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KUPNÍ SMLOUVA 

                 Dodání 1 kusu koncertního orchestrálního hoboje 
 
včetně příslušenství dle poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
(VZ-CPV-37314000-2) uzavřená na základě ust. § 2079 a následujících zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Smluvní strany  
Prodávající: 
Mgr.Libor Novotný 
(dále jen prodávající) 
 
a 
 
Kupující: 
Karlovarský symfonický orchestr, p. o. 
Husovo nám. 2 
360 01 Karlovy vary 
zastoupený Mgr. Petrem Polívkou – ředitelem 
IČ: 63554585 
(dále jen kupující) 
 
 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu na základě poptávkového řízení, 
     níže uvedenou movitou věc  -  hudební nástroj: 
 
     1 kus koncertní orchestrální hoboje zn. Buffet Crampon Virtuose,výr. číslo 
13887 
 

  poloautomatický systém 
  postříbřené sloupky a oktávové ventily 
  korkové podlepky 
  trilkové klapky:  c - cis,  c - d,  dis – e 
 extra C klapka 
 2 ozvučníky 

 
2. Kupující se zavazuje dodané zboží převzít, potvrdit prodávajícímu jeho 
    převzetí na příslušném dodacím listu (předávacím protokolu) a zaplatit  
    za dodané zboží prodávajícímu stanovenou kupní cenu.  
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II. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Celková kupní cena byla stanovena cenovou nabídkou v rámci veřejné zakázky 
na dodávku profesionálního orchestrálního hoboje. Celková kupní cena činí: 
249 500,00  Kč (dvěstěčtyřicetdevěttisícpětset korunčeských) včetně DPH v  
zákonné výši 21% 

2. Tato cena zahrnuje veškeré náklady spojené s předmětem smlouvy, tj. cenu 
zboží včetně cla, náklady na výrobu, dodávku, dopravné do místa plnění, převod 
práv, pojištění, správní poplatky a prvky. Tato kupní cena je konečná. 

3. Stane-li se prodávajícímu, že bude uveden v seznamu nespolehlivých plátců či 
uvede pro realizaci platby za plnění nespolehlivý účet dle zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty, souhlasí prodávající se zajištěním částky DPH přímo 
ve prospěch správce daně. 

4. Kupní cena je splatná na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
prodávajícím po dodání movitých věcí kupujícímu. Splatnost faktury bude 14 dnů 
od data doručení kupujícímu. 

 
 
 
                                                            

III. 
Doba a místo plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat movité věci uvedené v bodu I. této smlouvy do   
11. prosince 2020. 

2. Kupující je povinen prohlédnout movité věci uvedené v bodu I. této smlouvy při 
předání za účelem zjištění vad a ověření správného množství movitých věcí. 
Součástí předání nástroje je předávací protokol, podepsaný prodávajícím i 
kupujícím. 

3. Plnění předmětu smlouvy bude jednorázově a to předáním zboží dle předmětu 
smlouvy ve stanoveném termínu v dohodnutém místě plnění. 

      Místem plnění je Karlovarský symfonický orchestr, Husovo nám. 2, 
       360 01 Karlovy Vary. 
 
 

IV. 
Dodací podmínky 

1. Kupující pověřil jako své zástupce k převzetí zboží (dále jen „přejímající“):  
dle „Předmětu smlouvy“ kontaktní osobu vedoucího hobojové skupiny KSO nebo 
zástupce vedoucího skupiny hobojů KSO. Dodávka zboží bude provedena po 
předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s kontaktní 
osobou přejímajícího, a to nejméně 2 pracovní dny předem.  
Dodávka zboží bude provedena péčí prodávajícího v pracovních dnech pondělí 
až pátek v době od 8.00 do 16.00 hod. po předchozím jednání a odsouhlasení 
termínu a doby předání zboží s kontaktní osobou přejímajícího, a to nejméně 3 
pracovní dny předem. 
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V. 

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody na zboží 
1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení 

kupní ceny. 
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího a kupujícího okamžikem 

předání zboží a podpisem dodacího listu prodávajícím a přejímajícím. 
 
 
 
 
 

VI. 
Záruka a reklamační podmínky 

1. Délka záruční doby záruky za jakost dodaného zboží činí 36 měsíců ode dne 
převzetí movité věci kupujícím. 

2. Reklamace se uplatňuje přejímkou zboží u prodávajícího bezodkladně po zjištění  
vady na zboží a nahlášením na telef. 603 462 510 čísla nebo na e-mail: 
novotny@clarina.cz následně do 24 hodin zašlete prodávajícímu písemné 
oznámení o nahlášení závady. 

3. Prodávající zajišťuje servisní službu v době záruky 36 měsíců od data prodeje 
zboží a do 14 dní od nahlášení závady zajistí náhradní řešení po dobu nezbytné 
opravy. 

4. Pokud  v  záruční  době   bude na   hudebních  nástrojích zjištěna vada, kterou  
nelze odstranit  do  30 dnů, prodávající zajistí do 1 měsíce od zjištění 
neodstranitelné vady dodání nového zboží stejného typu, které bude předem 
odborně vyzkoušeno zástupcem přejímajícího.  

5. Při mechanickém poškození či opravách bez vyrozumění a souhlasu  
prodávajícího se nárok na případné bezplatné garanční opravy ruší. Pokud 
kupující zjistí u nového nástroje nebo v průběhu záruční doby závadu danou 
výrobní nebo materiálovou chybou (např. optická nejednotnost, optické skvrny, 
odlupování pokovení, deformace, nepevnosti, funkční závadu apod.), obrátí se 
ihned přímo na prodejce. V případě výrobní závady bude samozřejmě nástroj 
bezplatně opraven, resp. vyměněn za nový, podle povahy závady. Na veškeré 
opravy má prodávající v tuzemsku smluvní opraváře. Vyžaduje-li kupující opravu 
přímo od zahraničního výrobce, není vždy v možnostech výrobce vyřídit 
reklamaci v době dané naší zákonnou normou (1 měsíc). Na mechanicky či 
chemicky poškozený nástroj (pádem, úderem, deformací, poškrábáním, 
kontaktem se žíravinami, používáním v agresivním prostředí apod.) se záruka 
nevztahuje. S nástrojem (pokud možno v originálním balení) zasílejte k opravě 
vždy kopii faktury. Je v zájmu kupujícího zásilku pro přepravu související 
s reklamací pojistit. Záruka se nevztahuje také na oxidace kovových částí vlivem 
ohmatání nebo změny teploty, poškození látkových ploch vlivem ohmatání, 
opotřebení potem a chemickým působením, porušením funkce neodborným 
zásahem nebo opravou, opotřebení a deformace korků, vady pružin nebo pístů. 

6. Práva z odpovědnosti za vady díla se řídí ustanovením § 2615 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každý má právo originálu a 
každá ze smluvních stran obdržela po jednom výtisku smlouvy.  

2. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně 
dohodnutými, postupně číslovanými dodatky, které se tím stávají její nedílnou 
součástí. 

3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že smlouvu uzavřeli svobodně a vážně, že 
jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly 
se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré 
právní důsledky z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.  

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
5. Na důkaz souhlasu se zněním Smlouvy připojují smluvní strany svobodně a 

vážně svoje podpisy. 
 
 
 
 
 

V Brně dne 24. 11. 2020  Karlovy Vary dne 25. 11. 2020 

 

Prodávající:                                                                     Kupující: 

 


