
Kupní	smlouva	
uzavřená	níže	uvedeného	dne,	měsíce	a	roku	

dle	§	2079	a	násl.	zákona	č.	89/2012	Sb.,	občanského	zákoníku,	v	platném	znění	
mezi:	

	
Prodávající:			 CAMP,	spol.	s	r.	o.	
	 	 Výrovice	95	

671	34	Horní	Dunajovice	
IČ:	00568481	
DIČ:	CZ00568481	
Tel.:	+420	608	233	344	
E-mail:	camp.vyr@seznam.cz		
Kontaktní	osoba:	Ing.	Karel	Mucha	
(dále	jen	„prodávající“)	

	

Kupující:		 	 Oblastná	organizácia	cestovného	ruchu	Záhorie,		
Obecný	úrad	Smrdáky	181	
906	03	Smrdáky	
IČO:	422	92	174	
Tel.:	+421	905	421	859	
E-mail:	director@regionzahorie.sk	
Kontaktná	osoba:	Ing.	Dominika	Ondrovičová	

	 	 (dále	jen	„kupující“)	
	
I.	

Předmět	smlouvy	
	

1. Předmětem	této	smlouvy	 je	prodej	a	koupě	4	kusů	vodních	šlapadel	značky	Martini,	 (dále	 jen	 jako	
„vodní	šlapadla“),	4	kusů	paddleboardů	(dále	jen	jako	„paddleboard“)	a	3	kusy	kanoí	nenafukovacích	
(dále	jen	jako	„kanoe“)	specifikace	viz	nabídka	č.	14/2019	ze	dne	2.	října	2019.	

2. Prodávající	 prohlašuje,	 že	 je	 výlučným	 vlastníkem	 vodních	 šlapadel,	 paddleboardů	 a	 kanoí	 blíže	
specifikovaného	v	čl.	I.	odst.	1.	této	smlouvy.	

3. Prodávající	 se	 touto	 smlouvou	 a	 za	 podmínek	 v	ní	 uvedených	 zavazuje	 předat	 objednané	 zboží	
kupujícímu,	 jakož	 i	 doklady,	 které	 se	 k	němu	 vztahují	 a	 převést	 na	 kupujícího	 vlastnické	 právo	
k	vodním	šlapadlům,	paddleboardům	a	kanoím	v	souladu	s	touto	smlouvou.	

4. Kupující	 se	 zavazuje	 vodní	 šlapadla,	 paddleboardy	 a	 kanoe	 převzít	 a	 zaplatit	 za	 něj	 prodávajícímu	
sjednanou	kupní	cenu.		

II.	
Kupní	cena	

	
1. Kupní	cena	za	vodní	šlapadla,	kanoe	a	paddleboardy	specifikované	v	čl.	I.	této	smlouvy	byla	sjednána	

ve	 výši	 20.821,-	 EUR,-Kč	 (slovydvacettisícosmsetdvacetjednaeuro).	 Kupní	 cena	 je	 uvedena	 vč.	 DPH	
v	zákonné	výši.	

2. Kupující	se	zavazuje	kupní	cenu	zaplatit	prodávajícímu	následovně.	Zálohovou	platbu	ve	výši	20%,	tj.	
4.164,2	 EUR,	 zaplatí	 kupující	 do	 10ti	 dnů	 od	 podpisu	 této	 smlouvy	 bezhotovostním	 převodem	 na	



účet	uvedený	 v	zálohové	 faktuře	 vystavené	při	 podpisu	 této	 smlouvy.	Doplatek	 kupní	 ceny	 ve	 výši	
16.656,8	 EUR	bude	uhrazen	nejpozději	 do	 15-ti	 dnů	od	předání	 vodních	 šlapadel	 kupujícímu,	 a	 to	
bezhotovostním	převodem	na	účet		uvedený	v	daňovém	dokladu	–	faktuře,	vystavené	prodávajícím	
při	předání	objednaného	zboží.		

