Sb., o DPH, v platném znění (dále jen „ZoDPH“), tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany 

se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako příjemce zdanitelného plnění  bude ručit 

v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel 

zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést 

DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce 

daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně 

uhrazenou. Český rozhlas je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat 

poskytovateli zdanitelného  plnění písemný doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této 

smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy 

prohlášen za nespolehlivého plátce. 

IV. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva ke zboží dochází 

z prodávajícího na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu (tj. zástupci pro věcná 

jednání dle úvodních ustanovení této smlouvy nebo jiné prokazatelně pověřené osobě).  
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2. Odevzdáním zboží je současné splnění následujících podmínek:  

a) umožnění kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění podle této smlouvy; 

b) faktické předání zboží kupujícímu (vč. kompletní dokumentace ke zboží); 

c) podpis protokolu o odevzdání obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího 

na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva ke zboží dle předchozího odstavce tohoto 

článku smlouvy. 

4. Odevzdáním zboží kupujícímu poskytuje prodávající kupujícímu veškerá majetková autorská 

práva ke grafickému návrhu stanu, jakož i k výslednému zboží, a to ke všem způsobům užití, 

v rozsahu časově, množstevně a místně neomezeném.  

V. Odevzdání a převzetí zboží 

1. Smluvní strany potvrdí odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení podpisem 

protokolu o odevzdání, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha, a jenž musí 

být součástí faktury (dále v textu také jen jako „protokol o odevzdání“). Kupující je oprávněn 

odmítnout převzetí zboží (či jednotlivého kusu), které není v souladu s touto smlouvou. V 

takovém případě smluvní strany sepíší protokol o odevzdání v rozsahu, v jakém došlo ke 

skutečnému převzetí zboží kupujícím, a ohledně vadného zboží uvedou do protokolu 

skutečnosti, které bránily převzetí, počet vadných kusů a další důležité okolnosti. Prodávající 

splnil řádně svou povinnost z této smlouvy až okamžikem odevzdání veškerého zboží (tj. v 

množství, jakosti a provedení) dle této smlouvy. 

VI. Jakost zboží a záruka 

1. Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboží je nové, nepoužívané, bez faktických a právních 

vad a odpovídá této smlouvě a platným právním předpisům. 

2. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

okamžikem odevzdáním zboží kupujícímu. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží 

bude po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému obvyklému účelu, jeho kvalita bude 

odpovídat této smlouvě a zachová si vlastnosti touto smlouvou vymezené, popř. obvyklé. 

3. Prodávající je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vadu dodáním nového zboží 

nebo dodáním chybějícího zboží nebo vadu zboží bezplatně odstranit její opravou dle povahy 

vady, která se na zboží objeví, a to nejpozději do deseti dní od jejího oznámení kupujícím. V 

případě, že bude prodávající v prodlení s výměnou zboží za nové nebo dodáním chybějícího 

zboží nebo s odstraněním vady její opravou je kupující oprávněn vadu odstranit sám na náklady 

prodávajícího nebo odstoupit od smlouvy v odpovídajícím rozsahu.   

4. Výše uvedená ustanovení této smlouvy se přiměřeně použijí i na vady dokladů, nutných pro 

užívání zboží.  

VII. Změny smlouvy 

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky ke smlouvě vzestupně číslovanými 

počínaje číslem 1 a podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.  

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují. 
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VIII. Sankce, zánik smlouvy 

1. Bude-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen 

nárok kupujícího na náhradu případné škody v plné výši vzniklé z téhož právního důvodu. 

2. Bude-li prodávající v prodlení s vyřízením reklamace zboží, zavazuje se prodávající zaplatit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutou 

není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody v plné výši vzniklé z téhož právního 

důvodu. 

3. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením ceny, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

4. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit:  

a) v případě opakovaného prodlení s dodáním grafického návrhu, vzorníku barev nebo nátisku 

loga odpovídajícího podkladům objednatele dle čl. II., odst. 2 této smlouvy; 

b) v případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží nebo jeho části o více než 15 dní;  

c) v případě prodlení s odstraněním vady zboží o více než 10 dní nebo v případě opakovaného 

(alespoň třikrát po dobu záruční doby) prodlení s odstraněním vady o více než 5 dní; 

d) je-li to stanoveno touto smlouvou.  

