
 
 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

 

obchodní společnost 

Výhodný Software s.r.o. 

se sídlem v Jičíně, 50601, Jaselská 1022 

IČ: 01648179 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

32170 

 

(dále jen „prodávající“) 

 

a 

 
Město Nový Bor, okres Česká Lípa 
zastoupeno starostou:                           Mgr. Jaromírem Dvořákem 
sídlo:                                                      Městský úřad Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
identifikační číslo osoby:                       00260771 
daňové identifikační číslo:                     CZ00260771 
číslo bankovního účtu:                          9005-525421/0100 
kontakt pro technické záležitosti: 

 

(dále jen „kupující“) 

 

tuto 

 

KUPNÍ SMLOUVU 
dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 



 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Kupující má zájem od prodávajícího zakoupit rozmnoženiny počítačových programů, 

u kterých došlo k vyčerpání práv na jejich rozšiřování na území států Evropské unie ve 

smyslu ustanovení čl. 4 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze 

dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů, ve znění pozdějších před-

pisů, a ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

1.2. Bližší specifikace rozmnoženin počítačových programů dle čl. 1.1 této smlouvy, včetně 

tzv. produktových klíčů, tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy (dále společně 

jen jako „rozmnoženiny“ či jednotlivě „rozmnoženina“). 

1.3. Tato smlouva upravuje právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při koupi rozmno-

ženin kupujícím. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu rozmnoženiny a převést na 

něho vlastnické právo k rozmnoženinám, přičemž kupující se touto smlouvou zavazuje 

rozmnoženiny převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu rozmnoženin stanovenou v čl. 

4 této smlouvy. 

3. MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ 

3.1. Prodávající dodá kupujícímu 30 kusů Microsoft Office 2019 pro domácnosti a podnika-

tele CZ – nové, nepoužité rozmnoženiny dle objednávky, a to nejpozději do 4 týdnů od 

uzavřené objednávky. 

3.2. Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu rozmnoženiny i dříve než ve sjednané lhůtě, 

a to však výhradně s předchozím souhlasem kupujícího v textové podobě (včetně elek-

tronické podoby takového souhlasu). Prodávající je oprávněn k částečnému plnění z této 

smlouvy pouze s předchozím souhlasem kupujícího v textové podobě (včetně 



 
 

elektronické podoby takového souhlasu). 

3.3. Náklady na případné zabalení rozmnoženin a dodání rozmnoženin kupujícímu nese pro-

dávající. 

3.4. Prodávající dodá kupujícímu rozmnoženiny společně s následující dokumentací: 

3.4.1. kopiemi dokladů potvrzujících, že prodávající nabyl vlastnické právo k jednotli-

vým rozmnoženinám; 

3.4.2. kopiemi licenčních podmínek (licenčních smluv) vztahujících se k jednotlivým roz-

množeninám; 

3.4.3. potvrzením prodávajícího o tom, že žádné rozmnoženiny nebude po jejich předání 

kupujícímu nadále užívat (došlo či dojde k odinstalování počítačových programů 

ze zařízení prodávajícího či třetích osob), přičemž toto potvrzení prodávajícího 

bude ve znění, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

3.5. V případě, že je prodávající v prodlení s řádným dodáním rozmnoženin o více než 30 

dnů, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4. KUPNÍ CENA ROZMNOŽENIN A SPLATNOST KUPNÍ CENY 

4.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu rozmnoženin. Celková kupní cena 

všech rozmnoženin činí 87.074,- Kč (slovy: osmdesátsedmtisícsedmdesátčtyři korun čes-

kých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

4.2. Celková kupní cena rozmnoženin je splatná do 30 dnů od předání rozmnoženin kupují-

címu, a to bezhotovostně na účet prodávajícího č. 107-4804470217/0100, vedený u spo-

lečnosti Komeční banka a.s. 

4.3. Prodávající je plátcem DPH a ke kupní ceně rozmnoženin tak je připočtena DPH v zá-

konné výši. 

4.4. Ohledně všech plateb prováděných na základě této smlouvy doručí prodávající kupují-

címu daňový doklad. Daňový doklad vystavený prodávajícím bude mít náležitosti dle 



 
 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4.5. Pohledávku prodávajícího na uhrazení kupní ceny rozmnoženin z této smlouvy nelze po-

stoupit. 

