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KUPNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená dle §2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 
 
 
1. Město Kopřivnice 
se sídlem: Štefánikova 1163/12, 742 21  Kopřivnice 
zastoupeno: Petrem Marečkem, vedoucím vnitřní správy 
IČ: 00298077 
DIČ: CZ00298077 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice 
č. účtu: 1767241349/0800 
dále jen „kupující“ 
 
2. Alsyko security, s.r.o. 
se sídlem: K Nemocnici 876/102, Nový Jičín, 741 01 
zastoupená: jednatelkou společnosti Ing. Ivou Tušlovou 
IČ: 25897187 
DIČ: CZ25897187 
Bankovní spojení:  MONETA MONEY BANK a.s. 
číslo účtu: 157948588/0600 
zapsána v OR, vedeného Kraským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25049, dne 20.12.2001 

dále jen jako „prodávající“ 

 

 

I. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

2. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu výtah 
dataprojektoru včetně ovládání a instalačního rámu, do objektu Ringhofferovy vily – 
budova č.p. 243 na ulici Štefánikova v Kopřivnici. 

2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní kupujícímu nabýt 
vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za 
něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.  
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3. Prodávající se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související 
plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému předání předmětu koupě. 

4. Vlastnické právo k předmětu koupě nabude kupující jeho převzetím a úplným zaplacením. 

5. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti předmětu koupě. 

 
 

III. 
Doba plnění 

1. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě do 15.07.2018. 

2. Kontaktní osoba kupujícího: Petr Mareček, e-mail: vnitrni.sprava@koprivnice.cz 
tel: 603965339. 

3. Místem dodání zboží kupujícímu je Štefánikova 243, Kopřivnice. 

4. Splněním dodávky se rozumí dodání předmětu koupě dle této smlouvy. 

5. Pokud předmět koupě nebude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou, nebo bude vadný, 
kupující jej od prodávajícího nepřevezme a bude se postupovat v rámci reklamačního 
řízení dle zákona. 

 
 

IV.  
Kupní cena 

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvní stran a činí: 

El. výtah pro projektor Cena bez DPH: 48.990,- 

Ovládání výtahu – interface Cena bez DPH: 8.623,- 

Instalační rám pohledový Cena bez DPH: 3.994,- 

 Celkem bez DPH: 61.607,- 

 Celkem vč. DPH: 74.544,- 

2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré 
náklady prodávajícího související s dodáním předmětu koupě, včetně dopravy do místa 
plnění a odvozu kartonů. 
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V. 

Platební podmínky 

1. Kupní cena bude prodávajícímu kupujícím zaplacena po převzetí předmětu koupě bez vad. 
Podkladem pro zaplacení kupní ceny předmětu koupě bude platební doklad (faktura), která 
bude obsahovat náležitosti, stanovené daňovými a účetními právními předpisy. 

2. Daň z přidané hodnoty bude fakturována ve výši dle právních předpisů platných v době 
dodání zboží. 

 
 

VI. 
Odpovědnost za vady a záruka 

1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu koupě v délce 24 měsíců. Záruční doba 
začíná plynout ode dne předání předmětu koupě kupujícímu. 

3. Prodávající odpovídá za vady předmětu koupě, které se vyskytly v záruční době.  

4. Za vady předmětu koupě, které se projevily po záruční době, odpovídá prodávající jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.  

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na předmětu koupě vada, kupující písemně oznámí 
prodávajícímu její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje a zašle fotodokumentaci 
(celek s vyznačením místa vady a její detail). 

6. Prodávající odstraní vadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

7. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odstranění vady. 

8. Odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká z důvodů uvedených 
v ust. § 2116 občanského zákoníku a dále při poškození ze strany kupujícího či uživatele, 
při nedodržení návodů k obsluze, při zanedbání údržby a nedodržením obvyklých způsobů 
užívání, dále také v případech vad vzniklých vyšší mocí, neodbornou manipulací, umístěním 
v jiném než předepsaném prostředí a způsobené nesprávnou údržbou. 

 
 

VII. 
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží kupující oprávněn požadovat po 
prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží (vč. DPH) za každý 
den prodlení. To neplatí, pokud prodlení prodávajícího bylo způsobeno stávkou, výlukou 
dopravy či jinou událostí, kterou nemohl ovlivnit. Mimo zaplacení této smluvní pokuty 
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nemůže kupující požadovat náhradu žádné škody v důsledku prodlení prodávajícího s 
dodáním zboží. 

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením jakéhokoliv peněžitého závazku vzniklého na 
základě kupní smlouvy je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
ceny (vč. DPH) z dlužné částky za každý den prodlení.  

3. Za porušení povinnosti prodávajícího odstranit vady předmětu koupě ve stanoveném 
termínu, dle čl. VI. odst. 6 této Smlouvy, má kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 
0,05% z kupní ceny bez DPH za každou vadu za každý den prodlení s odstraněním vady. 

4. Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních 
povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek, 
neboť jejím zaplacením tento závazek nezanikne. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká 
nároku na náhradu škody, kterou je poškozený oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty, 
a v plném rozsahu. 

 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy Smluvních stran z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků podepsanými 
oběma smluvními stranami.  

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden 
prodávající. 

4. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. 
Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle 
k uveřejnění kupující. 

Za kupujícího:   Za prodávajícího: 

V Kopřivnici, dne 03.04.2018  V Novém Jičíně, dne 04.04.2018 

   

Petr Mareček 
vedoucí oddělení vnitřní správy 

 Ing. Iva Tušlová 
jednatelka společnosti 

 


