
 
 

K U P N ĺ   S M L O U V A 
č.17/0514 

 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586  a násl. 

zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění uzavřely 
smluvní strany: 

 
1. Zhotovitel :    Lukáš Hynek, 5. května 2202, 54401 Dvůr Králové nad Labem 
                             zastoupený p. Lukášem Hynkem, tel./fax: +420777319313 
                             IČO : 72929049 
                             DIČ : CZ7906183076 
                             Bankovní spojení:  
                             Komerční banka, a.s., č.ú.: 78-7787490227/0100  
 
2.  Objednatel:   TermoReal s.r.o., U Teplárny 1300, 50901 Nová Paka 
                               zapsaná u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 17636 

                  zastoupená jednatelem p. Jaroslavem Gottsteinem,  
                  tel.: +420606603565 

                            IČO : 25961004 
                            DIČ: CZ25961004 
                            Bankovní spojení: ČS a.s. 1163574329/0800 
 
Článek 1. - Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje dodat a zprovoznit kupujícímu dle cenové nabídky N17/0514 
ze dne 30. 1. 2017 níže uvedené zboží: 
 

3 x kotlová regulace Viessmann Vitotronic 100 GC1 vč. příslušenství 
uvedeného v cenové nabídce N17/0514 

 
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dodané zboží kupní cenu podle článku 
2. této smlouvy. 
 
Článek 2. - Cena 
Kupní cena za dodané zboží dle článku 1. této smlouvy vč. uvedení do provozu byla 
mezi účastníky vzájemně dohodnuta v souladu se zák. Č.526/90 Sb. v platném znění 
takto: 
 
Prodejní cena pro konečného zákazníka  ................................................ 95 490,- CZK 
DPH ve výši 21%  ( práce budou provedeny v režimu přenesené daňové povinnosti )
 .....................  ................................................................................................... 0,- CZK 
Celkem:........  .......................................................................................... 95 490,- CZK 
 
V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které Zhotoviteli 
v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou. 
 
 
Článek 3. - Místo a doba plnění 
Místo dodání:  U Teplárny 1300, 50901 Nová Paka 
Dodací lhůta:  nejdříve 2 - 4 týdny od podpisu kupní smlouvy. Konkrétní termín 

bude sjednán na dobu letní odstávky provozu kotlů. 
                                 
 
 
 



Článek 4. - Záruka na zboží 
Zhotovitel poskytne na zboží záruku v rozsahu vymezeném v předaném záručním 
listu za těchto podmínek: 
- skladování dodaného zboží bude provedeno v souladu s pokyny výrobce (při 

skladování a transportu musí být výrobek v předepsané poloze) 
- instalace dodaného zboží bude provedena dle instalačních směrnic společnosti 

Viessmann a platných technických předpisů. 
 

Článek 5.- Doprava zboží, balení 
Dopravu do místa dodání zajistí Zhotovitel na své náklady. Objednatel se zavazuje v 
den dodání zboží převzít a potvrdit doklad o převzetí zboží.    
Balení - nevratný obal, originální balení výrobce (kusová zásilka).   
 
Článek 6. - Způsob placení  
Zboží bude objednáno na základě podpisu této smlouvy. Do 14. Dnů od dodání zboží 
Objednateli bude vystavena 1. dílčí faktura ve výši 80 000,- CZK. Současně 
s instalací a uvedením zařízení do provozu bude Objednateli vystavena 2. dílčí 
faktura ve výši 15 490,- CZK, splatná do 14. dnů od vystavení. Konečné 
vyúčtování bude provedeno řádnou fakturou vydanou 14. dnů po zprovoznění, 
kde budou zaúčtovány dílčí faktury a vyčísleny případné odsouhlasené více práce, 
splatná 14. dnů od vystavení.  Konečným vyúčtováním se rozumí připsání  celkové 
finanční částky – viz. článek 2, na účet Zhotovitele. 
V případě prodlení Objednatele s úhradou kupní ceny, nebo její části je Zhotovitel 
oprávněn požadovat na Objednateli smluvený úrok z prodlení ve výši 0,02 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
Článek 7. - Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží  
Objednatel nabude vlastnické právo ke zboží jeho úplným zaplacením dle čl. VI. této 
smlouvy. Nebezpečí škody na zboží přechází na Objednatele jeho převzetím od 
Zhotovitele nebo jím sjednaného dopravce na základě dokladu o převzetí zboží. 
 
Článek 8. - Závěrečná ujednání 
Tuto smlouvu lze změnit, doplnit nebo zrušit pouze písemným oboustranným 
projevem smluvních stran. 
V případě, že Objednatel odmítne, nebo jiným způsobem znemožní Zhotoviteli splnit 
dodávku zboží je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny 
nedodaného zboží. Touto smluvní pokutou není dotčeno právo Zhotovitele na 
náhradu škody, která mu tímto vznikne. Smluvní pokuta je splatná do 10-ti dnů od 
jejího vyúčtování Zhotovitelem.  
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve 
dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Objednatel a Zhotovitel. 
 
Přílohy: 1/ Cenová nabídka N17/0514 
  
Ve Dvoře Králové nad Labem dne  17. 3.2017  V Nové Pace 20.3.2017 
 
za Zhotovitele:       za Objednatele: 
Lukáš Hynek          Jaroslav Gottstein 
        jednatel 


