
Kupní smlouva 
uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ( dále jen „občanský zákoník") 

I. 
Smluvní strany 

Prodávající: 

Název: Václav Vávra 
Sídlo: Masarykovo nábřeží 2018/10, Praha 2, 120 00 

IČ: 16119355 

Údaje o zápisu v příslušném rejstříku: Zapsaná u Obvodního úřadu Praha 2, Živnostenský odbor 
č.j.xxx 

Zastoupený: 
Jméno a příjmení: xxx

Číslo účtu: xxx

Kupující: 

Název: Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554
Sídlo: Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha 4 

IČ: 47611863 

Zastoupený 
Jméno a příjmení: Mgr. Pavel Kopečný 
Funkce: ředitel školy 

II. 
Předmět smlouvy 

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, která je blíže specifikovaná v čl. III 
této smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí 
prodávajícímu kupní cenu stanovenou v čl. V této smlouvy. 

III. 
Předmět koupě 

Předmětem koupě (věcí) se pro účely této smlouvy rozumí učebnice a učební pomůcky specifikované v příloze č. 
1 (nabídka učebnic), která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Prodávající prodává kupujícímu předmět koupě (věc)a kupující tento předmět koupě kupuje. 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě (věc) s veškerým povinným a dohodnutým 
příslušenstvím a vybavením, jakož i doklady nezbytnými pro jeho užívání a provoz, nejpozději do 30.10.2022. 
Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě do sídla kupujícího (dále jen „místo dodání"). 

Prodávající upřesní kupujícímu termín předání předmětu koupě (věci) nejméně 5 dní předem. 

Náklady na dopravu hra,dí prodávající. 

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou k převzetí předmětu koupě v místě 
dodání, zejména potvrdit převzetí předmětu koupě podpisem dodacího listu vystaveného prodávajícím. 

v. 

Kupní cena a platební podmínky 
Kupní cena za předmět koupě (věc) je dohodou sjednána na: 

Cena celkem s DPH: 183 810,- Kč 

Cenu je kupující povinen uhradit prodávajícímu po podpisu této smlouvy na základě faktury - daňového dokladu 
se splatností 10 dnu. 



VI. 

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na prodané věci 

Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho dodání kupujícímu do místa dodání, 
resp. okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu předmět koupě převzít a kupující tak neučiní, ačkoli tak 
učinit měl. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho dodání kupujícímu do 
místa dodání. 

VII. 
Sankce 

Pokud kupující nesplní svoji povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen zaplatit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení s plněním této 
povinnosti. 

Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody. 

Pokud prodávající nesplní svoji povinnost předat kupujícímu předmět koupě (věc) řádně a včas, je povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové kupní ceny za každý, i započatý den prodlení s plněním této 
povinnosti. 

Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody. 

VIII. 
Záruka a reklamace 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost, že předmět koupě (věc) bude možné užít obvyklým zpusobem 
po dobu 24 měsícu ode dne přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě. Kupující nemá právo ze záruky, 
zpusobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě na kupujícího vnější událost. 

Pro uplatnění záruky za jakost se použijí přiměřeně ustanovení § 2106 a násl. občanského zákoníku s tím, že 
právo volby zpusobu odstranění vady má výlučně prodávající. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí 
mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. 

IX. 
v 

v , o 

Resen1 sporu 

Spory vzniklé z této smlouvy bude řešit soud příslušný dle občanského soudního řádu. 

X. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom (1). 

Právní vztah, který z této smlouvy vznikl, se v částech smluvně neupravených řídí občanským zákoníkem. 

Tato smlouva muže být měněna nebo rušena pouze formou písemných dodatku podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

V Praze dne 20.10.2022 

prodávající 

Přílohy: 

- Příloha č. 1 - nabídka učebnic a učebních pomůcek-

kupující 


