
KUPNÍSMLOUVA
(dále jen ,,smlouva")

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

1.1. Kupujicú Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
Sídlo: Dvořákova 1594/19, 669 02 znojmo
Zastoupený: Ing. josef Brouček, ředitel školy
bankovní spojení: kb znojmo
číslo účtu:
IČO: 00055301
DIČ: není plátce DPH
(dále jen ,,kupujicŕ') na straně jedné

a

1.2. prodávajÍcÍ: jamcopters s.r.o.
Sídlo: Lazaretní 1/7, Brno, 615 00
Zastoupený: Ing. Jan Dojčán, jednatel
Bank. spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
IČO: 06420184
DIČ: CZ06420184
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 101993
(dále jen ,,prodávajicř') na straně druhé

(společně dále také jako ,,smluvní strany")

uzavÍrajÍ na základě výsledku zadávacího řízeni s názvem ,,Nákup bezpilotního prostředku a software
pro precizní zemědělství." dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky smlouvu následujÍcÍho znění:

ll.
Předmět smlouvy

2.1.

2.2.

prodávajÍcÍ se zavazuje odevzdat elektrický dron pro neseni mu|tispektrá|ního senzoru vC.
přís|ušenstvÍ (dále jen ,,zboží"), a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a
převést na kupujÍcÍho vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena
v Příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Součásti závazku prodávajÍcÍho je
rovněž provedení služeb souvisejÍcÍch odevzdáním zboží, a to tak, jak jsou definovány v ČI.
2.3. této smlouvy (dále jen ,,souvisejĹcÍ služby").

KupujÍcÍ se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu způsobem
a v terminu sjednaným touto smlouvou.
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2.3. Součásti závazku prodávajÍcÍho, stanoveného v ČI. 2.1. této smlouvy je rovněž provedeni
souvisejÍcÍch služeb, spočÍvajicich v dopravě zboží kupujicknu, uvedeni do provozu, zaškoleni
obsluhy u kupujÍcÍho, technická podpora a dodávka náhradních dílů, přičemž:

a. dopravou zboží se rozumí jeho dodání do místa plněni dle ČI. Ill. odst. 3.3. této smlouvy,
včetně zajištění jeho vynesení do přjs|ušného patra a místnosti v místě plnění, dle pokynů
kupujÍcÍho;

b. uvedením do provozu se rozumí seřjzenÍ zboží a ověření jeho řádné funkčnosti, jakož i
provedeni dalších úkonů nutných pro to, aby zboží bylo způsobilé sloužit svému
obvyklému účelu

c. zaškolenIm obsluhy se rozumí poskytnutí výkladu o všech funkcích zboží a jeho
předvedení spolu s poskytnutím praktického nácviku obsluhy a běžné údržby zboží
zaměstnancům kupujÍcÍho (minimálně dvěma) v termínech stanovených kupujichn po
dohodě smluvních stran.

III.
Doba, místo a způsob plnění

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

prodávajÍcÍ se zavazuje, že sjednané zboží předá kupujÍcÍmu vC. splněni souvisejicich služeb
dle ČI. 2.3. této smlouvy nejpozději do 60 dnů od uzavřenismlouvy.

Místem plnění je budova Střední odborné školy znojmo, adresy Dvořákova 1594/19, 669 02
Znojmo

Zboží bude předáno prodávajÍcÍm a převzato kupujíckn na základě oboustranně podepsaného
předávacího protokolu.

povinným obsahem předávacího protokolu o předánia převzetÍzboži je:
a. údaj o prodávajíchn a kupujícím;
b. popis zboží, které je předmětem předáni a převzetí;
c. datum podpisu předávacího protokolu (toto datum je považováno za den uskutečněni

zdanitelného plněníve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

IV.
Cena a platební podmínky

4.1.

4.2.

4.3.

Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém vtéto smlouvě a za podmínek v ní uvedených
je stanovena na základě nabídky prodávajÍcÍho předložené v rámci zadávacího řIzeni jakožto
cena maximálni (tj. cena, kterou není přípustné překročit).

