
Kupní smlouva
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
se sídlem; Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupená; Ing. Jaroslavem Kletečkou, ředitelem školy 
IČO; 48895598 
DIČ; CZ48895598

(dále jen „kupující")

T.S.BOHEMIA a.s.
Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc - Pavlovicky
Zastoupená; Bc. Jaroslavem Drajsajtlem, na základě pověření
IČ;62304381
DIČ; CZ62304381
(dále jen „prodávající")

II.
Předmět a účel smlouvy

Prodávající se touto smlouvou kupujícímu zavazuje ve sjednané době a za sjednaných 
podmínek dodat toto zboží; 4 ks Epson EB-U42 (V11H846040) - projektory pro osobní 
počítače za aktuální cenu 1 kus 15 746 Kč s DPH (13 013,50 Kč bez DPH).
Celkem za cenu 62 985,- Kč s DPH.
Zboží bude pořízeno v rámci projektu l-KAP I „Učíme se ze života pro život", registrační 
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656.

Povinnosti smluvních stran
1. Prodávající se zavazuje řádně dodat zboží uvedené v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném 

v čl. IV. této smlouvy. Prodávající zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny 
úkony související s dodáním zboží dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě 
stanoveno jinak.

2. Kupující se zavazuje zboží dle čl. II. této smlouvy dodané bez vad převzít a zaplatit 
sjednanou cenu.

3. Zboží je dodáno řádným a úplným předáním a převzetím dle této smlouvy kupujícím 
v termínu stanoveném v čl. IV. této smlouvy.



4. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých 
pro řádné a včasné dodání zboží a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a 
včasné dodání zboží.

5. Prodávající je povinen kupujícího neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které 
mohou ohrozit nebo způsobit zpoždění dodání zboží. Kupující je povinen informovat 
prodávajícího o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné dodání zboží.

IV.
Čas a místo plnění

1. Zboží dle této smlouvy bude prodávajícím dodáno nejpozději do 21 dnů od okamžiku 
účinnosti této smlouvy.

2. Prodávající je povinen kupujicímu oznámit, kdy bude zboží připraveno k předání 
a převzetí a dohodnout s kupujícím termín předání a převzetí zboží.

3. Místem předání a převzetí je budova Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy 
Žďár nad Sázavou - pracoviště Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou. Zboží bude 
předáno a převzato na základě oběma smluvními stranami podepsanými dodacími listy a 
tímto okamžikem přechází vlastnické právo z prodávajícího na kupujícího. Pokud bude 
při předávání a přebírání zboží zjištěno, že zboží není dodáno řádně, tedy v souladu 
s touto smlouvou, je prodávající povinen v přiměřené době zjištěné vady zboží odstranit 
podle pokynů kupujícího.

4. Kupující není povinen převzít zboží, pokud není předáno včas a v souladu s touto 
smlouvou. Za takto dodané zboží není kupující povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. V. 
této smlouvy.

Cena plnění, platební podmínky

1. Celková a nejvýše přípustná cena zboží v rozsahu a v kvalitě včetně dopravy dle této 
smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, v platném znění na 62 985 Kč včetně DPH.

2. Cenu uhradí kupující na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném 
a včasném předání a převzetí zboží v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy, a to 
bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním 
úřadem) zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 
odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem 
ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že 
kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím 
takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny 
rovnající se výši DPH fakturované kupujícím.

4. Ustanovení čl. V, bodu 2. a 3. nebudou použita v případě, že prodávající, se kterým je 
uzavíraná smlouva, není plátce DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená 
daňová povinnost dle ustanovení §92a a násl. zákona o DPH.



5. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení kupujícího. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a dále bude obsahovat číslo projektu: l-KAP I „Učíme se ze života 
pro živoť‘, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 Kupující si 
vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura 
bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

VI.
Odpovědnost za vady, záruční doby

1. Prodávající poskytuje na kvalitu dodaného zboží záruku v trvání 24 měsíců.

VII.
Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží oproti termínu sjednanému v článku 
IV. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu 
s článkem V. této smlouvy je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu 
škody.

1.

Vlil.
Trvání smlouvy

Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Kupující může od této smlouvy odstoupit, pokud prodávající nedodá zboží v termínu 
sjednaném v článku IV. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení 
nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného 
vyhotovení druhé smluvní straně.

IX.

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Obě strany výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv.



4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní kupující.

5. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvu, se řídí občanským 
zákoníkem.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž kupující obdrží 1 stejnopis a 
prodávající 1 stejnopis kupní smlouvy.

7. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou 
způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji 
neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou 
srozuměny s jejím obsahem.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 5.4.2019

za prodávajícího: za kupujícího:

Digitálně podepsal 
JdíUbldV Jaroslav DrajsajtI 

Datum: 2019.04.05
UiajbajU 14:32:41 +02'00'

|p)Q^ Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav

Jaroslav Kletečka
. V| Datum: 2019.04.05

Kl otecka 13:31:10+02’00’

Bc. Jaroslav DrajsajtI 
vedoucí obchodního oddělení 
T.S. BOHEMIA a.s.

Ing Jaroslav Kletečka 
ředitel školy



Pověření zaměstnance

T.S.BOHEMIA a.s.
se sídlem Olomouc - Pavlovičky, Sladovní 103/3, PSČ 77900 
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 2941 
IČO:62304381
zastoupená Ing. Bronislavem Pešákem, předsedou představenstva 
(dále jen „společnost")

pověřuje

Bc. Jaroslava Drajsajtla 
nar. 27. 04.1984
bytem Hranická 15, 751 24 Přerov 4
zaměstnaného ve společnosti na pozjci vedoucího obchodního oddělení

k tomu, aby společnost samostatně zastupoval pří podávání předběžných nabídek, nabídek 
a žádostí o účast v zadávacích řízeních podle zákona o veřejných zakázkách, jedná-ii se o 
veřejné zakázky na dodávky či služby, a dále ve výběrových řízeních, které nepodléhají 
zákonu o veřejných zakázkách, jedná-li se o výběrové řízení, jejichž předmětem je dodání 
zboží či služeb, a k tomu, aby společnost jako dodavatele a uchazeče zastupoval při všech 
právních jednáních a úkonech v těchto zadávacích a výběrových řízeních včetně podpisu 
smluv se zadavatelem a podpisu veškerých dalších listin se zadávacím či výběrovým 
řízením přímo souvisejících, to vše i při elektronické komunikaci související se zadávacím či 
výběrovým řízení.

Toto pověření se uděluje na dobu určitou do 31.12. 2019.

V Olomouci dne 20.06.2018

T.S.BOHEMIA a.s

Výše uvedené pověření přijímám.

V Olomouci dne 20.06.2018
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