
 

 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

mezi stranami 

 

Kupující: 
 

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace 

zapsané v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Pr 624 

Zhořelecká 344/5, Liberec 460 01, 

Zastoupený ředitelkou ing.Jarmilou Levko 

IČO: 00083143 DIČ:  CZ0008314 

bankovní spojení: Česká spořitelna - 5604292/0800 

(dále jen kupující) 

 

a 

 

Prodávající: 
 

Atelier H&M dechové nástroje s.r.o. 

Norská 67/13, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 

Zapsaný v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C 41069 

IČO: 06825842   DIČ    CZ06825842 

bankovní spojení EUR:  

bankovní spojení CZK:  

tel:  

e-mail:  

(dále jen prodávající) 

 

 

I. Předmět plnění. 
1. Předmětem této smlouvy je nákup hudebního nástroje – bas klarinet Henri Selmer 

Privilege Low C. 

2. Kupující se zavazuje po dodání zboží odebrat a zaplatit za tuto dodávku 

prodávajícímu cenu dle čl.II. této smlouvy v platební podmínce dle čl.VII. této smlouvy. 

 

 

II. Cena. 
1. Dohodnutá smluvní prodejní cena za bas klarinet Henri Selmer Privilege Low C. 

činí celkem 8490 EUR bez DPH, k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši 21%. při 

výpočtu DPH postupuje prodávající v souladu s §4 odst.8 zák.č.235/2004 Sb. o DPH. 

Cena je konečná včetně přepravy do sídla kupujícího a  pojištění pro přepravu. 

V ceně nejsou zahrnuty náklady prodávajícího spojené s asistencí prodávajícího při 



 

 

výběru nástroje u výrobce. 

 

 

III. Doba plnění. 
1. Prodávající se zavazuje zajistit dodávku zboží dle čl.I/1 nejpozději do 31.12.2021, 

předpokládá se však, že dodání proběhne i dříve, a to za souhlasu kupujícího. 

 

IV. Místo plnění a dodání předmětu plnění. 
1. Místo plnění – dodání- Divadlo F.X. Šaldy Liberec, Zhořelecká 344/5, Liberec . 

2. Prodávající dodá zboží dle předmětu plnění na své náklady na uvedenou adresu, kde 

kupující zajistí jeho převzetí a protokolární stvrzení převzetí. 

 

V. Vlastnické právo a nebezpečí škody. 
1. Odpovědnost za škody vzniklé na dodaném zboží přechází na kupujícího dnem 

předání a převzetí zboží kupujícím dle faktury, dodacího listu případně zápisu o předání 

zboží nebo přejímacího protokolu. 

2. Vlastnické právo k dodanému zboží prodávajícím přechází na kupujícího dnem 

předání a převzetí zboží kupujícím dle faktury, dodacího listu, případně zápisu o předání 

zboží nebo přejímacího protokolu. 

 

VI. Záruka a odpovědnost za vady. 
1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku na dodané zboží dle předmětu plnění 

uvedeném v čl.I/1 v délce 24 měsíců od data předání a převzetí zboží kupujícím dle 

faktury, dodacího listu, případně zápisu o předání zboží nebo přejímacího protokolu. 

2. Prodávající se zavazuje při vzniku závad na dodaném zboží v záruční době zajistit 

jejich odstranění nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení písemné, telefonické nebo 

datové informace o reklamaci. 

 

VII. Platební podmínky. 
1. Kupující se zavazuje uhradit částku uvedenou v čl.II/1 na základě řádných daňových 

dokladu vystaveného prodávajícím  dle čl. II této smlouvy po předání a převzetí 

dodaného zboží a po poskytnutí služby spojené s výběrem hudebního nástroje. Splatnost 

daňového dokladu je 14 dnů od data doručení daňového dokladu objednateli. 

 

 

VIII. Dodací podmínky. 
1. Předání a převzetí. 

O převzetí předmětu plnění sestaví smluvní strany zápis, předávací protokol, dodací list, 

který obě smluvní strany potvrdí a odsouhlasí v něm kompletnost a kvalitu dodávky. 

 

IX. Smluvní sankce. 



 

 

1. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním termínu dodání předmětu plnění 

dle této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny předmětu 

smlouvy za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení kupujícího s platbou faktury, uhradí kupující prodávajícímu 

smluvní pokutu 0,02 % za každý den prodlení. 

 

 

X. Závěrečná ustanovení. 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 

50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují 

nebo ruší, zveřejní DFXŠ Liberec v registru smluv zřízeném jako informační systém 

veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany 

výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu v registru smluv 

zveřejněna. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství. 

2. Závazky a dohody v této smlouvě uvedené a dohodnuté se mohou vzájemně 

upřesňovat, doplňovat a měnit formou písemných, oboustranně potvrzených dodatků, 

podepsaných zástupci obou stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích majících platnost originálu,  přičemž 

každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní poměry z ní vznikající, 

občanským zákoníkem. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

 

V Liberci dne:                                                 

 

 

 

 

      ………………………………….  ……………………………… 

prodávající      kupující 


