
KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku Č. 89/2012 Sb. 

Město Znojmo 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
jednající: 
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 

Obroková 1/12, Znojmo, PSČ 669 22 
00293881 
CZ00293881 
Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou 
Ing. Josef Čep 
515 216 345 
josef.cep@muznojmo.cz  

(dále jen „Kupující") 

a 

Václav Koutecký 
se sídlem: 

DIČ: 
jednající: 
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 

Květná 235, Kuchařovice, PSČ 669 02 
45662029 
CZ 520928107 
Václavem Kouteckým, majitelem 
Martin Koutecký 
777 610 834 
info@print3g.cz  

(dále jen „Prodávající") 

(společně také jako „Smluvní strany") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva") 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je dodání 3000 ks stolních a 1000 ks nástěnných kalendářů 
v technickém provedení a za ceny dle vítězné nabídky, podané prodávajícím 
V e-aukci ID 1596 konané kupujícím dne 22. 8. 2017. 
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II. 
Práva a povinnosti Smluvních stran 

1) Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá movitou věc specifikovanou v článku I. 
této smlouvy, na svůj náklad a své nebezpečí, a to nejpozději do 15-ti pracovních dní 
od uzavření této smlouvy. 

2) Prodávající se zavazuje dodat věc řádně a včas a v takovém technickém provedení, které 
bude odpovídat požadavkům Kupujícího, uvedeným v technické specifikaci výše uvedené 
e-aukce ID 1596. 

3) Prodávající je povinen odevzdat Kupujícímu předmět koupě, který splňuje veškeré platné 
souvztažné právní předpisy a veškeré platné technické normy a umožní mu nabýt 
vlastnické právo k ní. 

4) Prodávající touto smlouvou prodává a Kupující touto smlouvou kupuje předmětnou věc 
a tuto přijímá do svého vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu. 

5) Do dne převzetí věci Kupujícím ponese Prodávající veškerá rizika a bude odpovídat 
za jakékoliv škody na věci. 

6) Vlastníkem věci a všech jeho součástí je od okamžiku zaplacení kupní ceny Kupující. 

III.  
Autorská práva 

Prodávající prohlašuje, že věc, která bude dodána v rámci pinění Smlouvy, nemá žádné 
právní vady, že není zatížena právy třetích subjektů týkajícími se zejména vlastnického, 
autorského, patentového práva a práva průmyslového vlastnictví, která by bránila pinění 

dle Smlouvy, a že je zcela oprávněn uzavřít s Kupujícím Smlouvu v celém rozsahu. 

IV.  
Kupní cena 

1) Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu, sjednanou Smluvními stranami 
této Smlouvy za předmět koupě ve výši: 

- Celková cena bez DPH: 106 800 Kč 
- Výše DPH: 22 428 Kč 
- Celková cena s DPH: 129 228 Kč 

Celková cena je cenou maximální a nejvýše přípustnou. Oboustranným podpisem smlouvy 
je stvrzeno, že cena dle smlouvy je maximální, pevná a konečná, zahrnující všechny 
náklady Prodávajícího, včetně přiměřeného zisku. 
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2) Kupní cenu uhradí Kupující na základě daňového dokladu, vystaveného Prodávajícím 
do 30-ti dnů od předání věci. Daňový doklad, vystavený Prodávajícím, musí splňovat 
všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných 
zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění. 

3) Splatnost daňového dokladu dohodly strany na 30 dnů od dne doručení daňového dokladu 
Kupujícímu. Pokud daňový doklad nebude splňovat náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu, je Kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu 
k dopinění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě opraveného či dopiněného daňového dokladu. 

4) Pokud se Kupující dostane do prodlení s úhradou daňového dokladu, zavazuje se uhradit 
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. 

V.  
Doba pinění 

Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě podle Smlouvy a předat ho Kupujícímu do 15-ti 
pracovních dní od data podpisu Smlouvy. 

VI.  
Místo pinění 

K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dojde okamžikem jeho předání Prodávajícím 
a převzetí ze strany Kupujícího v místě pracoviště Kupujícího: 

Městský úřad Znojmo, budova ul. Obroková 1712, 669 22, Znojmo 2 

VII.  
Záruka 

Prodávající poskytne na dodanou věc smluvní záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet od odevzdání věci Kupujícímu. 

VIII.  
Předání věci 

1) Při předání věci bude uskutečněna fyzická kontrola stavu věci. Převzetí a předání věci bude 
zaznamenáno v zápise o předání a převzetí věci (dále jen „Předávací protokol"). 
Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Pokud věc 
bude vykazovat vady, které budou bránit řádnému užívání věci, není Kupující povinen věc 
převzít a do odstranění takových vad se věc nepovažuje za řádně předanou. 

2) Vady, uvedené v předávacím protokolu, je Prodávající povinen odstranit na své náklady 
bez zbytečného odkladu v termínech v protokolu uvedených, jinak se ocitne v prodlení 
s předáním věci. 
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za Kupujícího : za Prodávajícího :

Ing. Vlastimil Gabrhel

3) Pokud se Prodávající dostane do prodlení s předáním věci Kupujícímu, zavazuje se zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny věci za každý den prodlení s předáním věci.

4) V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, má
kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ustanovením § 2099
až § 2117 občanského zákoníku.

IX.
Závěrečná ustanovení

1) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními
stranami.

2) Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými
a odsouhlasenými oběma Smluvními stranami.

3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem této Smlouvy připojují Smluvní
strany své vlastnoruční podpisy.

4) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

5) Uzavření Smlouvy schválila rada města Znojma usnesením č. 114/2017 ze dne 25.9.2017,
bod 5701

Ve Znojmě dne : 5.10.2017 V Kuchařovicích dne : 5.10.2017

starosta majitel
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