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Kupní smlouva  
 

uzavřená dle ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Smluvní strany: 
  
1. Prodávající: 

Mgr. Libor Novotný 
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského zákona, nezapsaná do obchodního rejstříku 
Sídlo: Česká 156/6, 60200 Brno 
IČO: 66573688  
DIČ: CZ7106123497 
Bankovní spojení: Komerční banka č. účtu:  
Kontakt: tel. , www.clarina.cz 
 

2. Kupující: 
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace  
Sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
Zastupuje: Stanislav Moša, ředitel  
IČO: 00101397 
DIČ: CZ00101397 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn.: Pr 35 
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 

 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

Smlouva se uzavírá na základě výsledků průzkumu trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodání 
baryton saxofonu a basklarinetu pro orchestr MdB“, který kupující provedl ve smyslu ust. § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne 5. 11. 
2020. 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Prodávající dodá kupujícímu níže specifikované hudební nástroje: 
 

a) Baryton saxofon - SELMER serie III 
* Es ladění  
* povrchová úprava: lak s gravírováním 
* příslušenství: hubička, pevné pouzdro 
* rozsah: do  spodního A 
* kovová palcová opěrka 
* kožené podlepky s rezonátory 
 

b) Basklarinet Buffet Crampon PRESTIGE 
* Bb Professional 
* ladění: 442 Hz 
* tělo: africký blackwood 
* eso: dvoudílné nastavitelné 
* korpus (ozvučník): postříbřený (German silver) 
* čepy: speciální slitina 
* Eb zvedák 
* rozsah do spodního C 
* nastavitelná opěrka palce 
* klapky poměděné, pak postříbřené 
* pérka z modré oceli 
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* podlepky kožené a korkové 
* pevné pouzdro  
* hubička 
* další příslušenství (vytěrák, mazadlo na korek) 
 

2. Kupující se zavazuje řádně dodané nástroje převzít, potvrdit prodávajícímu jejich převzetí na 
příslušném dodacím listu a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. 
 

3. Prodávající bude dle potřeb objednatele zajišťovat pro dodané hudební nástroje záruční i pozáruční 
servis. 

 
 

III. 
Doba, místo a způsob plnění 

 
1. Termín dodání: nejpozději do 4. 12. 2020. 

2. Místo plnění: Městské divadlo Brno, Lidická 1863/16, 602 00 Brno. 

3. Konkrétní termín dodání prodávající předem projedná a odsouhlasí s kontaktní osobou kupujícího 
nejméně 3 pracovní dny předem. Nástroje za kupujícího převezme pan Martin Sobol, tajemník 
orchestru MdB, tel.: , email: . Pověřený zástupce kupujícího nástroje při 
předání prohlédne za účelem ověření správnosti dodaného nástroje a zjištění případných zjevných 
vad. 

 
 

IV. 
Kupní cena a platební podmínky 

 
1. Kupní cena činí: 
 
Označení dodávky Množství Cena bez 

DPH 
DPH 21 % Cena vč. DPH 

bari serie-III: Selmer Es Baryton saxofon, serie III, 
včetně pevného pouzdra a příslušenství 

1 ks 256 611,57  53 888,43 310 500,00 

BC1193-2-0:Buffet Crampon PRESTIGE 
basklarinet do hlubokého C, včetně pevného 
pouzdra a příslušenství 

1 ks 238 842,98  50 157,02 289 000,00 

CELKEM  495 454,55 
 

104 045,45 
 

599 500,00 
 

Slovy: pět-set-devadesát-devět-tisíc-pět-set Kč 
 

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s předmětem smlouvy, zejm. cenu zboží včetně cla, výběr 
nástroje, dopravné do místa plnění. Tato kupní cena je konečná. 

3. Kupní cena je splatná na základě faktury – daňového dokladu vystavené prodávajícím po dodání 
nástroje kupujícímu. Splatnost faktury bude 30 dnů od data doručení kupujícímu. Faktura bude 
zaslána elektronicky na email  

4. Stane-li se prodávajícímu, že bude uveden v seznamu nespolehlivých plátců či uvede pro realizaci 
platby za plnění nespolehlivý účet dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, souhlasí 
prodávající se zajištěním částky DPH přímo ve prospěch správce daně. 

 
 
 

V. 
Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody na zboží 

 
1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. 

2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží 
a podpisem dodacího listu prodávajícím a kupujícím. 
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VI. 

Záruční doba 
 

1. Prodávající poskytuje na dodané hudební nástroje záruční dobu v délce 24 měsíců od data prodeje 
na konstrukční a materiálové vady hudebních nástrojů za podmínky, že způsob skladování a užívání 
odpovídá příslušným normám platným pro daný druh nástroje.  

2. Pokud kupující zjistí u nového nástroje nebo v průběhu záruční doby závadu danou výrobní nebo 
materiálovou chybou (např. optická nejednotnost, optické skvrny, odlupování pokovení, deformace, 
nepevnosti, funkční závadu apod.), obrátí se ihned přímo na prodávajícího. V případě výrobní 
závady bude nástroj bezplatně opraven, resp. vyměněn za nový, podle povahy závady. Na veškeré 
opravy má prodávající v tuzemsku smluvní opraváře. Vyžaduje-li kupující opravu přímo od 
zahraničního výrobce, není vždy v možnostech výrobce vyřídit reklamaci v době dané naší zákonnou 
normou (1 měsíc). Nástroje k opravě kupující předá/zašle, pokud možno v originálním balení, spolu s 
kopií faktury. Je v zájmu kupujícího zásilku pro přepravu související s reklamací pojistit. 

3. Záruka se nevztahuje na mechanicky či chemicky poškozený nástroj (pádem, úderem, deformací, 
poškrábáním, kontaktem se žíravinami, používáním v agresivním prostředí apod.). Pokud kupující 
provede opravu bez vyrozumění a souhlasu prodávajícího, ztrácí nárok na případné bezplatné 
garanční opravy. Záruka se nevztahuje také na oxidace kovových částí vlivem ohmatání nebo 
změny teploty, poškození látkových ploch vlivem ohmatání, opotřebení potem a chemickým 
působením, porušení funkce neodborným zásahem nebo opravou a na opotřebení tzv. rychle 
opotřebitelných součástí (např. deformace korků, vychýlení pístů způsobem hry, klarinetové a 
saxofonové plátky, hobojové a fagotové strojky, podlepky dřevěných dechových nástrojů a saxofonů, 
apod.)  

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je napsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. 

2. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně podepsanými, postupně 
číslovanými dodatky, které se tím stávají její nedílnou součástí.  

3. Kupující tuto smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o 
registru smluv). Kupující je povinným subjektem podle tohoto zákona.  

4. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují smluvní strany svoje podpisy. 
 
                                                              
V Brně dne 
 
prodávající: 
 
 
 
 
 
 
………………………… 
Libor Novotný 

V Brně dne 23. 11. 2020 
 
za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 
organizaci (kupující): 
 
 
 
 
 
……………………………… 
Stanislav Moša, ředitel 

 




