
 

 

Kupní smlouva 
 

 

 

 

 

 

 

Smluvní strany: 

 

Mgr. Libor Novotný 

Clarina Music 

se sídlem, Česká 156/6, PSČ 602 00  

IČ66573688, DIČ CZ7106123497 

zastoupen Mgr. Liborem Novotným, majitelem 

bankovní spojení: č.ú. 27-0436890227/0100 
 

(dále jen „prodávající“)  

 

a 

 

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 

se sídlem  Praha 8 – Kobylisy, Taussigova 1150/2, PSČ 182 00 

IČ 48132811, DIČ CZ48132811 

zastoupen Bc. Bedřichem Kameníkem, ředitelem 
 

(dále jen „kupující“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ust. § 2079 a násl. zákona           

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku: 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 
 

Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem tohoto zboží: 

1) Küng SUPERIO zobcová flétna subbass in C, mořený javor 

 (dále jen „zboží“). 
 

Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu výše specifikované 

zboží a kupující toto zboží od prodávajícího kupuje.  

 

 

II. 

Kupní cena 
 

Smluvní strany sjednaly celkovou kupní cenu za zboží ve výši 115.696,00 Kč bez DPH.  

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21 %, což činí 24.304,00 Kč. 

Celková kupní cena za zboží včetně DPH činí 140.000,- Kč.  

Kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu na základě faktury se splatností 14 dnů.  

III. 

Převod vlastnictví 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením sjednané kupní ceny. 

Zboží zůstává v majetku prodávajícího až do jeho úplného zaplacení.  

 

 

IV. 

Způsob převzetí zboží 

Prodávající předal kupujícímu zboží před podpisem této smlouvy. 



 

 

 

 

V. 

Zveřejnění smlouvy 

Prodávající a kupující prohlašují, že jsou si vědomi skutečnosti, že tato kupní smlouva podléhá 

povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů obsažených v této smlouvě. Uveřejnění v ISRS zajistí 

neprodleně po uzavření této smlouvy kupující - Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150. 

 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv.  

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.  

Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, odpovídá jejich pravé a 

svobodné vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

 

 

V Brně dne 28.3.2018 

  

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Libor Novotný    Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 

prodávající     kupující  


