
Kupní smlouva  
 

strany smlouvy uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu 

 

 

 

Smluvní strany: 

 

VOŠ, SPŠ automobilní a technická  

se sídlem: Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice 

IČO: 00582158 

DIČ: CZ00582158 

Zastoupená: Bc. Jan Šindelář, ředitel 

na straně jedné 

(dále jen „kupující“) 

 

a 

 

ACTIA CZ s.r.o. 

se sídlem: Lesní 47, Tábor, 390 01  

IČO: 47216719 

DIČ: CZ47216719 

Zastoupená: Ing. Josef Hořejší  

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 512501423/0300 

na straně druhé 

(dále jen „prodávající“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu : 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zařízení do dílen odborné přípravy – moto 

diagnostika dle přiložené nabídky (viz nedílná příloha smlouvy) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, 

kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy.  

 

 

II. 

Kupní cena 

 

Kupní cena byla sjednána ve výši  

Cena bez DPH:  389 608 Kč 

DPH:                  81 818 Kč 

Cena včetně DPH:    471 426 Kč 

Kupní cena bude hrazena postupně dle termínů dodání jednotlivých položek kupujícímu a to na základě 

vystavených daňových dokladů a na základě předávacích protokolů odsouhlasených kupujícím. Splatnost 

faktur je 21 dnů.  

V případě nedodržení termínů dodání prodávajícím je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové 

ceny dodávky včetně DPH za každý den prodlení. 

V případě nedodržení splatnosti kupujícím je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny 

dodávky včetně DPH za každý den prodlení. 

 



III. 

Převod vlastnictví 

 

Kupující nabude vlastnické právo k věci po zaplacení kupní ceny, specifikované v článku II. 

 

 

IV. 

Způsob převzetí předmětu kupní smlouvy  

 

Zařízení a příslušenství bude dodáno do 31.10.2016 včetně zaškolení obsluhy. 

Při předání jednotlivých částí dodávky bude vystaven předávací protokol potvrzený prodávajícím i 

kupujícím. Předávací protokol bude připojen k jednotlivým fakturám. 

 

 

V. 

Záruční lhůta 

 

Záruční lhůta je minimálně 24 měsíců a začíná běžet dnem předání zařízení. 

 

 

VI. 

Jiná ujednání 

 

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím 

uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně 

souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

VII. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku o smlouvě kupní. 

 

 

 

 

V Táboře, dne 3.10.2016     V Českých Budějovicích, dne 3.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………     …………………………………………. 

Prodávající:                                               Kupující: 

Ing. Josef Hořejší      Bc. Jan Šindelář, ředitel školy  

  


