
KUPNÍ SMLOUVA
Uzavřená níže uvedeného dne. měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle §  2079 a násl.

zákona č. 89 2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 
(dále také jak o  ..smlouva")

1. Sm luvní strany
1.1 Kupující:

Obchodní firma: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun. 
Kollárova 445. 563 01 Lanškroun 
Ing. Jaroslav Novák, ředitel školy

se sídlem:
jednající:
IČ: 15028216

Číslo sm louvy kupujícího:

Osoba oprávněná jednat jm énem  kupujícího v rámci této sm louvy ve věcech technický ch: 
V ladim ír Mareš, tel: 465321081, 737557097, email: vm ares@ spslan.cz

(dále jen  „kupující")

1.2 Prodávající:
Olfin C ar Palace s.r.o.
se sídlem: N a Rybám ě 203/5. 500 02, Hradec Králové
jednajici: Ing. Lubom ír Kuhn
IČ:64256928
DIČ:CZ642569288
Zapsaná v Obchodním  rejstříku u Krajského soudu v  Hradci Králové, oddíl C, vložka 8463 
Bankovní spojení:
Čislo účtu: 587500257/0100 
Telefon: 775 297 400 
Fax:
E-m ail pavel.ronge@ olfincarpalace.cz

Číslo sm louvy prodávajícího: 117/2015
Ronge Pavel, 775 297 400, pavel.ronge@ olfincarpalace.cz

(dále jen  „prodávající"1)

(Prodávající a kupující společně dále také jako  "sm luvní strany”)

1.3 Smluvni strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tom to článku smlouvy, jsou v souladu s platnými 
zápisy v Obchodním  rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku -  dále jen  NOZ), resp. v 
živnostenském  rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném  obdobném  veřejném  seznam u, a 
že osoby zde uvedené jsou jejich  oprávněným i zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznám í bez prodleni druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé 
straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opom enutím  stran)’ první.

1.4 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závazným i právními předpisy oprávněny ke 
sjednání a podpisu této  smlouvy.

1.5 Tato sm louva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízeni vyhlášeného kupujícím  Poptávkou 
na nákup nového osobního vozidla ze dne 13.4.2015 (dále jen  ..Poptávka"), a  nabídky prodávajícího 
ze dne 22 4.2015 včetně všech jejích  doplnění (dále jen  „nabídka").

2. Předm ět sm lou w
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2.1. Předmětem této sm louvy je  závazek prodávajícího dodat kupujícímu

1. část. 1 ks nového osobního autom obilu do 3?5t 
(dále jen  „zboží” )

a převést na kupujícího v lastnické právo k  němu.

a závazek kupujícího převzít zboží odpovídající této sm louvě a zaplatit za něj prodávajícímu kupní 
cenu způsobem  a  ve výši dle této  smlouvy.

2.2. Prodávající se zavazuje s dodáv kou zboží prov ést i jeh o  odzkoušení a zaškolení obsluhy.

2.3. Prodávající se zavazuje dodat zároveň se zbožím  příslušnou dokum entaci (vše v českém  jazyce):

- Technický průkaz
- Návod pro obsluhu
- Servisní knížka

2.4. Prodávající odpovídá za jakost a kom pletnost předm ětu sm louvy v rozsahu smlouvy, kvalitu a 
úplnost dodávky. Prodávající odpovídá za to, že předmět plnění v okamžiku předání má a  po 
dohodnutou záruční dobu bude m ít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy  všeobecně 
závazným i technickým i předpisy, veškerým i platnými technickými norm am i, které se vztahují k 
předmětu smlouvy, a bude splňovat požadavkv kupujícího uvedené v Poptávce. Prodávající odpovídá 
za to, že na zboží nevážnou žádná práva třetích osob a že zboží je  nové a  nepoužité a není 
předmětem žádné exekuce či výkonu rozhodnuti.

2.5. Základní technické podm ínky zboží a popis jeh o  užití jsou uvedeny v příloze č. 1 -  Základní 
technické podmínky, která tvoří nedílnou součást smlouvy.

3. Kupní cena a platební podm ínky

3.1. Smluvní strany se dohodly, na základě nabídky prodávajícího ze dne 22.4.2015, která je  nedílnou 
součástí smlouvy, na této kupni ceně:

3.2. Cena vozidla bez DPH činí 529.719.- Kč. cena včetně D PH činí 640.960,- Kč

(Peugeot Expert Tepee L2H1 Allure 2.0 HDi 163k)
DPH bude účtováno ve výši dle právních předpisů platných ke dni uskutečněni zdanitelného plnění.

