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K U P N Í  S M L O U V A 

kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, 

měsíce a roku následující smluvní strany (dále i jen jako “Smlouva“) 

Kupující: 
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299  
Se sídlem: Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10  
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Luboš Bauer, ředitel školy 
IČO:61385417 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Na straně jedné a dále v textu pouze jako „Kupující“ 
 
Prodávající: MetaloBox Bohemia, s.r.o. 
Se sídlem: Mariánské náměstí 956/6, 669 02 – Znojmo  
Jednající/zastoupená: Ivanem Nekulou, obchodní ředitel 
IČ: 27697428 
DIČ: CZ27697428 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52824 
Na straně druhé a dále v textu pouze jako „Prodávající“. 
(dále společně i jen jako „Smluvní strany“) 

 

Čl. 1 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této kupní smlouvy je závazek Prodávajícího prodat Kupujícímu řádně a včas, dle podmínek 

této smlouvy, Skříňky do žákovských šaten (dále i jen jako Dodávka“). Dodávka je blíže specifikovaná 

technickými podmínkami, které jsou přílohou této smlouvy. Prodávající garantuje, že dodávka je takových 

technických parametrů, které splní požadavky kupujícího. 

2. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje: 

a) dodat Kupujícímu předmět Dodávky dle odst. 1 tohoto článku, nový, neopotřebovaný, plně funkční, 

splňující veškeré požadavky právních předpisů a norem, bez právních a faktických vad a převést na něho 

vlastnické právo, popř. užívací práva k tomuto předmětu Dodávky, 

b) Prodávající je povinen současně s předáním předmětu Dodávky předat Kupujícímu též veškerou obvyklou 

dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje, zejména: 

 Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

 Záruční listy a záruční podmínky, 

c) dle pokynů Kupujícího provést v místě plnění předvedení funkčnosti předmětu Dodávky. 

3. Kupující se zavazuje za Dodávku, dodanou v souladu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné 

zakázce a právními předpisy, zaplatit kupní cenu specifikovanou v čl. 3 této smlouvy. 

4. Kupující převezme předmět Dodávky pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody, riziko ztráty a vlastnického právo přechází z Prodávajícího 

na Kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu. 

5. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění této Smlouvy, tedy Dodávka případně i její jednotlivé dílčí části, 

jsou bez jakéhokoliv zatížení právy třetí osob (autorská práva, licence, patenty, atp.), které by bránili jejich 

užívání Kupujícím v souladu s jejich návodem k obsluze a s jejich určením. V případě, že se toto prohlášení 

ukáže nepravdivým a Kupujícímu bude v této souvislosti uložena pokuta nebo vznikne škoda, zavazuje 

Prodávající Kupujícího v rozsahu vzniklé škody nebo uložené pokuty odškodnit. 

6. Předmětem jsou zároveň dodávky a práce, které kupující podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které 

patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých Prodávající věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět 

měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.  
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Čl. 2 

Místo a termíny plnění 

1. Místo předání je na adrese Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10 (sídlo Kupujícího) 

2. Předpokládaný termín dodávky je nejpozději do 15. 9. 2018. 

3. Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Dodávky Kupujícího s dostatečným časovým 

předstihem (minimálně 3 pracovních dnů) prokazatelně (písemně) uvědomí o tom, že má v úmyslu 

Dodávku předat. Kupující musí datum a čas předání písemně potvrdit, jinak Kupující není povinen Dodávku 

převzít. 

4. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by Kupující způsobil překážky v práci 

Prodávajícímu, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí, tj. událostí, kterou zhotovitel nebyl schopen 

vlastní vůlí ovlivnit. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen objednateli tyto písemně 

oznámit a specifikovat a to do 3 pracovních dní od jejich zjištění. Termín prodloužení lhůty pro řádné 

ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným překážkám. 

 

Čl. 3 

Kupní cena 

1. Celková kupní cena za Dodávku (dále jen „Kupní cena“) dle čl. 1 a 2 této Smlouvy je stanovena ve výši: 

Cena bez DPH:  1 478 280,- 

DPH 21%: 310 439,-  

Cena vč. DPH: 1 788 719,- 

 (slovy: jeden milion sedm set osmdesát osm tisíc sedm set devatenáct korun českých) 

2. Prodávající jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde 

ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je Prodávající oprávněn účtovat DPH 

v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě 

takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení Prodávajícího o 

takové změně. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena je nejvýše přístupná, maximální a nepřekročitelná zahrnuje 

veškeré náklady Prodávajícího včetně dopravy do místa plnění, školení obsluhy a dalších vedlejších nákladů 

Prodávajícího. 

4. Smluvní strany se dohodly, že Dodávka bude realizována najednou, v jediné etapě. 

Čl. 4 
Platební podmínky 

1. Kupující neposkytuje zálohy. 

2. Kupující uhradí kupní cenu bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího na základě 

prodávajícím vystaveného a kupujícímu prokazatelně doručeného daňového dokladu. 

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu, pouze je-li dodávka bez vad a nedodělků, o čemž jsou smluvní 

strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat předávací protokol. 

4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku. 

5. Přílohou a součástí daňového dokladu musí být kupujícím potvrzený předávací protokol a předání a převzetí 

každé dodávky jako bezvadné, nebo kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí jednotlivé 

dodávky a kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí jednotlivé dodávky a kupujícím 

potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků konkrétní dodávky uvedených v předávacím 

protokolu. 

6. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je 

kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do 

prodlení se splatností – lhůta splatnosti se počítá běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného 

či opraveného dokladu kupujícímu. 

7. Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od okamžiku jeho 

prokazatelného doručení kupujícímu. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné 

částky na účet prodávajícího. 
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Čl. 5 
Smluvní pokuty 

1. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení s dodáním předmětu této Smlouvy. 

2. Kupující je oprávněn požadovat po Prodávajícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,02% z ceny díla včetně 

DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním vady po termínu k odstranění vady stanoveném touto 

Smlouvou nebo způsobem v této Smlouvě uvedeným. 

3. Ustanovení o smluvních pokutách se nikterak nedotýkají práva Kupujícího požadovat současně náhradu 

vzniklé škody v plné výši. 

4. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být požadována do 

maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Tímto ujednáním není 

vyloučen odst. 3 tohoto článku, neboť náhrada škody může cenu plnění převýšit. 

5. Výši smluvní pokuty považují Smluvní strany za přiměřenou. Splatnost smluvní pokuty je 15 dnů od jejího 

vyúčtování. 

Čl. 6 
Ostatní ujednání 

 
1. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je prodávající oprávněn plnit předmět této smlouvy pomocí 

subdodavatelů. V případě, že bude prodávající plnit předmět této smlouvy prostřednictvím subdodavatele, 
odpovídá kupujícímu, jakoby plnil sám. 
 

2. Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít dodávku a podepsat předávací protokoly a jednat 
ve všech věcech této smlouvy, jakož i poskytnout potřebnou součinnost pan pan xxxxxxxxxxxxxx, tel. 
xxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxx, nebo pan xxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: 
xxxxxxxxxxxxxx. 

3. Prodávající prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn podepsat předávací protokoly a jednat ve všech 
věcech této smlouvy, jakož i poskytnout potřebnou součinnost pan Ivan Nekula. 

4. Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoliv z údajů uvedených v hlavičce smlouvy, nebo ve věci osob 
uvedených v tomto článku, je smluvní strana, u které změna nastala, povinen informovat o ní druhou 
smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky emailem, 
jehož přečtení musí potvrdit druhá smluvní strana), a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto 
nahradit v plné výši. 

5. Uvádí-li tato smlouva „(ne) dohodnout-li se smluvní strany jinak…….“, jsou v těchto případech oprávněny 
jednat osoby uvedené v tomto článku odst. 2 a 3. K dohodě postačí zápis z jednání těchto osob, podepsaný 
oběma osobami anebo dohoda prostřednictvím emailu, kdy pro platnost takové dohody je třeba potvrzení 
emailu druhou smluvní stranou. 
 

Čl. 7 
Záruční podmínky a servis 

1. Na dodávku poskytuje prodávající záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců nebo delší, pokud ji výrobce 
nabízí. Záruční lhůta počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu. 

2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na vady způsobené vyšší mocí. 
3. Prodávající se zavazuje odstranit vady vytknuté kupujícím bez zbytečného odkladu poté, co na tyto vady 

byl kupující písemně upozorněn, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů od jejich oznámení kupujícím. Vyplývá-li 
z povahy věci nebo vzhledem k okolnostem, že je třeba odstranění vady lhůta delší, tak osoba uvedená 
v odst. 3 článku 6, po předchozím projednání s prodávajícím, je oprávněna přiměřeným způsobem 
prodloužit lhůtu k odstranění vady. 

4. Hlášení závad a reklamací přijímá prodávající na tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo na emailové adrese: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Čl. 8 
Odstoupení od smlouvy 

1. Nenastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem 
porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace. 

3. Kupující je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností: 
a) Prodávající neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu se zadávací dokumentací nebo 

obecně platnými normami a platnými předpisy. Kupující je povinen písemně vyzvat prodávajícího 
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k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnou nejméně 10denní lhůtu (dle povahy 
vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty 
odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla. 

b) Prodlení prodávajícího s předáním díla přesáhlo 1 měsíc 
c) Pokud se u kupujícího vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování smluvního vztahu. 

V případě tohoto odstoupení má prodávající nárok na kupní cenu nebo její část. Nárok na náhradu 
škody prodávajícímu v tomto případě nevzniká. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od 
smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty. 
 

Čl. 9 
Ujednání společná a závěrečná 

1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.  

2. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoliv ujednání této smlouvy neovlivní 
vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání 
této smlouvy pozbylo platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co 
možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém 
ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla. 
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Technická specifikace dodávky – příloha č. 1. 

4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž prodávající obdrží 1 
vyhotovení a kupující 1 vyhotovení.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je 

projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy. 

7. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu kupujícího. 

8. V případě, že kupujícímu bude obecně závaznými předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich základě 
stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí prodávající s jejich 
zveřejněním a zpřístupněním. 

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí, Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299. V registru smluv 

nebudou uveřejněny informace, které nelze poskytnout v souladu s předpisy upravujícími svobodný přístup 
k informacím (zejm. zákon č. 106/1999 Sb.), stejně jako obchodní tajemství smluvních stran. 

 
 
 

V Praze dne 1. 9. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
            
Kupující       prodávající 


