
KUPNÍ SMLOUVA
Uzavřená uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky (smluvní strany), podle ust. § 
2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tato kupní smlouva:

1. Prodávající:
General Public s.r.o.
Zapsaná u: Krajský soud v Plzni
Zastoupení: Ing. Bořivoj Handlíř
IČO: 04788800
DIČ: CZ04788800
Bankovní spojení:
Č.účtu:

2. Kupující: Domov pro seniory Mitro v, p. o.
Mitrov 1, 592 53 Strážek
Zapsána u: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl PR, vložka 1435 
Zastoupení: Mgr. Josef Myslivec, ředitel
IČ: 71184449
DIČ: CZ71184449
Bankovní spoiení:'
Č.účtu: ’ '

ČI. I.
Předmět smlouvy

i. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu: 10 000 kusů 
Respirátorů FFP2, a to dle podmínek dále specifikovaných a převést na kupujícího 
vlastnické právo ke zboží.

2. Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího odebrat 
za předpokladu, že zboží bude splňovat požadavky obsažené v této smlouvě nebo 
v obecně závazných předpisech a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

ČI. II.
Kupní cena

1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 
zákona č.526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

2. Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v článku I. této smlouvy 
prodávající dodá kupujícímu: 10 000 ks x 7,90 Kč = 79 000,- Kč (DPH činí:0,-). 
Dopravné za zboží je zahrnuto v celkové částce za zboží.
Celková částka k vyfakturování (bez DPH): je 79 000,-Kč.

3. Celková cena se rozumí včetně cla a DPH. Tato celková cena zahrnuje veškeré 
náklady potřebné pro splnění předmětu smlouvy v souladu s platnými právními 
předpisy vč. dopravy do místa plnění.

4. Za zdanitelné plnění smluvní strany považují den dodávky zboží, kterou prodávající 
dodá kupujícímu a kupující dodávku potvrdí na dodacím listě.

5. Faktura bude obsahovat označení prodávajícího a kupujícího včetně daňových údajů, 
fakturovanou částku, odvolávku na tuto kupní smlouvu, číslo faktury, datum a podpis.

6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozím odstavci, je 
kupující oprávněn fakturu vrátit.
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ČI. III.
Doba a místo dodání zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v termínu do 24.9.2021
2. Zboží bude dodáváno dopravními prostředky zajištěnými prodávajícím.
3. Pracovník kupujícího, který zboží od prodávajícího přejímá, je oprávněn v případě, 

kdy dodávka zjevně neodpovídá této smlouvě, nebo zboží vykazuje zjevné vady, bez 
zbytečného odkladu tuto skutečnost zaznamenat na předávacím protokolu nebo tuto 
skutečnost prodávajícímu neprodleně písemně vytknout. Pokud by vady bránily 
řádnému užívání, nebo zboží znehodnocovaly, a to i přesto, že zboží je funkční, má 
kupující právo takovouto dodávku odmítnout.

4. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího dnem úhrady 
faktury.

5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se 
výši DPH fakturované prodávajícím.

7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní kupující.

8. Za den předání se pokládá den podpisu dodacího listu.
9. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího od doby podpisu dodacího listu.

ČI. IV.
Odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými 
normami vyžadováno pro toto zboží a to technické, bezpečnostní, zdravotní, 
hygienické a jiné předpisy.

2. Zboží musí být dodáno nové, nepoužité, v originálním balení. Prodávající je povinen 
vady, oznámené po zjištění kupujícím neprodleně odstranit.

ČI. V.
Smluvní pokuty

1. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury o více jak 14 dní, má 
prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den 
prodlení.

2. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zásilky o více jak 14 dní, má 
kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny za každý den 
prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla 
smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením smlouvy.
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ČI. VIL
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.
2. Všechna předcházející ujednání, týkající se předmětu smlouvy jsou po podpisu této 

smlouvy neplatná.
3. Veškerá další ujednání mohou být učiněna jen formou písemného dodatku, 

podepsaného oběma stranami.
4. Případná neplatnost některého ujednání kupní smlouvy nemůže mít za následek 

neplatnost celé kupní smlouvy.
5. Tuto kupní smlouvu mohou podepisovat statutární zástupci kupujícího a 

prodávajícího.
6. Tato kupní smlouva je sepsána ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží kupující a 

jeden prodávající.

V Mitrově, dne 10. 9. 2021 v ..... 1.5,0?,. 2021

Mgr. Josef Myslivec/ 
ředitel Domova pro seniory Mitrov, p. o.