3.3. Kupní cena zboží je  sjednána jako  pevná a m aximální přípustná a zahrnuje mimo vlastni dodávky 
zboží veškeré, v době uzavřeni této smlouvy předpokládané i nepředpokládané náklady související s 
dodávkou předměfti plnění, tedy veškeré náklady, které mohl prodávající s vynaložením  odborné 
péče v době uzavření smlouvy předpokládat, tj. zejm éna náklady na baleni, likvidaci obalu, dopravu 
(přepravu) a pojištění do místa plnění, náklady vzniklé v souvislosti s manipulací se zbožím, 
skladováním , vyhotovení potřebné dokum entace, provedeni potřebných nebo vyžádaných zkoušek, 
případné clo a dovozní poplatky, ostatní správní poplatky apod.. jakož i náklady ve smlouvě 
výslovné neuvedené.

3.4. Sm luvní strany se dohodly na bezhotovostním  placení ceny zboží z účtu kupujícího na účet 
prodávajícího. Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury’ -  
daňového dokladu.

3.5. Prodávajícím  vystavená faktura bude mít náležitosti stanovené zákonem  č. 235/2004 Sb.. o  DPH. ve 
znění pozdějších předpisu, zákonem č. 563/1991 Sb.. o  účetnictví, ve znění pozdějších předpisu a 
náležitosti dle §435 NOZ, přičemž term ín splatnosti takto vystavené faktury činí 14 dnu od doručeni
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této  faktury kupujícímu. V případě pochybností ohledné doručení se faktura považuje za doručenou
3. pracovním dnem po jejím  prokazatelném  předáni k poštovní přepravě prodávajícím.

4. M ísto a termín plnění, dodací podm ínky

Místem plněni zakázky je  sídlo prodávajícího.
Dodání zboží zajišťuje, na základě protokolárního předání, prodávající, a to po částech -  
jednotlivých vozidlech. Společně s dodáním  zboží se prodávající zavazuje provést zaškoleni obsluhy 
a provést o něm záznam  s uvedením  konkrétního vozidla a  osnovy školeni a předat kupujícímu 
veškeré doklady potřebné k převzetí a k užívání zboží. Za datum splněni dodávky se považuje den 
podpisu předávacího protokolu oběm a smluvními stranami.

Kupující převezm e dodané zboží potvrzením  předavacího protokolu odpovědným  zam ěstnancem  
kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu, podepšané oprávněnou osobou za kupujícího, 
zůstane prodávajícím u a druhé vyhotovení bude předáno pracovníkem  prodávajícího pracovníku 
kupujícího, který zboží přebírá.

V případě zjištění zjevných vad zboží m uže přebírající osoba odm ítnout jeho  převzetí, což řádně i 
s důvody potvrdí na předávacím  protokolu.

V lastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okam žikem , kdy kupující písem ně potvrdí v místě 
plněni převzetí celého předmětu sm louvy nebo jeho  jednotlivé části. Tím to okam žikem  přechází na 
kupujícího rovněž nebezpečí vzniku škody na předmětu sm louvy nebo jeho  části.

5. Záruka za jakost

N a zboží je  v souladu s § 2113 a násl. NO Z sjednána záruka za jakost v délce 24 m ěsíců, od data 
protokolárního převzetí zboží nebo jeh o  jednotlivé části kupujícím. Záruka se vztahuje na veškeré 
dodané zboží.

V  případě, že dodané zboží bude mít vadu, je  kupující povinen tuto vadu či vady bez zbytečného 
odkladu po je jich  zjištění u prodávajícího reklamovat. Reklamace musí být písem ná

Prodávající je  povinen vadu odstranit na vlastni náklady včetně potřebné dem ontáže a montáže a 
ostatních nákladu souvisejících s odstraněním vad y

Pro případ, že prodávající ve shora uvedené lhůtě reklamaci nevyřídí, resp. neodstraní-li vady zboži 
v uvedené lhutč v souladu s požadavkem  kupujícího, je  kupující oprávněn odstranit vady zboží sám 
či za použití třeti osoby, a to  na náklady a  nebezpečí prodávajícího, přičemž odstraněni vad zboží dle 
tohoto odstavce nem á vliv na práva kupujícího ze záruky na zboží (a to nejen co  se záruční doby 
tyče, ale zejm éna i práva požadovat slevu z kupní ceny zboži apod ). současné nemá vliv na právo 
kupuj íciho odstoupit od smlouvy.

Dodáni zboží s vadam i, bránícími jeho  řádném u užívání, se považuje za podstatné porušeni smlouvy 
ve smyslu ustanovení NOZ a muže být důvodem  k odstoupeni od sm louvy ve smyslu ujednání 
čl. 9 smlouvy.

