
kupní smlouva

č. smlouvy kupujícího 20SM200009

obchodní společnost
Neumanna s.r.o.
se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 415, PSČ 549 41 Červený Kostelec 
IČO: 25988387, DIČ: CZ25988387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka 
C18747
zastoupená: Ing. Miroslavem Neumannem

dále jen „prodávající''' nebo „smluvní strana'' 
a
obchodní společnost 
Slatínné lázně Třeboň $. r. o. 
se sídlem Lázeňská 1001,37901 Třeboň 
IČO: 25179896, DIČ: CZ25179896
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8137
zastoupená: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a k převzetí zboží: 

telefon:

dále jen „kupující' nebo ,^mluvní strana"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto:

kupní smlouvu

1. Předmět smlouvy a specifikace zboží
1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka prádla a textilu (dále jen ,^boží').
1.2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupující zboží odevzdá a umožní jí k němu 

nabýt vlastnické právo. Kupující se touto smlouvou zavazuje zboží od prodávající 
převzít a zaplatit kupní cenu podle této smlouvy.

1.3. Zboží odpovídá rozsahu a specifikaci uvedené v přílohách zadávací dokumentace.
1.4. Prodávající výslovně prohlašuje, že zboží splňuje parametry stanovené v zadávacím 

řízení.



1.5. Součástí plnění ze strany prodávající (resp. dodávky zboží) je doprava do místa plnění, 
a řádné protokolární předání zboží kupujícímu.

2.1. Kupní cena
2. Kupní cena a platební podmínky

byla sjednána ve výši

2.2. Kupní cena bude kupující uhrazena na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
ze strany prodávající, a to s dobou splatnosti alespoň 30 dní. Prodávající se touto 
smlouvou zavazuje, že jí vystavený daňový doklad (resp. faktura) bude obsahovat 
náležitosti vyžadované obecně závaznými předpisy.

2.3. Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli, den pracovního volna a den pracovního 
klidu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České republiky nebo na 31. 12. 
nebo na den, který není pracovní dnem podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním 
styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší 
následující pracovní den.

2.4. Kupní cena zahrnuje též náklady na dopravu do sjednaného místa.

3. Dodací podmínky
3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 30. 4. 2020 včetně. O plánovaném 

datu a času dodání zboží je prodávající povinna vyrozumět kupující alespoň 2 pracovní 
dny předem, a to na e-mail matys@laznetrebon.cz.

3.2. Místem plnění (dodání zboží) jsou; Slatinné lázně Třeboň s.r.o.. Lázeňská 1001, 379 01 
Třeboň.

3.3. Prodávající je podle této smlouvy povinna zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu 
způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, popř. způsobem 
potřebným k uchování a ochraně zboží před poškozením.

3.4. Kupující je povinna zboží prohlédnout, vyzkoušet za účasti dodavatele a písemně 
oznámit prodávající zjevné vady zboží, které při prohlídce a vyzkoušení zjistila nebo 
mohla zjistit, bez zbytečného odkladu po předání zboží, nejpozději však do 3 
pracovních dnů od převzetí zboží.

4. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
4.1. Ujednání obsažená v tomto článku smlouvy nikterak nezkracují či neomezují 

prodávající garantované vlastnosti zboží uvedené především vodst.1.4. a 1.5. této 
smlouvy.

4.2. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci podle čl. 4.4. do 21 dnů od jejího doručení, a 
to bezplatným dodáním nového zboží.

4.3. Provádění oprav zboží poskytnutých ze strany prodávající je bezplatné a pokrývá 
veškeré související náklady prodávající. Výjimkou jsou vady a poškození z důvodu 
nesprávného ošetřování zboží (praní a žehlení).

