
 

 

Kupní smlouva 

uzavřená dle ust. §  2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 
Smluvní strany: 
  
 
………………………………………..  
společnost jednající ............................. 
se sídlem ........................... 
IČ: ................................. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ............ soudem v........................, oddíl ............ 
vložka .............. / IČ : 
bankovní spojení:……………. 
č. účtu ...............................,  
(dále jen jako "prodávající") 
 
a 
   
Institut postgraduálního vzdělávání 
jednající:  MUDr. Antonínem Malinou, Ph. D., MBA, ředitelem 
se sídlem:  Praha 10, Ruská 85, PSČ: 100 05 
IČ:   000 23 841 
bankovní spojení: KB Praha 10 
číslo účtu:  19535101/0100 
(dále jen jako "kupující") 
 
(společně též „smluvní strany“) 
  
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2079 a n. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
  
  

kupní smlouvu 
(dále jen „smlouva“) 

  
I. 

Předmět smlouvy  
   
  

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu níže vymezené zboží (viz tabulka) a umožnit mu 
nabýt vlastnické právo k tomuto zboží (dále jen „zboží).  

   
2. Kupující se zavazuje za zboží zaplatit kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy. 

 
3. Vlastnické právo k níže vymezenému zboží se nabývá převzetím zboží v místě dodání, jímž je 

sídlo kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy (dále jen „místo dodání“). 
  



 
  
  

Označení zboží Množství 
(počet) 

Jednotková cena  Celková cena 
bez DPH 

Celková cena s  
DPH 

     

     

     

     

     

  
  
  

II. 
Platební podmínky 

  
1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za zboží vymezené v čl. I. této smlouvy činí 

………………Kč bez DPH a ……………………….. včetně DPH, DPH činí………... Úhrada bude 
prováděna v české měně. 

  
2. Kupní cena již zahrnuje náklady prodávajícího na dopravu zboží do místa dodání, kterým je 

sídlo kupujícího. 
 

3. Kupní cena bude kupujícím zaplacena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené 
prodávajícím, v rámci faktury bude uveden název veřejné zakázky „Učební a tréninkové 
pomůcky pro kardiopulmonální resuscitaci dospělých“. 

3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ust. § 1963 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.  
 

4. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. 

5. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po kompletním dodání zboží 
a následném předání a převzetí zboží a předávacího protokolu kupujícím. 

6. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti, 
je kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že prodávající je povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti - v takovém případě není kupující v prodlení s úhradou. 

   
  

III. 
Dodání a převzetí zboží  

  
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží do místa dodání do 14 dnů od uzavření této smlouvy mezi 

08:00 hod – 16:00 hod. Dodané zboží předá prodávající kupujícímu nebo jím pověřené osobě.  
  
 



 
 

2. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu předávací protokol. 
  

3. Kupující se zavazuje při dodání zboží prohlédnout, překontrolovat a převzít zboží. 
  

4. Zboží dodané řádně a včas v souladu s touto smlouvou je kupující povinen převzít a převzetí 
prodávajícímu potvrdit. 
 

5. Součástí dodávky je zaškolení min. 3 zaměstnanců IPVZ ve dvou termínech a to  
v rozsahu: 
 
- obsluhy a údržby modelů uvedených v čl. I této smlouvy, 
- používání softwaru uvedeného v čl. I této smlouvy. 

 
6. Výstupem zaškolení bude písemný dokument, potvrzující skutečnost týkající se zaškolení 

zaměstnanců IPVZ. 
 

IV. 
Všeobecné dodací podmínky 

  
1. Prodávající je povinen uvedené zboží zabalit do pevných obalů, chránících zboží před 

poškozením a dodat je v množství určeném v čl. I. této smlouvy.  
  

2. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství a dále v jakosti  
a provedení obvyklé pro tento druh zboží. 

  
3. Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující při převzetí dodaného zboží. Převzetí 

bude prokázáno datovaným podpisem na předávacím protokolu. 
  

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží, nebo (jestliže tak neučiní 
včas) v době, kdy mu prodávající zboží v souladu s touto smlouvou dodá do místa dodání  
a kupující poruší svou povinnost zboží převzít.  

  
 
  

V. 
Práva z vadného plnění  

  
1. Zboží má vady, nebylo-li odevzdané kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení, 

přičemž za vadu je považováno i plnění jiné věci stejně jako vada v dokladech nutných pro 
užívání věci.  

  
2. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právem třetí osoby či osob, tedy, že zboží je bez 

právních vad.  
  

3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením 
obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.  

  
4. Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným způsobem, 

má kupující právo: 
 



 
 
a)požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 
b)požadovat odstranění vady opravou věci, 
c)na přiměřenou slevu z kupní ceny, 
d)odstoupit od smlouvy.  

  
5. Volba mezi těmito nároky kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas 

zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Neoznámí-li 
kupující volbu svého nároku včas, má nároky z vadného plnění jako při nepodstatném 
porušení smlouvy. 
 

VI. 
Servis 

 
1. Prodávající se zavazuje zajišťovat záruční a pozáruční servis a náhradní díly ke zboží včetně 

aktualizace software uvedeného v čl. I této smlouvy v sídle kupujícího nejméně po dobu pěti 
let od skončení záruční doby. 

 
VII. 

Záruka za jakost  
  

1. Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít po dobu 24 měsíců dohodnuté vlastnosti podle 
záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě jako příloha č. 1, nedílná součást 
této smlouvy. 

  
  

VIII. 
Smluvní pokuta 

 

1. V případě, že prodávající nedodá zboží do místa dodání v termínu stanoveném v čl. III této 
smlouvy, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení. 

 
IX. 

Přechodná a závěrečná ujednání  
  

1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění.  

  
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemně ve formě vzestupně 

číslovaných dodatků. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že ji uzavírají svobodně  
a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

  
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 

vyhotovení. 
 
 
 



 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Záruční podmínky 
  
  
 
  
V Praze dne .........................                                                                             V...............dne.......................... 
 
 
 
………………………………………….      …………………………………………….. 
            prodávající             kupující 
 
 

 


