
[Zadejte text.] 
  Příl. č. 1 

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva) 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami: 
 
Kupující:   Domov pro seniory Krč 
sídlo:    Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 - Krč 
zastoupená:   Ing. Otto Kechner, ředitel 
IČ:   70874212 
č. ú.:   2001260006/6000 
(dále jen „kupující“) 
 
a  
 
Prodávající:  ………………………………………………………… 

  ……………………………………………………….. 

  …………………………………………………………. 

  ………………………………………………………… 

  ………………………………………………………… 

  ……………………………………………………….. 

(dále jen „prodávající“) 
 

I. Předmět smlouvy 
1.1 Prodávající se touto kupní smlouvou zavazuje, že kupujícímu dodá zboží, které je předmětem 
koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a 
zaplatí prodávajícímu kupní cenu sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v čl. II. této smlouvy.  
1.2 Předmětem koupě je dle specifikace ve Výzvě k podání cenové nabídky:  

 Rukavice vyšetřovací Nitrylex/Nitril  vel. S, M, L, XL barva modrá nebo fialová 

 Dodávka celkem 300 000 ks ročně, vždy na základě objednávky cca 1 x za měsíc 

 Balení po 100 kusech 
 

1.3 Kupující má právo zboží před zaplacením kupní ceny prohlédnout.  
 

II. Cena a platební podmínky 
2.1 Cena za zboží byla stanovena dohodou smluvních stran při respektování platné právní úpravy a 
činí: 

 Rukavice vyšetřovací Nitrylex /Nitril box 100 ks vel. S,M,L, XL  ….. Kč za 1 bal. 

 Cena celkem za 300 000 ks………………… bez DPH  

 DPH ……………………………… 

 Cena celkem včetně DPH …………………. 

Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady (včetně nákladů na dodání zboží).  
 
2.2 Úhrada za dodané zboží bude kupujícím provedena bezhotovostně na základě daňového dokladu 
(faktury) se splatností 14 dnů od doručení faktury kupujícímu s výjimkou uvedenou v bodě 5.6. této 
smlouvy.  



[Zadejte text.] 
  Příl. č. 1 

2.3 Daňový doklad – faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o DPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, obojí v platném znění. Faktura bude 
doručena nejpozději 5. kalendářní den po dodání zboží kupujícímu. 
 

III. Dodací podmínky 
3.1 Místem plnění je:  Domov pro senior Krč, Sulická 1085/53, Praha 4 – Krč 
   Kontaktní osoba: Ilona Horejšová, tel. 606 054 520, mail: horejsova@dskrc.cz   
  

IV. Záruka 
4.1 Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kupujícímu 
záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba kvality činí 36 měsíců od data 
výroby.  
4.2 Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání 
kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v předchozím odstavci.  
 

V. Podmínky plnění předmětu smlouvy 
5.1 Prodávající se zavazuje odevzdat zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení, na sjednaném 
místě plnění a ve sjednané době.  
5.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.  
5.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.  
5.4 Kupující je oprávněn pozdržet zaplacení ceny za dodané zboží na účet prodávajícího do doby 
odstranění všech vad zboží.  
5.5 Za každý den prodlení prodávajícího s dodáním zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% 
z prodejní ceny. Kupující má právo na úplnou náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 
kterému se smluvní pokuta vztahuje.  
5.6 Pokud jedna smluvní strana podstatným způsobem poruší smluvní povinnosti, je druhá smluvní 
strana oprávněna od smlouvy odstoupit; zejména kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v 
případě, že prodávající je více jak 30 dní v opoždění s dodáním zboží.  
 

VI. Závěrečná ustanovení 
6.1 Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními obecných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.  
6.2 Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k 
právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni, ani za jinak 
nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.  
6.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv.  
6.4 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv provede kupující.  
6.5 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv v plném znění, zejména pak 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
6.6 Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající. 
  
 
V Praze, dne  V Praze, dne 
 
 
____________________    ____________________ 
 Kupující Prodávající 