4.4. V případě vady zboží kupující reklamuje vadu zboží u prodávající písemně, nebo 
emailem na adresu neumann@neumanna.cz a to bez zbytečného odkladu po jejím 
zjištění (není-li uvedeno jinak do 15 kalendářních dní od zjištění). V případě využití e- 
mailu se odeslaná zpráva má za doručenou dnem odeslání.
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4.5. V rámci uplatněné vady zboží dle čl. 4.4. je prodávající povinna přezkoumat vytčenou 
vadu zboží do 7 pracovních dnů od jejího oznámení. Prodávající je dále povinna v rámci 
záručního servisu (resp. v rámci odpovědnosti za vady) odstranit vytčenou vadu 
nejpozději do 30 kalendářních dní od jejího oznámení.

5. Smluvní pokuta
5.1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží (celku nebo i části), je 

prodávající povinna zaplatit kupující smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy 
pětsetkorun českých) za každý den prodlení.

5.2. V případě, že prodávající poruší svou povinnost odstranit vadu včas v souladu 
s ustanovením odst, 4.5. této smlouvy, je prodávající poviíma zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy jednostokorun českých) za každý den, kdy je v 
prodlení s odstraněním vady.

5.3. Sjednáním, respektive úhradou smluvních pokut není dotčeno právo poškozené na 
náhradu škody. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvních pokut považují za 
nespornou a přiměřenou, a to s ohledem na charakter plnění, která zajišťují.

6. Odstoupení od smlouvy
6.1. Od této smlouvy může kterákoli ze smluvních stran jednostranně odstoupit pro 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení 
této smlouvy se považuje zejména:

6.1.1. ze strany kupující prodlení se zaplacením kupní ceny, její části nebo jiného 
peněžitého plnění podle této smlouvy delší než 30 dní;

6.1.2. ze strany prodávající prodlení s dodáním kompletního zboží podle této 
smlouvy delší než 30 dní;

6.1.3. prodlení ze strany prodávající s odstraněním vady delší než 30 dní.
6.2. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy v důsledku porušení smluvních povinností 

prodávající, je prodávající poviíma na své náklady vyzvednout zboží u kupující, a to do 
15 dní od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. V případě, že si prodávající do 
15 dnů zboží nevyzvedne, je kupující oprávněna zboží uskladnit nebo uložit do úschovy 
na účet prodávající.

7. Ostatní ujednání
7.1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci přechází na kupující okamžikem předání 

zboží.
7.2. Smluvními stranami bylo ujednáno, že veškeré informace, jež si navzájem poskytnou, 

jsou označeny jako důvěrné a žádná ze smluvních stran není oprávněna je poskytnout 
třetí osobě ani použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby nebo pro potřeby třetí 
osoby.

7.3. Pro potřeby této smlouvy se sjednává, že peněžitý závazek je splněn připsáním placené 
částky na účet strany, v jejíž prospěch má být plněno.
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8. Závěrečná ustanovení
8.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou 

písemného dodatku opatřeného podpisy obou smluvních stran.
8.2. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran.
8.3. Pakliže se na tuto smlouvu vztahuje zákoímá nebo dobrovolně převzatá povinnost 

zveřejnění v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní tuto smlouvu v 
registru smluv nejpozději do 30 dnů od jejího uzavřem' kupující. Dnem uveřejnění v 
registru smluv nabude tato smlouva účinnosti. Obě smluvní strany si před podpisem této 
smlouvy navzájem v písemné formě sdělí, považují-li některé údaje uvedené v této 
smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Takové údaje, s 
výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru 
smluv uveřejněny. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy i v případě 
dobrovolně převzaté povinnosti tak učinit.

8.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry zní vznikající a 
vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména pak 
ustanoveními § 2079 a násl.

8.5. Nedílnou součástí této smlouvy je také Příloha č. 1 - Specifikace dodávky a cenová 
nabídka prodávajícího. Znění této smlouvy má přednost před zněním Přílohy č. 1.

8.6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží jeden.

8.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po 
vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy

prodávající: kupující:

v Červeném Kostelci dne. v Třeboni dne.

Neumanna s.r.o.
Ing. Miroslav Neumann, jednatel

Slatinné lázně Třeboň s. r. o. 
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel
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