U platněním  nároku z vad zboži není dotčen nárok na náhradu škody a  na zaplaceni smluvní pokuty.

Prodávající se zavazuje provádět záruční (včetně opravy vad. na které se nevztahuje záaika na zboží) 
a  pozáruční servis na zboži dle předepsaných rozpisu prohlídek jednotlivých součástí kompletu. 
Prodávající se zavazuje k zajištění záručních prohlídek i pozáručních oprav na základě objednávky 
kupujícího.
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Servisním m ístem  (a to záručním  i pozáručním ) je  sídlo dodavatele na adrese Oifin C ar Palace s.r.o. 
Na Rybárné 203/5. 500 02 Hradec Králové., nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem  na charakter 
opravy jinak

6. Vznik škody a překážky plnění

Smluvni strany se zavazují přijm out všechna jim  dostupná opatřeni k tom u. aby se předešlo vzniku 
škod a  aby případné vzniklé škody byly co  nejm enšího rozsahu.

Smluvní strana, která porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím  ke všem okolnostem  má 
v ěd ě t že poruší svou povinnost uloženou smlouvou, je  povinna oznám it písem ně druhé smluvní 
straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, předpokládanou délku 
trvání překážky a o jejich  důsledcích Zpráva musí byt podána bez zbvtečného odkladu, nejpozdčji 
\ša k  do 3 kalendářních dnů. poté. kdy se povinná sm luvní strana o překážce dověděla nebo při 
náležité péči m ohla dovědět.

Stejným  způsobem  musí být obeznám ena druhá smluvni strana o ukončeni okolnosti bránících 
splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

7. Sm luvní sankce

Při nedodržení sjednaných dodacích term ínů zboží, resp., při prodleni s řádným dodáním 
objednaného zboží co do kvality, množství, dokladu ke zboží apod. a rovněž při nedodržení Ihuty pro 
odstraněni vad zboží v záruční lhůtě zaplatí prodávající kupujícímu sm luvní pokutu ve výši 0.05 % 
z celkové ceny dané části zboží (jednotlivého vozidla) bez DPH za každý případ a každý započaty' 
den prodlení

Smluvní pokuta nebo náhrada škody je  splatná ve Ihutě 15 kalendářních dnu ode dne obdrženi výzvy 
oprávněné sm luvni strany k úhradě, spolu s příslušnou fakturou vystavenou v souladu s platnými 
právními předpisy. Smluvní pokuta nebo náhrada škody bude zaplacena bezhotovostním  převodem 
na účet uvedený ve smlouvě, popř. na jiný účet sdělený písem ně oprávněnou sm luvní stranou 
povinné smluvní straně, přičem ž povinnost k zaplaceni je  splněna dnem připsáni příslušné částky na 
tento účet. Pohledávka kupujícího z titulu smluvní pokuty nebo náhrady škody m ůže být též 
započtena proti pohledávce prodávajícího z titulu nároku na úhradu ceny zboží

Zaplacení smluvní pokutv v případě porušeni jedné povinnosti dle smlouvy se nedotýká pov innosti 
zaplatit smluvní pokutu při opětovném porušeni stejné povinnosti, pokud se nejedná zjevně o trvající 
stav. nebo při porušení jin é  povinnosti dle smlouvy. Zaplacenůn smluvní pokuty rovněž nezaniká 
povmnost. je jíž  porušeni je  smluvni pokutou sankcionováno.

Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se vztahuje sm luvni pokuta, 
není ustanovením i o sm luvních pokutách nijak dotčen a smluv ní pokuta nemá vliv na výši náhrady 
škody.

8. Ukončení smlouvy

Sm louva může být ukončena jedním  z následujících způsobu:
a) písemnou dohodou sm luvních stran, jejíž součástí je  i vypořádání vzájem ných závazků a 

pohledávek, ke dni stanoveném u v takové dohodě;
b) písemným odstoupením  některé ze sm luvních stran zejm éna v následujících případech:

(I) druhá smluvní strana neplní řádně povinnosti dle Smlouvy, byla na tuto skutečnost 
písem ně upozorněna a nezjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přim ěřené 
lhůtě, která nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou 
jinak:

4



(II) zboží vykazuje vady bránící jeho  řádnému užívání
(III) ohledně m ajetku druhé sm luvní strany bylo zahájeno insolvenční řízeni (řízeni o 

úpadku), insolvenční návrh byl zam ítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo 
povoleno m oratorium  nebo pokud je  tato  smluvní strana v likvidaci, ustanoveni 
§ 253 zákona č. 182/2006 Sb. tímto ncni dotčeno. O této skutečnosti je  taková 
sm luvní strana povinna neprodleně, nejpozději však do 3 dnu ode dne, kdy taková 
skutečnost nastane, podat druhé smluv ní straně informaci.

