
K u p n í  s m l o u v a    č.  330 /2018-SML 
 

(dále jen „smlouva“) 
 
Smluvní strany 
 
Maxpharma servis s.r.o. 
…………………………… 
Sídlo  :    Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9 - Čakovice 
Zápis v OR :   Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 135715 
Zastoupená :   Eduard Šmigura, jednatel  
IČO  :     27505618 
DIČ :     CZ27505618 
Bankovní spojení :  Komerční banka,a.s. 
Číslo účtu :   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
(dále jen „prodávající“) 
 
a 
 
Povodí Vltavy, státní podnik 
Sídlo:     Holečkova 3178/8, 150 24  Praha 5 
Zápis v OR :   Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
Statutární orgán :  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
Oprávněn k podpisu smlouvy :  xxxxxxxxxxxxxx 
IČO:     70889953 
DIČ:     CZ70889953 
Bankovní spojení:  UniCredit Bank  
Číslo účtu :   xxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „kupující“) 
 
Uzavírají níže uvedeného data tuto kupní smlouvu dle §2079  zákona č. 89/2012Sb., občanský 
zákoník 
 
 

Článek 1. Předmět smlouvy 
 
1.1 Předmětem koupě dle této smlouvy jsou: Vitamínové balíčky, (dále jen „předmět koupě“), 

dle specifikace uvedené v nabídce prodávajícího ze dne 13.2.2018, která je nedílnou součástí 
smlouvy za podmínek sjednaných v této kupní smlouvě. 
 

1.2 Předmět koupě musí být plně funkční a musí splňovat veškeré podmínky stanovené platnými 
právními předpisy v České republice pro jeho řádné provozování a užívání. 
 

1.3 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické 
právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní 
cenu. 



 
Článek 2. Kupní cena 

 
2.1 Kupní cena za předmět koupě specifikovaný v článku 1. této smlouvy, zahrnující veškeré 
náklady prodávajícího, je dohodnuta dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, jako cena maximální a nepřekročitelná, která činí: 
Cena celkem  (Kč vč. DPH)         63.750,00          
 
2.2  Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné 
úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění, za který je považován den uvedený v předávacím 
protokolu  (dodacím  listě) podepsaném oběma smluvními stranami. 
 
 

Článek 3. Platební podmínky 
 
3.1 Faktura bude vystavena na základě odběru  skutečně dodaného zboží a bude objednatelem 
proplacena až po  předání zboží na základě předávacího protokolu. Faktura bude rozklížena na 
jednotlivé položky a to na základě skutečně dodaného zboží. 
 
3.2 Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu, v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani  z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 435 
občanského zákoníku. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí předmětu 
koupě, podepsaného oběma smluvními stranami (dodací list) a faktura musí obsahovat číslo 
smlouvy kupujícího. 
 
3.3 Faktura bez zákonných nebo sjednaných náležitostí nebude považována za řádný daňový 
doklad a kupující má právo vrátit fakturu prodávajícímu.  
 
3.4 Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů. Platba bude provedena bankovním převodem na 
účet prodávajícího. 
 
3.5 Faktura bude hrazena na účet prodávajícího, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění plnění uvedeného na daňovém dokladu bude prodávající 
v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude kupující postupovat v souladu se 
zákonem o DPH v platném znění. 
 
 

Článek 4. Vlastnické právo a nebezpečí škody 
 
4.1 Vlastnické právo k předmětu koupě přechází okamžikem jeho převzetí kupujícím, 
potvrzeným datovaným podpisem protokolu o předání a převzetí.  
 
4.2 Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím ze strany 
kupujícího. 
 
 

Článek 5. Doba a místo plnění, podmínky dodání 
 
5.1  Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle této smlouvy kupujícímu v termínu  



do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy smluvními stranami.     
 
5.2 Předmět koupě se prodávající zavazuje dodat na místo předání (plnění), které je toto 
závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5. 
Prodávající je povinen uvědomit kupujícího předem o termínu předání předmětu koupě, (telefonní 
číslo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
O  převzetí předmětu koupě bude sepsán samostatný zápis (předávací protokol). 
Dodávka v místě předání musí obsahovat dodací list. Prodávající při předání předmětu koupě 
předá kupujícímu. Veškeré další doklady ve smyslu § 2087 a § 2094 občanského zákoníku. 
 
 

Článek 6. Záruka za jakost, práva z vadného plnění 
 
6.1 Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je nový, plně funkční a nemá žádné právní ani 
jiné vady, které by bránily jeho řádnému užívání, ani vady bránící jeho provozu. 
 
6.2  Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí kupujícím. 
 
6.3  V ostatním se záruka za jakost řídí ustanovením § 2113 občanského zákoníku. 
 
6.4  Pokud jde o práva kupujícího z vadného plnění má kupující vůči prodávajícímu tato práva 
a nároky: 

a)  Právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci, včetně 
odvozu předmětu koupě z místa poruchy do místa opravy, vyjma vad, na které se záruka 
nevztahuje. Vada musí být odstraněna do 5 pracovních dnů od prokazatelného uplatnění 
reklamace, nedohodnou-li se písemně smluvní strany jinak. 

b)  Pokud není možné reklamovanou vadu odstranit z technického nebo ekonomického 
hlediska, považuje se tato vada za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo žádat nové 
bezvadné plnění, které musí být dodáno nejpozději do 30 dnů od prokazatelného uplatnění 
reklamace. 

c)  Právo vrátit předmět koupě prodávajícímu v případě, že se jedná o podstatné porušení 
smlouvy, kterým je opakující se vada a požadovat vrácení zaplacené finanční částky. Tato 
částka bude kupujícímu vrácena do 30 kalendářních dnů ode dne vrácení vadného předmětu 
koupě prodávajícímu a to na základě dobropisu vystaveného prodávajícím. 
 
Právo volby mezi výše uvedenými možnostmi má kupující. 
 
6.5 V případě vrácení vadného předmětu koupě prodávajícímu podle odst. 6.4 písm. c) tohoto 
článku smlouvy má kupující právo odstoupit od smlouvy v rozsahu vadného plnění. 
 
6.6 V ostatním se práva kupujícího z vadného plnění prodávajícího řídí ustanovením § 2099 
občanského zákoníku. 
 
 

Článek 7. Smluvní pokuty a sankce 
 
7.1 V případě, že bude prodávající v prodlení se splněním termínu řádného dodání podle odst. 
5.1 této smlouvy, je kupující oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z kupní 
ceny. 



 
7.2 V případě, že je kupující v prodlení s úhradou platby dle článku 3. této smlouvy, je 
prodávající oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 
 
7.3 Pro případ nedodržení termínu odstranění vad se za každý i započatý den prodlení 
prodávajícího sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z kupní ceny předmětu koupě uvedené 
v odst. 2.1 této smlouvy. 
 
7.4 Všechny platby dle tohoto článku budou uskutečněny do 21 kalendářních dnů  s výzvou 
k zaplacení smluvní pokuty.  
 
7.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody,  která vznikla straně 
požadující smluvní pokutu v souvislosti s porušením této smlouvy. 
 
 

Článek 8. Závěrečná ustanovení 
 
8.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
8.2  Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 
 
8.3 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou stejnopisech. 
 
8.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely určitě a srozumitelně, že je projevem 
jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
Nedílnou součástí smlouvy je příloha – nabídka 
 
                 
 
 
V Praze  dne …………...                                                 V Praze  dne …............. 
 
prodávající:                                                                                 kupující : 
    

…………………                                                                 ……………………. 
        
 


