
 
 
 

Kupní smlouva  
č. 01.09.2019(4051908) 

 
uzavřená dle ust. §2079 a zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů uzavřená níže 

uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Smlouva“) 

mezi 

 
 

I. Smluvní strany 
 
Prodávající: OFFICE-CENTRUM s.r.o. 

Českobrodská 53, Praha 9   190 11 
zastoupená panem Tomášem Liškou       jednatelem společnosti  
IČ: 27143562 DIČ: CZ27143562 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99565 
Bankovní spojení:     Moneta  Money Bank, a.s.         č.ú.:182435020/0600 
(dále jen „Prodávající“) 

 

Kupující: Městské státní zastupitelství v Praze 

  Náměstí 14.října 2188/9, Praha 5 

  zastoupená ředitelem správy MSZ v Praze Ing. Pavlem Tůmou 

  IČ: 00026000  DIČ: CZ00026000 

  Bankovní spojení: Česká národní banka Praha č.ú.: 916-2725021/0710 
   (dále jen „Kupující“) 

 

 

II. 
Předmět smlouvy a kupní cena 

 

Předmětem této kupní smlouvy je koupě, dodání, instalace níže uvedené kancelářské techniky a 
proškolení obsluhy se zacházením a používání této techniky. Multifunkční tiskový stroj bude 
dodán včetně spotřebního materiálu. Dále jen „předmět koupě“. 

 

Označení Počet Cena za 1ks 
bez DPH 

Cena za 1ks 
včetně DPH 

 

Bizhub C284e+DF-
624+DK-510+FS-533, 
včetně autorského 
poplatku a likvidace 
elektroodpadu  

4 31 500,-Kč 38 115,-Kč  

Cena celkem 4 126 000,-Kč 152 460,-Kč  



 
Celková cena za předmět koupě činí 126 000,- Kč bez DPH, to znamená 152 460,-Kč včetně 
21% DPH (slovy:stopadesátdvatisícčtyřistašedesátkorunčeských). 
Tato výše uvedená kupní cena je nejvýše přípustná a je ji možno změnit pouze formou 
písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Kupní cena obsahuje 
cenu předmětu koupě, dopravu předmětu koupě v rámci ČR, instalaci a zaškolení kupujícím 
určené obsluhy (1-2 osoby). 
 

III. 
Nabytí vlastnického práva 

 
Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě až po úplném zaplacení kupní ceny uvedené 
v čl. II. této smlouvy. Do této doby je výše uvedený předmět koupě ve vlastnictví prodávajícího a 
kupující není oprávněn jej prodat či zatížit ve prospěch třetí osoby (např. zastavit či pronajmout).  
Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující převezme 
předmět koupě od prodávajícího v souladu s čl. VI. této smlouvy. 
 

IV. 

Termín plnění 
 

1) Dodávka předmětu koupě bude provedena včetně instalace a proškolení obsluhy, a to 
v termínu nejpozději do 14 dnů ode dne oboustranného podpisu této kupní smlouvy. 

 

V. 
Místo plnění 

 
Místem dodání předmětu koupě je:  

1. MSZ, Náměstí 14.října 2188/9, Praha 5 
2. OSZ 1, Lazarská 4/10, Praha 2 
3. OSZ 4, 28.pluku 1533/29b, Praha 10 
4. OSZ 9, 28.pluku 1533/29b, Praha10 

 
Datum instalace bude: do 27.09.2019 
 

VI. 
Vady zboží 

 

1) Prodávající odpovídá za bezvadný a řádný stav dodávaného předmětu koupě až do okamžiku 
instalace a předání předmětu koupě kupujícímu dle čl. VI., odst. 2) této smlouvy. Toto platí i 
pro techniku, která musí být u kupujícího odborně instalována. 

2) Kupující je povinen si předmět koupě prohlédnout při jeho převzetí za přítomnosti 
prodávajícího. Dále je kupující povinen uplatnit vůči prodávajícímu právo z vad zjevných při 
odběru, a to písemnou zprávou odeslanou prodávajícímu nejpozději do tří pracovních dnů 
ode dne převzetí předmětu koupě nebo tyto vady uvést v Instalačním listě – protokolu o 
převzetí stroje. Převzetí předmětu koupě bude potvrzeno v Instalačním listě – protokolu o 
převzetí stroje podepsaném zástupci obou smluvních stran. Pokud nedojde k podpisu tohoto 
Instalačního listu – protokolu o převzetí stroje, bude se mít za to, že předmět koupě nebyl 
předán a převzat. Kupující není oprávněn odmítnout podepsat Instalační list-protokol o 
převzetí stroje bez uvedení relevantního důvodu. 

3) Reklamaci skrytých vad předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned 
po jejich zjištění, nejdéle však do uplynutí záruční doby. 

4) Prodávající si vyhrazuje právo přezkoumat, zda k závadě nebo poškození předmětu koupě 
nedošlo v důsledku nedodržení návodu k obsluze, chybné manipulace, použitím 
nekompatibilního spotřebního materiálu či nevhodným přesunováním. Pokud prodávající 



zjistí, že vada předmětu koupě byla způsobena některou ze skutečností uvedených 
v předcházející větě, nezakládá vada předmětu koupě kupujícímu žádné nároky vůči 
prodávajícímu. 

