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Číslo: 015/38 Dům Barev/2017 
Rárncovi!Js.upní smlouva 
uzavřená v souladu s 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občan 

303500643/0300 
ČSOB 
BIC:CEKOCZPP 
IBAN: 
CZO? 0300 0000 0003 0350 0643 

Středllí škola stavební Třebíč 

Kubišova 1241/9 
67401 Třebíč 
Dům Barev Třebíč 
Kubišova (3 
674 01 Třebíč 
---::--- 
Budou-ii odběr na firmu (I a rakturaci provádět osoby jiné než 
je uveden jednatelspofečnosti, musí být doloženo kupující 
společností plná moc se jmény a patřičnými údaji pro ověření 
totožnosti nebo pravdivosti o daných osobách. Tylo plné moci 
musí být součástí RKS 
prodávajícího, popř. ne' 
	základě zvláštní 	ceník)
I~~-~"~~--~~--~-~~·---~-r~~---,c·_--~--- 
Bankovním převodem, bank. kartou no ba II hotovosti na prodejně 
DB Ttebtc 
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	ze základní 	Výše slevy může být upravena na 
základě dohody obou zúčastněných stran nebo jen na základě 
oznámení ze strany prodávajícfho z důvodu výše odběrů zbožt, 
iinencni solventnosti a platební kázně, neserióznosti v jodnání. 

- měsíčně 

50000,- Kč nebo na základě osobní (písemné) dohody. 

	1.1. 	Smluvní strany prohlašují, že nejsou v úpadku ani proti nim není zahájeno insolvenční řízení, 
ani takový návrh u nich nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, a to bez ohledu na to, zda 
jsou tyto skutečnosti zapsány v insolvenčnlrn nebo obchodním rejstříku. Smluvní strany dále 
prohlašují, že nejsou dlužníky v insolvenčnfm řízení, ani nejsou v hrozícím úpadku a dále, že 
vůči nim nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku. 

	1.2. 	Smluvní strany, resp. jejich zástupci prohlašují, že jsou oprávněni vstupovat do právních 
vztahů, a že jsou zcela oprávněni k právním jednáním, ke kterým jsou plně způsobilí. 

	1.3. 	Smiuvní strany si vzájemně odpovídají za újmu, která by jim vznikla v důsledku nesprávnosti 
		těchto 	hlášení. 
Předmětem této smlouvy je stanovení principů prodeje a koupě zbož.í ze sortimentu 
prodávajícího na základě dílčích objednávek kupujícího. Smluvní strany touto smlouvou 
upravují svá vzájemná práva a povinnosti při opakovaném prodeji zboží ze sortimentu 
prodávajícího kupujícímu. 

	3.1. 	Prodávající dodá zboží kupujícímu na základě objednávky kupujícího. Prodávající objednávku 
nepotvrzuje. Každá dílčí kupní smlouva je uzavřena předáním zboží na základě objednávky. 
Každé předání zboží bude kupujícím potvrzeno na dodacím listu (faktuře). Kupující je povinen 
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4.2. 

4.3. 
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5.2. 

5.3. 
 

Pro případ kupujícího s placením ceny více 20 dní od splatnosti faktury je 
prodávající opráyněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši ..0.,..:1--% ~~1ll;l:ŽQé .č~stky za 
každý den prodlení, a to ode dne následujícího po splatncsti faktu'ry. Práv8"ljř8Sl§v.afflllíwSI1éHavebn 
náhradu škody tím není dotčeno. . O(lry'''''-'1 O (0/:-7 ~ '. rře~!LCX 
~Ublšo'lla 1214/9,814 1)-";; 
V případě prodlehí kupujícího větším než. 14 dní s úhradou jakéhokoli finah'tll~A~ ~tklill~.ů~s~"l;:~;:: 
prodávajícímu vty'plývajícího ze smluvního vztahu, stávají se jeho ostatní závazky vůči 
prodávajícímu, pbčínaje 15. dnem prodlení, splatné.' 	. 

V případě, že mezi smluvními stranami dojde k uzavření dohody o splácení dlužné částky 
formou splátkového kalendáře, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10% 
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z celkové hodnoty dlužné částky splátkového kalendáře. Právo prodávajícího na náhradu 
škody tím není dotčeno. 

