
Kupní  smlouva
podle § 2079  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

kterou uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Petra Štěpánková
se sídlem Žďárec 81, 539 73 Skuteč
společnost zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Chrudim
IČ: 66804833
DIČ: CZ7856263558
bankovní spojení: 160 763 0011 / 3030, AirBank a.s.
zastoupena Petrou Štěpánkovou
kontaktní osoba: Pavel Štěpánek, 606 609 927
na straně jedné jako prodávající
(dále jen prodávající)

a

Základní škola, Starodubečká 413, Praha 10 – Dubeč
se sídlem Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč
IČ: 70 8888 25
zastoupena ředitelem Mgr. Janem Marešem
na straně druhé jako kupující
(dále jen kupující)

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Touto kupní smlouvou se prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je
předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že
věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. Předmětem koupě je  koupě 8 kusů stolních soustruhů UNIMAT ML č. 166023MLE dle
nabídky č.  20210128 (dále jen předmět  koupě),  v rámci projektu „Podpora vzdělávání
přírodních  věd  a  polytechnických  dovedností  v  ZŠ  Starodubečská  413,  Praha  10  –
Dubeč“, číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000940. Předmět koupě je podrobně
specifikován v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy.



Článek II.
Místo a doba plnění

1. Místem  plnění  je  Základní  škola,  Starodubečská  413,  Praha  10  –  Dubeč  na  adrese
Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč

2. Prodávající  odevzdá a nainstaluje  předmět  koupě  kupujícímu nejpozději  do 26.2.2021,
přičemž k dodání dojde v pracovní den v době  od  7:30 do  15:30  hodin.  Přesný termín
bude po dohodě smluvních stran upřesněn.

3. Pro  případ  prodlení  prodávajícího  s odevzdáním  předmětu  koupě  ve  výše  uvedeném
termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý den prodlení.
Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy doručené prodávajícímu.

4. Po dobu, po kterou je kupující v prodlení s převzetím předmětu koupě, není prodávající
v prodlení  a nárok na smluvní pokutu kupujícímu nevzniká.  Smluvní strany v takovém
případě dohodnou náhradní termín odevzdání a převzetí předmětu koupě.

Článek III.
Kupní cena a její splatnost

1. Smluvní strany si výslovně ujednaly pevnou kupní cenu ve výši 66 049,59 Kč a DPH ve
výši  13 870,41  Kč,  tj.  celkem  včetně  DPH  ve  výši  79 920,-  Kč  (slovy:
sedmdesátdevěttisícdevětsetdvacet korun českých).

2. Kupní cenu je kupující povinen uhradit nejpozději do čtrnácti  dnů od převzetí předmětu
koupě, bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to
na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím.

3. Kupní cena, resp. jednotlivé splátky, jakož i záloha se považují za řádně zaplacené, pokud
jsou připsány na příslušný bankovní účet označený shora věřitelem nejpozději posledního
dne dohodnuté lhůty. Je-li kupní cena placena ve splátkách a nezaplatí-li kupující některou
ze splátek  řádně  a  včas,  stane se splatným celý dluh a prodávající  jej  může  vymáhat
soudní cestou.

4. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny, resp. některé splátky se sjednává smluvní
pokuta ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení, čímž není dotčeno právo
prodávajícího  na  náhradu  škody,  která  mu  v důsledku  prodlení  kupujícího  vznikne.
Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy doručené kupujícímu.



Článek IV.
Záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě bude po dobu 24 měsíců od jejího odevzdání
kupujícímu způsobilý k použití pro obvyklý účel, resp. že si zachová obvyklé vlastnosti.

2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci
na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

3. Prodávající  neodpovídá  za  vady,  které  byly  zapříčiněny  kupujícím  nebo  třetí  osobou.
Záruka  se  nevztahuje  zejména na  závady  způsobené  neodbornou opravou provedenou
mimo servis prodávajícího a jakýmkoliv jiným neodborným, neopatrným, nesprávným či
nepřiměřeným zacházením.

4. Práva  z vady  se  uplatňují  u  prodávajícího  písemně  prostřednictvím  e-mailu:
petra@stavebniceprochytredeti.cz, přičemž prodávající e-mailem potvrdí kupujícímu, kdy
právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Článek V.
Nabytí vlastnického práva

a přechod nebezpečí škody na věci

Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu koupě po jeho řádném převzetí na základě
dodacího listu, popř. předávacího protokolu, přičemž současně s nabytím vlastnického práva
k předmětu koupě na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci.

Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající  kupujícímu  odevzdá  předmět  koupě,  jakož  i  doklady,  které  se  k němu
vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětu koupě v souladu se
smlouvou.  Povinnost  odevzdat  předmět  koupě  prodávající  splní  tím,  že  kupujícímu
umožní nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

2. Kupující  je  povinen  poskytnout  potřebnou součinnost  k řádnému odevzdání  předmětu
koupě, přičemž je zároveň povinen podepsat dodací list. Po doručení faktury je kupující
povinen řádně a včas zaplatí kupní cenu.

3. Prodávající  je povinen informovat  kupujícího o účelu,  funkcích a podmínkách užívání
předmětu koupě  v souladu s bezpečností  a ochranou zdraví.  Kupující je povinen se při
užívání předmětu koupě těmito informacemi řídit.

4. Pokud  je  s odevzdáním předmětu  koupě  spojena  též její  montáž,  jsou  strany  povinny
sepsat a podepsat předávací protokol.  V případě  výskytu vad, které nebrání kupujícímu



v užívání předmětu koupě, musí být v předávacím protokolu doplněn popis vady a termín
jejího odstranění. V případě výskytu vad, které kupujícímu v užívání brání, musí protokol
obsahovat náhradní termín odevzdání předmětu koupě, na kterém se strany shodly. Do té
doby nesmí kupující předmět koupě používat.

5. Do doby odstranění vad, popř. do doby náhradního termínu odevzdání předmětu koupě se
má zato, že prodávající není v prodlení a kupujícímu nevzniká nárok na smluvní pokutu.

Článek VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Kupující  je  oprávněn od této  kupní  smlouvy  odstoupit  v případě,  že  prodávající  bude
v prodlení s odevzdáním předmětu koupě o více než 30 dnů od doby plnění stanovené v
článku II.  odst.  2 této smlouvy. Jestliže však kupující od kupní smlouvy do  7 dnů  od
prodlení prodávajícího neodstoupí,  je oprávněn znovu od ní odstoupit teprve poté,  kdy
bude  prodávající  v prodlení  o  více  než  60  dnů  od  dohodnutého  náhradního  termínu
odevzdání a převzetí předmětu koupě.

2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující neuhradí řádně a
včas kupní cenu, resp. některou splátku, popř. zálohu.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky.
2. Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po

jednom.

V Praze dne 3.2.2021

      Petra Štěpánková                                        Mgr. Jan Mareš – ředitel ZŠ Starodubečská 413
prodávající kupující
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