Odstoupení od smlouvy musí byt písemné a  nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní 
straně. V případě pochybnosti se tento právní úkon považuje za doručený 3. pracovním  dnem 
po jeho odeslání odstupující smluvní stranou. Odstoupení od sm louvy se nedotýká nároku na 
zaplacení smluvní pokuty či nároku na náhradu škody

V případě zániku smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou smluvní strany povinny vypořádat si vzájem né 
nároky ze sm louvy do 30 kalendářních dnů od zániku smlouvy.

9. Ostatní a závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou povinny neprodleně si oznam ovat změny týkající se své právní subjektivity; 
např. sloučeni nebo splynuti s jiným  subjektem, přechod závazku na právního nástupce nebo třetí 
osobu (postupníka), jakož i jm é skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění závazku ze smlouvy.

Obě sm luvní strany se dohodly, že sm louva je v celém rozsahu závazná i pro právni nástupce 
sm luvních stran nebo i jinou třetí osobu (postupníka). Smluvní strany se tím to dohodly, že 
prodávající neni oprávněn bez předchozího písem ného souhlasu kupujícího postoupit na třetí osobu 
(postupníka), jakoukoliv  pohledávku vyplývající ze sm louvy nebo jakkoli pohledávku vůči 
kupujícím u vyplývající ze sm louvy zatižit právy ve prospěch třetích osob. ať  už zástavním či 
zadržovacím .

Prodavajicí prohlašuje, že zboží je  ve výlučném  vlastnictví prodávajícího, je  prosté práv třetích osob 
z titulu prům yslového nebo jiného  duševního vlastnictví ke zboži, přičem ž si je vědom své 
odpovědnosti ve smyslu ustanovení N O Z, když tím to se prodávající pro případ nepravdivosti tohoto 
tvrzení, tedy  pro případ, že vůči kupujícím u uplam í jakékoli nároky (ať už finančního či jakéhokoli 
jiného charakteru z výše uvedeného titulu) třetí osoba majici ke zboží práva prům yslového či jiného 
duševního vlastnictví, zavazuje řešit a vyřešit veškeré případné takovéto spory (tedy i soudní spory) 
plně na své vlastní náklady (včetně právních služeb), a  současně se zavazuje zaplatit kupujícímu 
veškeré škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením těchto práv ze strany prodávajícího.

Jednotlivé články smlouvy' včetně příloh mohou být doplňovány, m ěněny nebo rušeny písem ným i, 
vzájem ně dohodnutým i, vzestupně a  postupné číslovaným i dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci sm luvních stran.

Práva a závazky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním  řádem České republiky, 
zejm éna NOZ

Případné spory, které by vzešly ze smlouvy, budou přednostně řešeny sm írnou cestou. Nedojde-li k 
dohodč smluv nich stran, bude spor řešen u věcně a místné příslušného obecného soudu.

Je-li některé ustanoveni této sm louvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým  v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanoveni ostatních, pokud z 
povahy? obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část 
nelze oddělit od ostatních ustanoveni této  smlouvy. Smluvní strany se zavazuji neprodleně zahájit 
jednáni za účelem nové úpravy' vzájem ných vztahů tak. aby byl zachován původní zám ěr smlouvy.
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9.8. Strany prohlašuji, že ke dni podpisu sm louvy máji všechny dokum enty (případné jejich  kopie), které 
jsou označeny jako  podklady sm louvy, k dispozici alespoň v jednom  vyhotovení.

9.9. Doručovaci adresou pro účely této sm louvy je  vždy sídlo společnosti, uvedené v záhlaví smlouvy, 
pokud se strany vzájem ně nedohodly na jiné adrese výlučně pro doručování písemností.
V pochybnostech se m á za  to, že písem nost byla dm hé straně doručena 3. pracovního dne poté. co 
byla předána k poštovní přepravě.

9.10. Smluvni strany prohlašuji, že si smlouvu přečetly, plně porozum ěly jejím u obsahu a s  je jím  zněním  
souhlasi. Dále prohlašují, že sm louvu uzavírají svobodně a  vážně, nikoliv v tísni ani za  nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášeni připojují své vlastnoruční podpisy.

9.11. S m lo u v a je  vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá sm luvní strana 
obdrží po jednom  stejnopise.

9.12. Sm louva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma sm luvním i stranami.

V Hradci Králové dne ■/_ / V  Hradci Králové dne 7.8.2015.

Za kupujícího: Střední odborná škola 
^S třední odborné uřilištč

La n š k r o u n
Kollárova 445

Ing. Jaroslav Novák, ředitel školy
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