
KUPNÍ SMLOUVA 
(VZOR) 

podle ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění mezi smluvními stranami 

 

 

1. Společnost PC OSTRAVA, s. r. o. 

 se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Jižní 45, PSČ 700 20 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 

 v zastoupení pana Ing. Pavla Nového, jednatele 

IČ: 12345678 

DIČ: CZ12345678 

dále jen „prodávající“ 

 

a 

 

2. Paní Mgr. Jana Krátká 

 bytem Ostrava, Ostrava-Zábřeh, Alšova 13, PSČ 702 21 

 místo podnikání Ostrava, Ostrava-Zábřeh, Svatoplukova 46, PSČ 702 21 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 

 IČ: 12345678  

 

dále jen „kupující“ 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

Prodávající se na základě této smlouvy zavazuje prodat předmět koupě níže uvedený za 

podmínek v ní sjednaných a kupující se zavazuje za daný předmět koupě zaplatit smluvenou 

kupní cenu. 

 

II. 

Předmět koupě 

 

1. Předmětem koupě je počítačová sestava HP SUPER 4500 MC. 

 Sestava zahrnuje počítačovou skříň, klávesnici a myš. Podrobná specifikace zboží je 

popsána níže. 

Procesor: Intel Pentium Dual-Core G620 s frekvencí 2,8 GHz 

Operační paměť: 2 GB DDR3 1333 MHz 

Čipset: Intel H67 Express 

Grafická karta: Intel HD Graphics 2000 

Pevný disk: 500 GB 

Mechanika: DVD SuperMulti DL 

Audio: High Definition (IDT 92HD89E) 

Síťová karta: Realtek 8111E Gigabit Ethernet 

Rozhraní: 4x USB 2.0 (vzadu), 2x USB 3.0 (vepředu), 1x DVI, 1x RJ-45, 1x Mikrofon, 1x 

Sluchátka, 1x Koaxiální výstup S/PDIF, 1x Čtečka paměťových karet 15v1 

Zdroj: 300 W 

Operační systém: není součástí zboží 

Příslušenství: klávesnice, myš 



 

2. Zboží je zcela nové a nepoužité.  

 

3. Prodávající dále prohlašuje, že výše uvedený předmět koupě je v jeho výhradním 

vlastnictví a je tak oprávněn s ním nakládat a že na předmětu koupě neváznou žádná práva 

třetích osob. 

 

III. 

Kupní cena 

 

1. Kupní cena předmětu koupě je stanovena následovně: 

Cena bez DPH: 9 242 Kč 

Cena s DPH: 11 090 Kč 

Doprava: 150 Kč 

Celkem k úhradě: 11 240 Kč 

2. Uvedenou kupní cenu včetně DPH a dopravy je kupující povinen uhradit jedním 

z následujících způsobů. 

a) Úhrada v hotovosti při převzetí zboží oproti vydání faktury. 

b) Úhrada bankovním převodem a to nejpozději do 5ti pracovních dnů nadcházejících po 

převzetí zboží. 
 

IV. 

Předání a převzetí 

 

1. Termín dodání není stanoven. Prodávající se zavazuje dodat zboží to 5ti pracovních dnů od 

doručení písemné výzvy kupujícího. 

2. Předmět koupě bude dodán do místa podnikání kupujícího a kupující se tímto zavazuje 

předmět koupě na tomto místě převzít. 

3. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení celé 

kupní ceny určené touto smlouvou.  

4. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího v okamžiku převzetí předmětu koupě od 

prodávajícího nebo osoby jím pověřené. 

5. Prodávající se zavazuje spolu s předmětem koupě předat kupujícímu i veškeré příslušné 

doklady, tj. uživatelská příručka, technická specifikace a záruční list. 

 

V. Záruka 

 

1. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu záruční list, který obsahuje veškeré záruční 

podmínky a to při dodání zboží. 

 

 

 

 



VI. Úroky z prodlení 

 

1. V případě, že kupující nezaplatí kupní cenu stanovenou v této smlouvě včas a dle 

sjednaných podmínek, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení, který bude 

počítán každý den po uplynutí termínu splatnosti ve výši 0,5% z kupní ceny. 
 

VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ustanovení, jež nejsou obsažena v této smlouvě, se řídí obecnou úpravou obsaženou 

v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku. 

2. Veškeré případné úpravy či doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze v písemné 

formě dohodou obou stran. 

3. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku, která je popsána v samostatném záručním 

listu předaným spolu se zbožím. 

4. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou právně způsobilé k uzavření této smlouvy podle 

příslušných právních předpisů a nejsou jim známy okolnosti, které by mohly zabraňovat 

podpisu této smlouvy. 

5. Smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá 

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem kupní smlouvy, porozuměly 

mu a souhlasí s ním. Dále prohlašují, že kupní smlouvu uzavírají na základě své svobodné 

vůle a nebyla sjednána v tísni či za jednostranně nevýhodných podmínek. 

7. Strany se zavazují, že se budou navzájem a bez prodlení informovat ohledně veškerých 

změn, překážek či prodlení, které by mohly ohrozit řádné plnění vyplývající z této 

smlouvy. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne ....................      V Ostravě dne .................... 