3. V	případě	prodlení	 kupujícího	 s	úhradou	kupní	 ceny	o	 více	než	15	dnů,	 je	 kupující	 povinen	uhradit	
prodávajícímu	 smluvní	 pokutu	 ve	 výši	 1.000,-	 EUR.	 Smluvní	 pokuta	 se	 stává	 splatnou	 16.	 den	 po	
marném	uplynutí	pro	řádnou	úhradu	druhé	části	kupní	ceny	dle	čl.	II	odst.	1	této	smlouvy.		

4. V	případě	prodlení	kupujícího	s	úhradou	kupní	 ceny	 je	kupující	povinen	uhradit	prodávajícímu	také	
úrok	z	prodlení	ve	výši	0,5%	z	dlužné	částky	za	každý	den	prodlení.	

5. V	případě	 prodlení	 kupujícího	 s	úhradou	 kupní	 ceny	 o	 více	 než	 15	 dnů	 je	 prodávající	 oprávněn	
odstoupit	 od	 této	 smlouvy.	 Odstoupení	 od	 smlouvy	 nemá	 vliv	 na	 povinnost	 kupujícího	 uhradit	
smluvní	pokutu.	
	
	
	

III.	
Prohlášení	prodávajícího	

	
1. Prodávající	 se	 zavazuje	 vodní	 šlapadla,	 kanoe	 a	 paddleboardy	 předat	 kupujícímu	 po	 podpisu	 této	

smlouvy	a	zaplacení	zálohové	faktury	bez	zbytečného	odkladu.		
2. Prodávající	poskytuje	kupujícímu	záruku	za	vady	vodního	šlapadla,	kanoe	a	paddleboardů.	Kupující	je	

oprávněn	 uplatnit	 právo	 z	 vady,	 kterou	mělo	 vodní	 šlapadlo	 při	 převzetí,	 a	 to	 v	 době	 dvaceti	 čtyř	
měsíců	od	podpisu	této	smlouvy.		

3. Případné	vady	vodního	šlapadla,	kanoe	a	paddleboardů,	Kupující	uplatní	u	Prodávajícího	ve	lhůtě	dle	
čl.	 III.	odst.	4.	této	smlouvy	dodáním	reklamovaného	vodního	šlapadla,	paddleboardu	a	kanoe	zpět	
Prodávajícímu	spolu	s	podrobným	popisem	kupujícím	uplatněné	vady,	pokud	není	domluveno	jinak.	

4. V	případě	 uplatnění	 vad	 vodního	 šlapadla,	 kanoe	 či	 paddleboardu	 je	 Prodávající	 povinen	 posoudit	
oprávněnost	reklamace	kupujícího	do	45-ti	dnů	od	dodání	reklamovaného	zboží	Prodávajícímu.		

5. V	případě	oprávněné	reklamace	má	kupující	nárok	na	bezplatnou	výměnu	reklamovaného	vodního	
šlapadla,	paddleboardu	a	kanoe,	nebo	jeho	části,	případně	na	přiměřenou	slevu	z	kupní	ceny.	
	
	

IV.	
Prohlášení	kupujícího	

	
1. Kupující	 se	 zavazuje	 vodní	 šlapadlo,	 kanoe	 a	 paddleboardy	 při	 převzetí	 řádně	 prohlédnout	 a	 plně	

překontrolovat.	
2. Kupující	 prohlašuje,	 že	 si	 je	 vědom	 případné	 nutnosti	 provést	 na	 svůj	 náklad	 na	 dodaném	 zboží,	

s	ohledem	na	jeho	stáří,	servisní	zásahy.	Tyto	servisní	zásahy	nemohou	jít	k	tíži	prodávajícího.	
3. Prodávající	předá	vodní	šlapadla,	kanoe	a	paddleboardy	dle	objednávky	nejpozději	do	30.	11.	2019.		
4. Místem	předání	objednaného	zboží	se	sjednává	Kunovská	priehrada.	
5. Náklady	na	dopravu	do	místa	předání	jsou	zahrnuty	v	kupní	ceně.	

