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K U P N Í   S M L O U V A 

 

1. Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace 
 zastoupená: Mgr. Olga Humplíkovou, ředitelkou 
 adresa: tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná – Nové Město 
 IČ: 00320463 
 DIČ: CZ00320463, plátce DPH 
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 číslo účtu: 335791/0100 
  
 (dále jen kupující)  

  
a 
  
2.  
 VOP GROUP, s.r.o.    

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 16114 
 zastoupena:   Ing. Vilémem Widenkou, jednatelem 
 se sídlem:   Lípová 1128, 737 01 Český Těšín 

 IČ:  25370961 
 DIČ:  CZ25370961, plátce DPH  

 bankovní spojení:   Raiffeisenbank, a.s. 
 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 zhotovení, dodávka, doprava a instalace vybavení učebny č.1 

v budově MěDK dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.   

2. Prodávající je povinen dodat předmět koupě řádně a včas, s odbornou péčí, v souladu s podmínkami 
této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy (vč. předpisů týkajících se BOZP), pokyny 
Kupujícího.  

3. Prodávající je povinen, v případě, kdy to charakter zařízení vyžaduje instalovat předmět koupě na 
místo Kupujícím určené. 

4. Místem předání a instalace je: učebna č. 1 v budově Městského domu kultury Karviná, příspěvková 
organizace, tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná – Nové Město  

5. Prodávající se zavazuje dodat uvedený předmět koupě a převést na kupujícího vlastnické právo 
k tomuto předmětu koupě. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za uvedený předmět koupě 
bez vad a nedodělků kupní cenu. 

 

II. Cena 

1. Cena bez DPH:   109 791,86 Kč 

DPH:     23 056,29 Kč (21 %)  

Cena s DPH:  132 848,15 Kč 

2.  Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet (Příloha č. 1). 
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3. Cena je maximální a zahrnuje veškeré náklady, které bude prodávající mít s dodáním předmětu 
koupě kupujícímu včetně přepravy a montáže. 

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

 

III. Podmínky plnění 

1. Prodávající je povinen dodat předmět koupě bez vad a nedodělků kupujícímu v termínu nejpozději 
do 15. 10. 2020. 

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

3. Datum předání předmětu koupě je datem zdanitelného plnění. 

 

IV. Platební podmínky 

1. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) na kupní cenu v den předání a 
převzetí předmětu koupě bez vad a nedodělků kupujícímu se splatností 21 dnů ode dne doručení na 
adresu kupujícího. 

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 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 splatností 
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 předmět koupě záruku v délce 36 měsíců ode dne převzetí předmětu koupě 
uvedeného v bodě I. této smlouvy kupujícím.   

2. Prodávající je povinen vady odstranit do 10 pracovních dnů od jejich nahlášení kupujícímu. 

 

VI. Smluvní pokuta 

1. Při nedodržení termínu dodávky dle bodu III. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat na 
prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny (ceny včetně DPH) dle bodu II. této 
smlouvy za každý den prodlení. 

2. Při nedodržení termínu opravy dle bodu V. 2. smlouvy je kupující oprávněn požadovat na 
prodávajícím smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

3. Při nedodržení termínu splatnosti dle bodu IV. této smlouvy je prodávající oprávněn požadovat na 
kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny (ceny včetně DPH) dle bodu II. této smlouvy 
za každý den prodlení.  

4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 21 dnů ode dne vyúčtování.  
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VII. Další ujednání 

1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího převzetím předmětu koupě. Tímto dnem 
přechází na kupujícího odpovědnost ze vzniku škod na zboží.  

2. Prodlení s termínem plnění může být důvodem k odstoupení od smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními. Právní vztahy touto 

smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

Tato smlouva však nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, v platném znění.   

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

3. 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. 

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

5. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž kupující i prodávající obdrží po jednom 
vyhotovení s platností originálu. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy č. 1. 

6. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svými podpisy. 

7. Změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou obou smluvních stran formou písemných, 
postupně číslovaných dodatků k této smlouvě. 

8. Městský dům kultury Karviná 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 Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace. 

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

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

 

Příloha č. 1: položkový rozpočet  

  

V Karviné dne: 22. 9. 2020  V Českém Těšíně dne: 22. 9. 2020 
 

Kupující:                 Prodávající: 

  

 

…………………………………   ..…....………………………………. 

       Mgr. Olga Humplíková           Ing. Vilém Widenka  
          ředitelka MěDK      jednatel VOP GROUP, a. s. 
  
 

 

 


