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KUPNÍ  SMLOUVA  
„DODÁVKA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ PRO ORCHESTR MDB“ 

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník 
 

Smluvní strany: 
 

1. Prodávající: 
Mgr. Libor Novotný 
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského zákona 

Sídlo:                     Česká 156/6, 60200 Brno 

Bankovní spojení:  Komerční banka č. účtu:  27-0436890227/0100 

IČO: 665 73 688 DIČ: CZ7106123497 

Kontakt:  tel. 603 462 510, novotny@clarina.cz , www.clarina.cz 

 

2. Kupující: 
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno 

zastoupená ředitelem Stanislavem Mošou:     

IČO: 00101397   DIČ: CZ 00101397 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35 

Bankovní spojení:  Komerční banka, č. účtu:  57037621/0100 

 

 

I. Předmět smlouvy, cena 
 

1. Předmětem smlouvy je dodávka následujících hudebních nástrojů:  

pol. 

č. 
Popis hudebních nástrojů počet 

kusů 
Cena v 

Kč za 1 

ks 

bez DPH 

Celkem 

Kč 

1. Lesní roh ALEXANDER Mainz model 103 GAL, 

zlatomosaz, šroubovací korpus, lak, pouzdro a příslušenství 

(výběr z 2 ks) 

1 ks 210 000 210 000 

2. Příčná flétna MURAMATSU model DS-RB-E, stříbrné tělo 

i mechanika, H nožka, pouzdro a příslušenství (výběr ze 4 

ks) 

3 ks 176 000 528 000 

3.  Hoboj Gebr. Mönnig OSCAR ADLER-model 6010, 

plnoautomat, pouzdro a příslušenství (výběr ze 2 ks) 

1 ks 195 000 195 000 

4.  Workstation KORG Kronos 88 II (el. klávesy) 2 ks 91 000 182 000 

5.  Přenosné digitální stage piano Roland RD 800 (el. klávesy) 1 ks 70 000 70 000 

6.  B klarinet BUFET CRAMPON model RC Prestige, 18 

klapek, 6 brýlí, pouzdro a příslušenství (výběr ze 2 ks) 

1 ks 94 000 94 000 

7.  Es klarinet BUFET CRAMPON model E11, 17 klapek, 6 

brýlí, pouzdro a příslušenství (výběr z 2 ks) 

1 ks 96 000 96 000 

8.  Alt saxofon SELMER serie III, lak, pouzdro a příslušenství 1 ks 110 000 110 000 

Cena celkem bez DPH                                                                                                    1 485 000 
 

2. Kupující má možnost osobního výběru a vyzkoušení jednotlivých nástrojů z více kusů 

dle požadavku jednotlivých hudebníků. 

3. Součástí dodávky je odborná doprava předmětu plnění do místa plnění veřejné 

zakázky. 
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II. Doba a místo plnění 
 

1. Termín dodání: nejpozději do 30. 11. 2016, jednotlivé typy hudebních nástrojů lze 

dodávat postupně, jako dílčí plnění zakázky. 

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

3. Hudební nástroje za kupujícího bude přebírat a předávací protokol (dodací list) 

podepíše tajemník orchestru MDB pan Martin Sobol, tel. 737 252 198, sobol@mdb.cz  

 
 

III.  Finanční podmínky 
 

1. Cena dodávky v rozsahu článku I. smlouvy vychází z nabídky prodávajícího a činí 

1 485 000,- Kč + DPH dle platných předpisů.  
Cena včetně DPH 21 % činí 1 796 850,- Kč (1 485 000 Kč + 311 850 Kč = 1 796 850) 

(slovy: jeden-milion-sedm-set devadesát-šest-tisíc-osm-set-padesát Kč) 

2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady na dodávku předmětu plnění včetně všech 

základních i zvláštních výkonů, provozní náklady, dopravné, pojištění, daně, správní 

poplatky, náklady na osobní výběr hudebních nástrojů a další výdaje spojené 

s realizací předmětu plnění. Tato kupní cena je konečná a lze ji měnit pouze v případě 

změny sazby DPH. 

3. Dodávka hudebních nástrojů bude hrazena bezhotovostním převodem na účet 

prodávajícího na základě faktury, resp. na základě dílčích faktur vystavených 

prodávajícím v den protokolárního převzetí příslušné části dodávky. Faktura musí mít 

veškeré náležitosti účetního daňového dokladu. Splatnost faktury se stanovuje na 30 

dnů ode dne doručení. 

 

IV. Sankce 
 

1. V případě prodlení s termínem předání předmětu smlouvy je prodávající oprávněn 

uplatnit slevu z ceny dodávky ve výši 0,05 % za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je prodávající oprávněn účtovat 

kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

V. Další ujednání 
 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po úplném zaplacení kupní ceny. Nebezpečí 

škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy je mu zboží v místě plnění 

předáno. 

 

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 

zboží.  
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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 vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

2. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně 

dohodnutými, postupně číslovanými dodatky, které se tím stávají její nedílnou 

součástí.  

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřeli svobodně a vážně, že jim nejsou 

známy žádné skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně 

v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky 

z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů. Na důkaz souhlasu se zněním Smlouvy 

připojují smluvní strany svobodně a vážně svoje podpisy. 

 
 

V Brně dne: 29. 7. 2016   V Brně dne:  

 

Mgr. Libor Novotný  

(prodávající):  

 

 

 

 

………………………….. 

Mgr. Libor Novotný  

 

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 

organizaci (kupující): 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

        Stanislav Moša, ředitel 

 


