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K U P N Í   S M L O U V A 

 

 

1. Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace 
 adresa: Einsteinova 2871/8, Karviná - Hranice  
 zastoupen: Mgr. Bohumilem Zmrzlíkem, ředitelem školy  
 IČ: 62331388  
 DIČ: CZ62331388 
 bankovní spojení:   
 číslo účtu:  
  (dále jen kupující)  

a 

2. COMFOR STORES, a.s.  
 Zapsán: v obchodním rejstříku KS v Brně v odd. B vl. č. 3771  
 zastoupen: 
 se sídlem: Běly Pažoutové 742/1, 624 00 Brno 
 místo podnikání (dodací/korespondenční adresa): Závodní 540/51 (PPK), 735 06 Karviná 6   

 IČ: 26290944   
 DIČ: CZ26290944     
 bankovní spojení:   
 číslo účtu:  

(dále jen prodávající) 

 

    

uzavřeli níže uvedeného dne  podle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku v platném znění 
(dále jen občanský zákoník) kupní smlouvu, která má tento obsah: 

 

I.  

Předmět a místo plnění 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka 20 ks tabletů (dále též zboží) do Základní školy a Mateřské 
školy Mendelova, Karviná, příspěvková organizace Zboží je blíže specifikováno v příloze č. 1 této 
smlouvy. 

2. Prodávající se zavazuje odevzdat uvedené zboží kupujícímu a převést na kupujícího vlastnické právo 
k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zboží bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj prodávajícímu 
kupní cenu. 

 

II.  

Cena 

1.  Cena bez DPH: 72 710, 74 Kč 

DPH 21 %: 15 269,26 Kč 

Cena s DPH: 87 980 Kč 

(slovy: osmdesátsedmtisícdevětsetosmdesátkorunčeských) 

2.  Cena je maximální a zahrnuje veškeré náklady, které bude prodávající mít s dodáním zboží kupujícímu 
včetně přepravy. 

3.  DPH bude účtováno podle zákona č.235/2004 Sb. ve znění platném ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění podle této smlouvy. 
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III.  

Podmínky plnění 

1. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad a nedodělků kupujícímu ve lhůtě do 20.11.2019.  

2. O předání a převzetí bude sepsán protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.  

3. Smluvní strany se dohodly, že předá-li prodávající kupujícímu zboží s vadami či nedodělky, je kupující 
oprávněn odmítnout převzít zboží.  Smluvní strany se dohodly, že prodávající nemá v tomto případě nárok 
na zaplacení kupní ceny. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dodáním zboží bez vad a 
nedodělků kupujícímu. 

4.   Datum předání zboží je datem zdanitelného plnění. 

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Tímto dnem přechází na kupujícího 
nebezpečí škody na zboží.  

6. Smluvní strany se dohodly, že nedodrží-li prodávající termín plnění uvedený v čl. III. odst. 1 této smlouvy, 
je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

IV.  

Platební podmínky 

1. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) na kupní cenu v po převzetí zboží bez 
vad a nedodělků kupujícím se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. 

2. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.  

3. Nebude–li faktura obsahovat některou stanovenou náležitost, bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude 
chybně vyúčtována cena, je kupující oprávněn  vadnou  fakturu  před uplynutím doby splatnosti vrátit 
prodávajícímu k provedení opravy. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury s novou dobou 
splatnosti nebo vystavením opravného daňového dokladu. V takovém případě není kupující v prodlení 
s placením faktury. Celá doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury nebo 
opravného daňového dokladu kupujícímu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že prodávající bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s kupujícím 
užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zákona č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob. 

 

V.  

Záruční podmínky 

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží uvedeného v čl. I. této 
smlouvy kupujícím.   

 

VI. 

Smluvní pokuta 

1. Nedodrží-li prodávající termín plnění dle čl. III. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po 
prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny uvedené v čl. II. této smlouvy za každý den 
prodlení. 

2. Smluvní pokuta při nedodržení termínu splatnosti dle čl. IV. této smlouvy činí 0,05 % z celkové ceny dle 
čl. II. této smlouvy za každý den prodlení.  

3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle 
na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.   
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VII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva však 
nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
v platném znění. 

2. Základní škola a Mateřské škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti 
dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí kupující. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 
platném znění. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních 
údajů, a to na dobu neurčitou. 

5. Obě smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo 
vepisována.  

6. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění. 

7. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž kupující i prodávající obdrží po jednom vyhotovení 
s platností originálu.  

8. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svými podpisy. 
9. Změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou obou smluvních stran formou písemných, 

postupně číslovaných dodatků k této smlouvě. 
10. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

Příloha č. 1 – specifikace zboží 

 

V Karviné  dne: 18.11.2019   V Karviné dne: 6. 11 2019 

 

 

 

Kupující:                    Prodávající: 

  

 

 

 

 

……………………………… …………………………………. 

za  Základní školu a Mateřská škola     za COMFOR STORES, a.s. 

Mendelova, Karviná, příspěvková      

organizace 


