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KUPNÍ SMLOUVA 
 

 
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 

zákoník) 
 

společnost: FLAME System s.r.o. 
sídlo: Mojmírovců 8, 70900 Ostrava 
Zastoupená: Jednatelem Alešem Kavikem 
IČ: 26846888 
DIČ: CZ26846888 
Tel: 596138413 

 
(dále jen "prodávající")  

 
 

a   
 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace 
sídlo:                 Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava 
zastoupený:     Jiřím Nekvasilem, ředitelem 
IČO:                   00100528 
DIČ:                   CZ00100528  
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava, č. účtu 1731-761/0100 

(dále jen "kupující")  
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu produkty výpočetní techniky podle specifikace 
v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zařízení“ či „zboží“), a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické 
právo k tomuto zařízení v souladu s touto smlouvou. 
 
2. Dodavatel je povinen dodat vždy nové zboží I. Jakosti v souladu s platnými technickými 
normami a standardy. 
 
3. Současně se zařízením předá prodávající taktéž platnou certifikaci veškerého zařízení, návody 
k obsluze, záruční listy, prohlášení o shodě ve smyslu nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se 
stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů a montážní návody. 
Předání těchto dokumentů je podmínkou úhrady kupní ceny.  
 
4. Prodávající provede dodání zařízení nejpozději do 31. 7. 2016. 
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5. Kupující se zavazuje řádně odevzdané zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle 
čl. II. této smlouvy.  
 

6. Prodávající je vlastníkem zařízení a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva 
k zařízení kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo k zařízení jeho převzetím bez vad. Převzetím 
se dodávka považuje za splněnou. Řádné převzetí dodávky potvrdí dodavatel svým podpisem na 
dodacím listu. 
 

II. 
Kupní cena 

 
1. Kupní cena za dodání zařízení bez vad je: 399500 Kč bez DPH. (47 ks á 8 500 Kč bez DPH), celkem 

483 395 Kč vč. DPH 

 
2. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění 
a vyplývá-li to z platné legislativy. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
 
3. Sjednanou kupní cenou je cena maximální a jsou jí kryty veškeré náklady na dodání zařízení dle 
článku II této smlouvy v parametrech předepsaných touto smlouvou.  

 
 

III. 
Platební podmínky 

 
1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši dle čl. II. ve lhůtě do 30 dnů ode 
dne, kdy kupující převezme od prodávajícího kompletní zařízení bez vad (včetně dokumentů 
uvedených v čl. I. odst. 3) na základě řádně vystavené a doručené faktury. 
 
2. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a cena bude řádně vyúčtována.  
 
3. V případě, že zařízení bude vykazovat vadu nebo více vad a kupující z tohoto důvodu bude 
postupovat podle některého ustanovení čl. V. této smlouvy není kupující do doby, než prodávající 
vadu nebo vady odstraní, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně kupní ceny se 
v takových případech kupující neocitá v prodlení. 

 
 

IV. 
Dodání věcí 

 
1. Prodávající dopraví zařízení na vlastní náklady na adresu kupujícího. 
 
2. O dodávce zboží je dodavatel povinen informovat objednatele min. 3 pracovní dny před datem 
dodání. 
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3. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud: 
- zařízení bylo řádně doručeno včetně příslušné dokumentů 
- zařízení bylo řádně předáno a převzato 
 
4. Zařízení bude prodávajícím odevzdáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení 
stran o odevzdání a převzetí zařízení, jehož obsahem bude specifikace zařízení, místo a datum 
jeho odevzdání. 
 
 

V. 
Odpovědnost za vady a záruka 

 
1. Vadou se rozumí odchylka od ujednaného množství, jakosti a provedení zařízení nebo jeho 
části, jakož i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání zařízení, stanovených touto 
smlouvou nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, 
skryté a právní, které má zařízení v době jeho odevzdání kupujícímu, nebo které se na zařízení 
vyskytnou v záruční době. 
 
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v rámci požadované záruční doby dle přílohy 
č. 1 této smlouvy, minimálně však v délce 36 měsíců (není-li u specifikace zařízení uvedeno jinak) 
dle § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy prodávající se zavazuje, že zařízení, 
jakož i veškeré jeho části a jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti.  
 
3.  Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do 1 pracovního dne od 
doby, kdy se o vadě dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prodávající se zavazuje 
zabezpečovat odstraňování vad v pracovních dnech v době od 8 do 17 hodin. 
 
4. Kupující je povinen v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku bez zbytečného 
odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady dodaného zboží poté, co je při vynaložení odborné 
péče zjistil.  
 
5. V případě, že kupující v záruční době včas uplatní zjištěné závady na zboží, je prodávající 
povinen vady odstranit ve lhůtě nejdéle do 30 dnů. 
 
6. Jakostní vady je třeba uplatnit bez odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční 
doby. Při výskytu jakostní vady má kupující nárok podle svého výběru na výměnu vadného zařízení 
nebo na slevu z ceny nebo na vrácení peněz oproti vrácení vadného zařízení.  
 
7. Reklamace je možno uplatnit telefonicky, osobně, elektronickou poštou.  
 
 

VI. 
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Odpovědnost za škodu 
 

Pokud prodávající poruší povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy 
a vznikne tak kupujícímu nebo třetím osobám v důsledku použití nebo užívání zařízení jakákoliv 
škoda, odpovídá za ni prodávající, a to bez ohledu na zavinění. 
 
 

VII. 
Smluvní pokuta 

 
1. Při prodlení prodávajícího s odevzdáním zařízení, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny neodevzdaného zařízení za každý den prodlení.  
 
2. Při prodlení kupujícího s platbou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky kupní ceny za každý den prodlení. 
 

3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany doručena druhé 
straně. 
 
4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, bodech 1., 2. a 3., trvá i 
poté, co dojde k odstoupení od smlouvy některou ze stran za předpokladu, že ke vzniku nároku 
na její zaplacení dojde před odstoupením od této smlouvy. 
 
 

VIII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. 
Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. 
 
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
3. Tato smlouva byla podepsána ve třech vyhotoveních, z nichž kupující obdrží vyhotovení dvě. 
 
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a 
srozumitelně, nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem připojují své podpisy. 
 
5. Smluvní strany, s ohledem na právní postavení kupujícího, souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy. 
 

IX. 
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Příloha č. 1: specifikace zařízení 
 
V Ostravě, dne  11.7.2016                                                  V Ostravě, dne 11.7.2016 
za prodávajícího                                                                   za kupujícího 
 
Aleš Kavik, jednatel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: specifikace zařízení 
 
47Ks PC PC FLAME Office v konfiguraci: 
  
Intel® Core™ i5-6400 Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) 
4GB DDR4 2133MHZ Kingston 
GIGABYTE H110M-S2 
SSD 120GB, DVDRW/RAM SATA 
Windows  10 Pro  
Case + Zdroj 
 