	
	



V.	
Ostatní	ujednání	

	
1. Smluvní	 strany	 tímto	 činí	 výhradu	 vlastnického	 práva	 a	 výslovně	 sjednávají,	 že	 vlastnické	 právo	

k	vodnímu	šlapadlu	přechází	na	kupujícího	až	úplným	zaplacením	kupní	ceny.	Při	úhradě	části	kupní	
ceny	 na	 bankovní	 účet	 se	 daná	 část	 kupní	 ceny	 považuje	 za	 uhrazenou	okamžikem	připsání	 kupní	
ceny	na	účet	prodávajícího.	

2. Nebezpečí	 škody	 na	 kupujícího	 přechází	 dnem	 odevzdáním	 vodního	 šlapadla	 prodávajícím	
kupujícímu	a	převzetím	vodního	šlapadla	kupujícím.	
	
	

VI.	
Závěrečná	ustanovení	

	
1. Tato	smlouva	nabývá	platnosti	a	účinnosti	dnem	jejího	podpisu	oběma	smluvními	stranami.	
2. Tato	smlouva	je	vyhotovena	ve	dvou	stejnopisech.	Každý	z	účastníků	obdrží	po	jednom	vyhotovení.	
3. Práva	 a	 povinnosti	 zde	 neupravené	 se	 řídí	 příslušnými	 ustanoveními	 zákona	 č.	 89/2012	 Sb.,	

občanského	zákoníku.	
4. Smluvní	 strany	 shodně	 prohlašují	 že:	 (a)	 si	 nejsou	 vědomy	 toho,	 že	 by	 druhá	 smluvní	 strana	 při	

sjednávání	 této	 smlouvy	 zneužila	 své	 hospodářské	 postavení;	 (b)	 vzájemná	 práva	 a	 povinnosti	
sjednané	 v	 této	 smlouvě	 považují	 za	 rovnovážné;	 (c)	 všechny	 podmínky	 této	 smlouvy	 byly	 určeny	
dohodou	smluvních	stran	a	nikoliv	 jednou	z	nich	a	smluvní	strany	měly	skutečnou	příležitost	obsah	
těchto	podmínek	ovlivnit;	 (d)	měly	možnost	získat	kvalifikovanou	právní	pomoc	při	sjednávání	 této	
smlouvy;	a	(e)	tuto	smlouvu	neuzavírají	v	tísni,	nezkušeně	či	lehkomyslně.	

5. Právní	 vztahy	 vzniklé	 z	 této	 smlouvy,	 vyplývající	 z	 této	 smlouvy	 se	 řídí	 právním	 řádem	 České	
republiky,	 zejména	 zákonem	 č.	 89/2012	 Sb.,	 občanský	 zákoník,	 v	 platném	 znění.	 Pravomoc	 pro	
rozhodování	sporů	z	této	smlouvy	mají	dle	dohody	smluvních	stran	obecné	soudy	České	republiky.	

6. Dle	ustanovení	§	1765	zákona	č.	89/2012	Sb.,	občanského	zákoníku	na	sebe	smluvní	strany	převzaly	
nebezpečí	změny	okolností.	Před	uzavřením	smlouvy	strany	zvážily	plně	hospodářskou,	ekonomickou	
i	 faktickou	 situaci	 a	 jsou	 si	 plně	 vědomy	 okolností	 smlouvy.	 Tuto	 smlouvu	 tedy	 nelze	 měnit	
rozhodnutím	soudu.	

7. Kupující	 tímto	 výslovně	 prohlašuje,	 že	 s	 ohledem	na	 ustanovení	 §	 1794	 odstavec	 1	 a	 2,	 zákona	 č.	
89/2012	 Sb.,	 občanského	 zákoníku,	 v	 platném	 znění,	 nemůže	 v	 rámci	 tohoto	 smluvního	 vztahu	
kupujícímu	vzniknout	hrubý	nepoměr	vzájemného	plnění	v	neprospěch	kupujícího.	

8. Smluvní	 strany	prohlašují,	 že	 si	 smlouvu	před	 jejím	podpisem	přečetly,	 s	jejím	obsah	 souhlasí	 a	na	
důkaz	toho	připojují	své	podpisy.	
	
	
V	…………	dne	………………….	
	
	
…………………………………………………………	 	 	 ……………………………………………………..	

	 	 	 	 	
				prodávající	 	 	 	 	 	 				kupující	