5. Odstoupení musí být učiněno písemně a jeho účinky nastávají následující den po doručení 

odstoupení druhé smluvní straně. 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v platném znění. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží 

dva a prodávající jeden. 

4. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně 

příslušný soud obecný soud podle sídla kupujícího. 

5. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění 

z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby 

podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o 

zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu 

ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností. 

6. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího 

podepsání oběma smluvními stranami. Prodávající tímto bere na vědomí, že v důsledku 

specifického organizačního uspořádání kupujícího smluvní strany vylučují pravidla dle 
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ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a prodávající nemá právo ve smyslu 

§ 2910 OZ po kupujícím požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody. 

7. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna Českým rozhlasem 

v registru smluv v souladu se zákonem registru smluv. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv 

prodávající, zašle Českému rozhlasu potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného 

odkladu. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních 

ustanovení smlouvy. 

 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je její: 

 

Příloha: Specifikace zboží; 

 

Příloha: Protokol o odevzdání. 

 

 

V ………………..     dne ……………….                V ………………..     dne ……………….           

  

Za kupujícího 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXX 

Za prodávajícího 

Jakub Hladík 

jednatel  

 

 

 
  



 

  6 / 7 

PŘÍLOHA – SPECIFIKACE ZBOŽÍ 

 

Nafukovací skákací hrad podle níže určené specifikace: 

 

Technické parametry a příslušenství: 

 Nafukovadlo s ventilátorem (potřeba stálý přívod el. energie) včetně příslušenství. 

 Certifikace dle ČSN EN 14960 

 Požadovaný rozměr: šířka 5-5,5 m, hloubka 5-6m, výška 3,2 m 

 Materiál základny, na které se skáče - kvalitní pevný materiál určený pro tento typ 
výrobku, např. PVC 650g/m2, PVC 680 g/m2, bez potisku, možnost výběru barev ze 
vzorníku. 

 Materiál stěn a sloupů např. PVC 310g/m2,  

 Příslušenství: tlakový ventilátor 220V (umístěný vně nafukovadla), přepravní obal na 
nafukovadlo, kotvící prvky (kolíky a lanka), podložka pod nafukovadlo (možnost výběru 
barev ze vzorníku), návod k obsluze. 

 

Ostatní: 

 Před začátkem výroby schválení nátisku barev pro tisk a dodání vzorníku a nátisku loga 
na materiálu, ze které budou sloupy a spoj. 

 

Požadavky na barevnost a potisk: 

 Skákací hrad bude v kombinaci barev zelená a bílá. 

 Sloupy a spoj mezi předními sloupy – bílý podklad, zelený potisk v barvě Pantone 3268C. 

 Bočnice: barevnost: zelené – v barvě Pantone 3268C, nebo ze vzorníku – bude 
upřesněno při realizaci – bez potisku. 

 Základna (skáče se na ní) – barevnost zelená – výběr ze vzorníku – bez potisku. 

 Podložka pod hrad – barevnost: výběr ze vzorníku, bez potisku 
 

Ukázka stávajícího nafukovacího skákacího hradu.  
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PŘÍLOHA – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ 

 

Český rozhlas 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

         XXXXXXXXXXXXXXX 

         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen jako „přebírající“) 

 

a 

 

BaseGang s.r.o. 

IČ 28982509, DIČ CZ28982509 

zástupce pro věcná jednání  Jakub Hladík 

         XXXXXXXXXXXXXXX 

         XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 (dále jen jako „předávající“) 

 

I.  

1. Smluvní strany uvádí, že na základě kupní smlouvy ze dne ……………… odevzdal níže 

uvedeného dne předávající (jako prodávající) přebírajícímu (jako kupujícímu) následující zboží:  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

II.  

1. Přebírající po prohlídce zboží potvrzuje odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti 

a provedení.  

2. Pro případ, že zboží nebylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a přebírající 

z tohoto důvodu odmítá převzetí zboží (či jeho části nebo jednotlivého kusu) strany níže uvedou 

skutečnosti, které bránily převzetí, počet vadných kusů, termín dodání bezvadného zboží a další 

důležité okolnosti: 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

V ………………..     dne ……………….           V ………………..     dne ……………….           

Za přebírajícího 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX 

Za předávajícího 

 Jakub Hladík 

jednatel 

 