	5.4. 	V případě opakovaného překračování splatností je prodávající oprávněn jednostranně změnit 
		platební podmínky a dodávat zboží pouze 	hotovostním platbám. O změně platebních 
		hotovostní 	informovat. 
~~r~1~W~5'~uji:~{t~;I::~fíli})1l:?}'i~1::~I~r~~~;~~8[ť~~l:mM,tgt~'.~~Ji 
	6.1. 	Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je kupující v prodlení se splacením kupní 
ceny více jak 30 dní. 

	6.2. 	V případě odstoupení od smlouvy hradí strana, která nedodržela podmínky této smlouvy, 
straně druhé veškeré prokazatelně vzniklé náklady, které se vztahují k tomuto obchodnímu 
případu a které byly prokazatelně a účelně vynaloženy v dobré víře, že předmět této smlouvy 
bude naplněn. 

	6.3. 	Obě smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu, a to i bez udání důvodu. 

	6.4. 	Výpovědní lhůta je 1 měsíc a začíná plynout od 1. dne měsíce následujícího po doručení 
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	7.1. 	smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Touto smlouvou se ruší veškerá dřívější smluvní 
ujednání kupujícího se společností TRIGA TRADE, s.r.o. IČ 2.5553852 a TRIGA COlOR, a.s. 
IČ 29111811. 
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	8.1. 	Je-Ii nebo stane-Ii se kterékoliv z ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti právně neúčinné 
či neplatné, zůstává tím nedotčena právní účinnost a platnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. Vzniklá mezera se doplní v souladu se smyslem a účelem této smlouvy tak, aby 
	iakož i zásadám 	ního 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
	komoře České	 řádu 	rozhodci.
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10.1. Tato smlouva vstoupí v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

	10.2. 	Jakákoli práva a povinnosti smluvních stran, jež nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, se 
řídí příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ). 

	10.3. 	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými a číslovanými dodatky sjednanými mezi smluvními 
stranami. Jiná forma dodatků nebo změn této smlouvy se vylučuje a výslovně zakazuje. K 
dodatku či změně této smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě se nepřihlíží. 

	10.4. 	Ohledně všech promlčecích lhůt se strany dohodly, že si ve smyslu § 630 NOZ nesjednávají 
promlčecí lhůtu odlišnou od lhůty zákonné. 

	10.5. 	Pro prominutí jakéhokoli dluhu z této smlouvy si strany výslovně sjednaly formu písemnou, 
k ústnímu prominutí dluhu se nepřihlíží. 

	10.6. 	Pro jakékoliv postoupení práv z této smlouvy se vyžaduje písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. 

	10.7. 	Pro ujednání o výhradě vlastnického práva, o právu zpětné koupě, o zákazu zcizení nebo 
zatížení, o výhradě předkupního práva nebo lepšího kupce, jakož i pro ujednání o koupi na 
zkoušku, pro ujednání o smluvní pokutě, o sjednání úroků z úroků, o případném prodloužení 
promlčecí doby si smluvní strany vyhrazují podmínku jejich sjednání písemnou formou. 

	10.8. 	Smluvní strany se dohodly, že veškeré dokumenty písemně doručované smluvní straně 
v souvislosti s touto smlouvou nebo případným rozhodčím řízením budou doručovány na 
adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, popřípadě na novou adresu prokazatelně písemně 
sdělenou druhé smluvní straně. V případě, že zásilku nebude převzata, považuje se za 
doručenou '10. dnem od jejího odeslánl. 
	10.9. 	Tato smlouva bude podepsána ve třech (3) vyhotoveních v češtině, z nichž po podpisu 
smluvními stranami jedno (1) vyhotovení obdrží kupujlcl a dvě (2) vyhotovení obdrží 
	prodávající. . 	. 
'10.10. Po přečteni této smlouvy smiuvní strany potvrzuji, že obsah, prohlášení, práva a závazky v ní 
uvedené odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůll a že tato smlouva byla uzavřena po 
vzájemném projednání, nikoli ve stavu nouze, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz čehož připojily smluvní strany k této smlouvě své vlastnoruční podpisy. 
	Datum: 	12.1.2017 l fbatu;;': 7.=.'" .-zd?"- 
	Firma prodávajícího (razítko a podpis): 	I Firma kupujícího (razítko a podpis): 
		: __ _____,L- 	__..,c2. 	.ll.- __ 

