Evidenční číslo smlouvy kupujícího: 449/00509965/2021

Kupní smlouva na movitou věc
uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany
Obchodní firma:

SEVEN SPORT s.r.o.

sídlo:

Strakonická 1151/2c, Hlubočepy, 150 00 Praha 5

IČO:

268 47 264

DIČ:

CZ26847264

sp. zn.:

C 116888 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupena:

Romanem Košťálem, jednatelem

Bankovní spojení:
(dále jen „prodávající“)
a
Obchodní firma:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel,
Kutná Hora, Čáslavská 202

sídlo:

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

IČO:

00509965

DIČ:

CZ00509965

zastoupena:

Ing. Josefem Vavřincem, ředitelem

kontaktní osoba:
Bankovní spojení:
(dále jen „kupující“)
Prodávající a kupující společně dále téže jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako
„smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu.
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2. Úvodní ustanovení
2.1 Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitých věcí – vybavení posilovny dle
specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této kupní smlouvy (dále jen „předmět koupě“).

3. Předmět smlouvy
3.1 Předmětem této smlouvy je závazek na straně prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět
koupě s veškerým příslušenstvím, blíže specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy, a
umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek na straně
kupujícího tento předmět koupě s veškerým příslušenstvím převzít a zaplatit za něj
prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Prodávající se rovněž zavazuje provést instalaci a
kompletaci dodaného předmětu koupě. K převzetí dojde na základě potvrzeného dodacího
listu.

4. Kupní cena
4.1 Smluvní strany sjednávají za předmět koupě s veškerým příslušenstvím kupní cenu ve výši
170 350,- Kč včetně DPH (slovy: jednostosedmdesáttisíctřistapadesátkorunčeských).
Kupní cena je takto konečná.
4.2 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě prodávajícím vystavené
faktury – daňového dokladu, a to po dodání předmětu koupě. Splatnost faktury je 14 dnů
od doručení faktury kupujícímu elektronicky na e-mail:
Přílohou faktury
musí být kopie potvrzeného dodacího listu. Faktura musí splňovat veškeré zákonné
náležitosti daňového dokladu.

5. Doba a místo předání
5.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě s veškerým příslušenstvím na
adresu: Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora.
5.2 Společně s předmětem koupě a jeho příslušenstvím se prodávající zavazuje předat
kupujícímu doklady nutné k převzetí a užívání věci, návody v českém jazyce. K uplatnění
případných vad z titulu záruky za jakost slouží faktura.
5.3 Instalace a kompletace, včetně proškolení o užívání přístrojů bude provedena na vyžádání
kupujícího na adrese dle odst. 5.1, časově dle požadavku kupujícího. Instalace a kompletace
je již zahrnuta v kupní ceně.
5.4 Dodávka předmětu koupě, bude uskutečněna na základě objednávky kupujícího, a to
emailem na adresu
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6. Vlastnické právo
6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě včetně
jeho příslušenství po zaplacení kupní ceny.

7. Přechod nebezpečí škody
7.1 K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě a jeho příslušenství dojde okamžikem jeho
převzetí ze strany kupujícího.

8. Odpovědnost za vady a sankční ustanovení
8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až
2117 a § 2161 až 2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů).
8.2 Záruka: Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží,
v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, u rámů strojů činí doba záruky sto dvacet měsíců,
není-li dále uvedeno jinak.
8.3 Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
8.4 Prodávající se zavazuje při prodlení s dodáním předmětu koupě uhradit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží vč. DPH za každý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plné
výši.

9. Závěrečná ustanovení
9.1 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9.2 Prodávající se zavazuje, že bude bezplatně zajišťovat kupujícímu záruční servis předmětu
koupě. Bude-li mít kupující zájem o zajišťování pozáručního servisu, pak na jeho
poskytování se smluvní strany mohou dohodnout samostatnou smlouvou.
9.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.
9.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
platném znění, prodávající souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech
jejich případných změn a dodatků, v registru smluv.
9.5 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž po jednom z nich obdrží každá
smluvní strana.
9.6 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
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byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1: Cenová nabídka
V Praze dne ………… 2021

V Kutné Hoře dne ………… 2021

Prodávající

Kupující

podepsal
Roman Digitálně
Roman Košťál
Datum: 2021.11.26
Košťál
13:50:59 +01'00'
___________________

Digitálně podepsal
Ing. Josef Ing.
Josef Vavřinec
Datum: 2021.11.28
Vavřinec
18:40:54 +01'00'
________________________

SEVEN SPORT s.r.o.

SOŠ a SOU řemesel

Roman Košťál, jednatel

Ing. Josef Vavřinec, ředitel
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Poř.číslo Název položky
1.
2.
3.
4.

Veslovací trenažér Concept2 D PM5
Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC450
Adaptéry - sada
Sada gumových kotoučů inSPORTline Bumper Plate 2x 525 kg

Za
Celkem Kč vč. DPH
Počet kus
30
30 000
1 000
38
38 700
1 700
1
1

5.

AirBike inSPORTline Pro

6.

Posilovací věž inSPORTline ProfiGym C100

1

Nastavitelna-lavice-insportline-ab150
Jednoruční nakládací činkový set inSPORTline 3-18 kg
černo-zelený

1

Medicimbal inSPORTline MB63 - 3kg

5

Medicimbal inSPORTline MB63 - 5kg

5

Posilovací vak inSPORTline Fitbag Camu 5 kg

5

Balanční podložka inSPORTline Dome UNI - modrá

3

Joga válec inSPORTline Lindero

2

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1

4

0
22
100
21
400
25
500
5
500
1
050
850
1
180
1
520
1
520
320

Součást položky
číslo 2

22 100
21 400
25 500
5 500
4 200
4 250
5 900
7 600
4 560
640
170 350

Evidenční číslo smlouvy kupujícího: 449/00509965/2021