5. VLASTNOSTI ROZMNOŽENIN 

5.1. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že je výlučným vlastníkem všech rozmnoženin. Pro-

dávající prohlašuje a zavazuje se, že žádnou rozmnoženinu před uzavřením této smlouvy 

nepřevedl na jiného a ani že jí žádným způsobem nezatížil. Prodávající prohlašuje a za-

vazuje se, že na rozmnoženinách neváznou žádná práva třetích osob a že rozmnoženiny 

nemají ani žádných jiných právních vad, zejména prodávající prohlašuje, že se na roz-

množeniny nevztahuje žádné zástavní ani jiné zajišťovací právo a že nebyla uzavřena 

žádná smlouva, včetně smlouvy o smlouvě budoucí, se třetí osobou o prodeji či jiném 

převodu vlastnického práva k rozmnoženinám. 

5.2. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že: 

5.2.1. všechny rozmnoženiny před uzavřením této smlouvy užíval; 

5.2.2. k nabytí vlastnického práva k všem rozmnoženinám prodávajícím došlo na území 

států Evropské unie; 

5.2.3. žádná licence poskytnutá prodávajícímu, jež se vztahovala k rozmnoženinám, ne-

byla časově omezena; 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

6.1. Za vadu rozmnoženin se považují také vady v dokladech souvisejících s rozmnoženinami 

(čl. 3.4). 

6.2. V případě vady jakékoliv rozmnoženiny, včetně vad právních, bude prodávajícím kupu-

jícímu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny rozmnoženiny s přihlédnutím k rozdílu 

mezi hodnotou, kterou by měla rozmnoženina bez vad, a hodnotou, kterou měla roz-

množenina dodaná s vadami. 



 
 

6.3. Je-li vadné plnění prodávajícího podstatným porušením této smlouvy, má kupující také 

právo od této smlouvy odstoupit. Kupující může od této smlouvy odstoupit také v pří-

padě, že více než 5 % z rozmnoženin bude mít vadu. 

6.4. Ustanovení § 2110, § 2111, § 2112 a § 2116 občanského zákoníku se pro vztahy z této 

smlouvy nepoužijí. 

6.5. Kupující má právo započíst částku slevy, na kterou mu případně vzniklo právo podle 

tohoto článku (čl. 6), vůči dosud neuhrazené kupní ceně rozmnoženin. 

7. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Každá rozmnoženina se stává vlastnictvím kupujícího okamžikem jejího předání kupují-

címu. 

7.2. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním rozmnoženiny kupujícímu. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z této smlouvy, nebo smluvní strana, která 

s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z této smlouvy, 

je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude brá-

nit v plnění povinnosti, a její důsledky. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu 

poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět. 

9. SANKCE 

9.1. V případě, že prodávající poruší některou povinnost stanovenou v čl. 5 této smlouvy 

(rozmnoženina nebude odpovídat prohlášením prodávajícího), vzniká kupujícímu právo 

na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý případ po-

rušení této povinnosti prodávajícím. 

9.2. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé 

porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda 



 
 

přesahuje smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná na výzvu. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvis-

losti s ní se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem, a to s vyloučením 

Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pro účely vztahů mezi prodáva-

jícím a kupujícím se: 

10.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 

odst. 2 občanského zákoníku; 

10.1.2. vylučuje použití ustanovení § 557, § 1107 a § 2093 občanského zákoníku. 

10.2. Tato smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením. Smluvní strany přebírají nebezpečí 

změny okolností. 

10.3. Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě. 

Smluvní strany vylučují změnu této smlouvy v méně přísné formě. 

10.4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy 

a nahrazuje veškerá případná předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu 

smlouvy. 

10.5. Smluvní strany vylučují použití jakýchkoliv obchodních podmínek prodávajícího. 

10.6. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným 

pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž 

bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. 

10.7. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

10.7.1. Příloha č. 1 - Specifikace rozmnoženin, včetně jejich tzv. produktových klíčů; 

10.7.2. Příloha č. 2 – Vzor potvrzení prodávajícího o tom, že rozmnoženiny nadále neu-

žívá a nebude užívat. 



 
 

10.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po třech 

(3) stejnopisech. 

10.9. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že s ním souhlasí, a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

11. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

11.1. Tuto smlouvu schválila rada města dne 4.11.2019 usnesením číslo 626/19/RM23 

11.2. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a ve znění pozdějších předpisů, smluvní 

strany s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv provede Objed-

natel. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění 

11.3. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden 

a objednatel dva výtisky. 

11.4. Délka záruční doby odpovídající nabídce. 

11.5. Předmět plnění bude dodán nejpozději do čtyř týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

 

Podpisy stran: 

 

V Jičíně, dne 18.11.2019            V _________ dne _________ 

 

 

___________________________   ___________________________ 

prodávající      kupující 

Výhodný Software s.r.o.    XXX   

 

Novém Boru
29.11.2019

Mgr. Jaromír Dvořák