  

 

 ………………………….      …………………………. 

     podpis prodávajícího           podpis kupujícího 



Dohoda o smluvní pokutě 

 

 
Paní Mgr. Jan Nový 
bytem Ostrava, Ostrava-Zábřeh, Alšova 13, PSČ 702 21 
místo podnikání Ostrava, Ostrava-Zábřeh, Svatoplukova 46, PSČ 702 21 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 
IČ: 12345678 

Dále jen „věřitel“ 
 

Společnost Sklo-porcelán, s. r. o. 
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Jižní 45, PSČ 700 20 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 
v zastoupení pana Ing. Pavla Nového, jednatele 
IČ: 12345678 
DIČ: CZ12345678 

dále jen „dlužník“ 
 
 

I. 
Důvod smluvní pokuty 

 
1. Dohoda o smluvní pokutě tvoří přílohu ke kupní smlouvě uzavřené mezi věřitelem a 

dlužníkem dne ………… 

2. Tato dohoda se uzavírá pro případ, že dlužník nesplní řádně svou povinnost zabalit 
zboží, tak jak je ve smlouvě dohodnuto a dále povinnost dodat zboží včetně veškerých 
součástí a příslušenství ve smlouvě uvedených. 

3. Pochybením v balení může věřiteli vzniknout škoda při přepravě, jelikož v této době 
nese odpovědnost za vady on. 

 
 

II. 
Výše smluvní pokuty 

 
1. V obou výše popsaných případech porušení povinností výše smluvní pokuty činí 5% ze 

stanovené kupní ceny za každý z případů. 

2. Dojde-li k oběma popsaným porušením současně, smluvní pokuty se sčítají. 
 
 

III. 
Ostatní ujednání 

 
1. I po zaplacení smluvní pokuty je dlužník nadále povinen splnit svůj závazek. Vznikne-li 

věřiteli nesplněním povinnosti dlužníka škoda, je dlužník povinen tuto škodu v plné výši 
uhradit spolu se stanovenou smluvní pokutou. 

2. Dlužník není povinen smluvní pokutu zaplatit pouze v případě, kdy prokáže, že 
porušení právní povinnosti nezavinil. 

 



 
IV. 

Závěrečná ujednání 
 
1. Dohoda o smluvní pokutě je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

2. Veškeré případné úpravy či doplňky této dohody mohou být provedeny pouze v 
písemné formě dohodou obou stran. 

3. Ustanovení, jež nejsou obsažena v této smlouvě, se řídí obecnou úpravou obsaženou 
v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku. 

 
 
 
 
V ………… dne ………….. 
 
 
 
 
………………………            ……………………… 
            věřitel                                dlužník 

 



ZÁRUČNÍ LIST 
 

Společnost PC OSTRAVA s. r. o., Jižní 45, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 700 20 
 
Kupující: 
Mgr. Jana Krátká 
Alšova 13, Ostrava, Ostrava-Zábřeh, PSČ 702 21  

 
Název výrobku : HP SUPER 4500 MC  Sériové číslo : 1456 
Datum nákupu : ……………   Záruka se uplatňuje od : ………… 
 
Jedná se o zařízení (výrobek) homologované pro užívání v České republice a provozované dle 
následujících podmínek: 

I. Musí být zachovány provozní teploty v rozmezí +0°C až 50°C. 

II. Výrobek nesmí podléhat cizím vibracím, nesmí být umístěna v blízkosti silného 

elektromagnetického pole a nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření. 

III. Elektrická zásuvka 230/50Hz musí být zapojena dle platných norem ČSN. 

IV. K ošetření výrobku nepoužívejte rozpouštědla, pouze vlhký hadřík. 

 
Firma zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 24 měsíců, při dodržení výše uvedených 
provozních podmínek a níže uvedených výjimek, na které se záruka nevztahuje, nebo jen z části. 
Prodávající je povinen v případě oprávněné záruční vady, tuto vadu následně odstranit a to nejpozději 
do 30-ti dnů od převzetí výrobku do záruční opravy. 
 
Záruka se nevztahuje na: 

1) Poruchy způsobené elektrickým přepětím sítě, nebo bleskem. 

2) Poruchy způsobené naindukovaným přepětím ve vedení telekomunikačních sítí. 

3) Poruchy a vady způsobené náhodným poškozením jinými okolními živly (požár, povodeň a 

jiné). 

4) Poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele. 

5) Poruchy způsobené nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné). 

6) Spotřební materiál. Jde o součástky opotřebované provozem a jejich nutná pravidelná 

výměna. 

7) Podmínkou reklamace v době záruky je dodání kompletní techniky v originálních obalech 

spolu se záručním listem a paragonem, nebo fakturou s dokladem o zaplacení. 

8) Kupující je povinen na své náklady provádět údržbu, prohlídky a čištění zařízení (pokud je 

požadováno). 

9) Pro realizaci reklamace je kupující povinen doručit zařízení do sídla prodávajícího. 

10) Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo majetku, vzniklou 

z důvodu špatné manipulace se zařízením. 

11) Prodávající neodpovídá za vady způsobené virovým napadením. 

 
Záruka společnosti PC OSTRAVA s. r. o. je známkou Vaší jistoty a spokojenosti. 
  
 
 

 
 

Ing. Pavel Nový 
ředitel společnosti 

 
 

V Ostravě dne ………   ………………………… 