5) Reklamace bude prodávajícímu nahlášena na tel. +420281865352 a písemně odeslaná e-
mailem na: helpdesk@office-centrum.cz 

VII. 
Záruční a pozáruční servisní podmínky 

 

1) Prodávající poskytuje za níže uvedených podmínek na předmět koupě záruku v délce 60 
měsíců, a to ode dne následujícího po dni předání a převzetí předmětu koupě v souladu s čl. 
VI. této smlouvy. 

2) Záruční servis předmětu koupě včetně výměny náhradních dílů, na které se vztahuje záruka, 
bude prodávající provádět bezplatně, a to po celou záruční dobu při dodržení podmínek 
uvedených v bodech 3,4,5 tohoto článku. 

3) Záruka se nevztahuje na pravidelnou údržbu (čištění zařízení, výměnu servisních sad a 
spotřebního materiálu předepsaného výrobcem) a na závady prokazatelně vzniklé 
nedodržením návodu k obsluze, neodborným nebo neoprávněným zásahem kupujícího nebo 
třetích osob. Záruka se taktéž nevztahuje na výměnu opotřebených náhradních dílů po 
uplynutí jejich životnosti určené výrobcem. Záruka se taktéž nevztahuje na výměnu 
opotřebených náhradních dílů před uplynutím jejich životnosti stanovené výrobcem za 
předpokladu, že nebyl dodržen technologický postup používání stroje, který stanovil výrobce. 

4) Nárok na bezplatnou záruční opravu rovněž zaniká v případě, že do zařízení zasáhla 
nepověřená osoba s cílem odstranit závadu či provést celkové vyčištění zařízení. 
Nepověřenou osobou je i určená obsluha zařízení, která provádí zásahy nad rámec úkonů 
uvedených v návodu na používání stroje. 

5) Nárok na bezplatnou záruční opravu nevzniká v případě vad, které kupující způsobí 
přepravou, nevhodným umístěním zařízení v nepřiměřeně vlhkém a prašném prostředí, na 
nerovném a nestabilním podkladě, na místě, kde je vystaveno přímému působení slunečního 
záření, sálavému teplu či výparům chemických látek, nebo použitím nevhodného spotřebního 
materiálu. 

6) Servisní zásah bude prodávajícímu nahlášen na tel. +420281865352 a písemně odeslána  
e-mailem na: helpdesk@office-centrum.cz 

 

VIII. 
Platební podmínky 

 

1) Právo na zaplacení kupní ceny a právo na vystavení faktury vzniká prodávajícímu okamžikem 
dodání předmětu koupě na dohodnuté místo plnění a podepsáním Instalačního listu – 
protokolu o převzetí stroje kupujícím. 

2) Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury vystavené v souladu s předchozím 
bodem tohoto článku prodávajícím, a to do 14-ti dnů od data doručení faktury kupujícímu.  

3) Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. V případě 
neuhrazení výše uvedené faktury kupujícím má prodávající právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,1% z fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení 
kupujícího, a to od data splatnosti daňového dokladu do zaplacení. 

4) Kupující není oprávněn jednostranně započítat jakékoli své pohledávky za prodávajícím proti 
nároku prodávajícího na zaplacení kupní ceny předmětu koupě. 
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        IX. 

Odstoupení od smlouvy 

 
1) Odstoupit od smlouvy lze v případech uvedených v této smlouvě a v občanském zákoníku. 
2) Kupující může od této smlouvy odstoupit v případě, že prodávající je v prodlení s dodáním a 

instalací předmětu koupě déle než 30 dní.   
3) Prodávající může od této smlouvy odstoupit v případě, že: a) kupující je v prodlení se 

zaplacením faktury vystavené v souladu s čl. VIII. této smlouvy déle než 30 dní, b) bylo 
zahájeno insolvenční řízení na majetek kupujícího nebo kupující vstoupí do likvidace. 

4) V případě odstoupení od smlouvy či uplatnění výhrady vlastnického práva je kupující povinen 
vrátit nepoškozený předmět koupě prodávajícímu do 5 pracovních dnů od doručení výzvy 
prodávajícího. V případě, že kupující tuto povinnost řádně a včas nesplní, je prodávající 
oprávněn požadovat namísto vrácení předmětu koupě zaplacení náhrady ve výši kupní ceny 
předmětu koupě, vedle toho má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní 
ceny předmětu koupě denně za každý započatý den prodlení kupujícího. 

 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 

1) Změnu smlouvy lze provést pouze písemnou formou. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, 
musí být veškerá korespondence, která se týká změn smlouvy či uplatnění nároků ze smlouvy, 
zasílána doporučenou poštou či doručena druhé smluvní straně osobně. 

2) Neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost této smlouvy jako 
celku. 

3) Vše ostatní, co není upraveno touto smlouvou, se řídí ustanoveními § 2079 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V rozsahu nejvýše 
přípustném platnou právní úpravou je povinnost prodávajícího k náhradě škody způsobené 
kupujícímu omezena na náhradu skutečné majetkové škody do souhrnné výše odpovídající 
sjednané kupní ceně. K rozhodování veškerých sporů vzniklých v souvislosti s touto 
smlouvou je místně příslušný obecný soud prodávajícího. 

4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
5) Strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla 

sepsána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 
6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, přičemž každá strana obdrží jeden výtisk. 

 

 

 
V Praze dne 26.08.2019 
 
 
 
 
    …………………..……………….                  ………………………………. 
                    za Prodávajícího                                                       za Kupujícího 