Kupní cena je uvedena v české měně a je stanovena ve výši: 394 784,58,- KČ (slovy: ) bez
0PH.(třistadevadesátčtyři tisíc sedmsetosmdesát Čtyři korun českých), dph bude stanoveno
a odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečněnIzdanitelného plnění.

Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších
nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje provedeni souvisejících
služeb uvedených v ČI. 2.3. této smlouvy. Kupní cena zahrnuje veškeré souvÍsejÍcÍ náklady,
zejména případné náklady na správni poplatky, daně, cla, schvalovací řIzenI, provedení
předepsaných zkoušek, pojištění.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Kupní cena bude kupujÍcÍm uhrazena v české měně na základě daňového dokladu - faktury,
a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajÍcÍho. Fakturu je prodávajÍcÍ
povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném dodáni a převzetí zboží |(upujÍcÍm dle této
smlouvy na základě předávacího protokolu.

prodávajÍcÍ podpisem této smlouvy prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou
předmětu plnění a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré souvÍsejÍcÍ služby a práce, jejichž
provedeni je pro řádné splněni závazku vyp|ývajÍcÍho ztéto smlouvy nezbytné, a že při
stanoveni kupní ceny dle této smlouvy:
a. řádně zjistil předmět plněnItéto smlouvy,
b. prověřil mÍstnÍ podmínky pro provedení předmětu plněnítéto smlouvy,
c. při kalkulaci kupní ceny zohlednil veškeré technické a obchodní podmínky uvedené

ve smlouvě a jejich přílohách.

Není-li uvedeno jinak, rozumí se veškeré ceny uvedené v této smlouvě bez daně z přidané
hodnoty (DPH). DPH bude prodávajÍcÍm účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečněnIzdanitelného plnění.

Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít
odpovÍdající náležitosti, je kupujÍcÍ oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajÍcÍmu
k doplnění.

Splatnost faktury (i zálohové) je 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručeni |(upujÍcÍmu.

Za den platby se považuje den odepsáni fakturované částky z bankovního účtu |(upujÍcÍho
ve prospěch bankovního účtu prodávajiciho.

V.
Práva a povinnosti stran

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedeni. Veškeré
zboží dodávané prodávajÍcÍm kupujicknu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní
požadavky dle této smlouvy.

prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží bez vad kljpujÍcÍmu v souladu s podmínkami této smlouvy,
zejména přňohou Č. 1, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujÍcÍm,
a to na základě potvrzení této skutečnosti v předávacím protokolu. Předávací protokol může
být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží
prodávajickn včetně souvisejÍcÍch služeb sjednaných touto smlouvou.

prodávajÍcÍ je povinen kupujÍcÍmu předat všechny doklady, které jsou nutné k převzetí a
k řádnému uživánÍ zboží (zejména uživatelská dokumentace a záruční listy) a provést
zaškolenI obsluhy. Vše v českém případně anglickém jazyce a podle předpisů platných v ČR,
pokud nebude dohodnuto jinak.

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajÍcÍho. Stejným
okamžikem přechází na |(upujÍcÍho také nebezpečí škody na věci.
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5.5.

5.6.

Strany se dohodly a prodávajÍcÍ určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajÍcÍho
ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno: jan Dojčán
e-mail:
tel.: 776733130

Strany se dohodly a kupujIci určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujÍcÍho ve věcech,
které se týkají této smlouvy a její realizace je:
jméno: Ing. Cyril Havlín
e-mail:
tel.: 515 225 280

jméno:
e-mail:
tel.:

lng.jan Filip

515 225 280

5.7. Veškerá korespondence, pokyny, oznámeni, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé
na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ni budou vyhotoveny
v písemné formě v českém jazyce a doručují se bud' osobně nebo doporučenou poštou,
faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

VI.
Záruka na zboží

6.1.

6.2.

6.3.

prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem
dodáni zboží kupujÍcÍmu, tj. dnem podpisu předávacího protokolu kupujÍcÍm v souladu s ČI,
3.3. a 3.4. této smlouvy.

Požadavek na odstranění vad zboží uplatni kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění, přičemž j reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje
za včas uplatněnou. KupujÍcÍ je povinen písemně ohlásit prodávajícknu záruční vady,
a to na e-mailovou adresu prodávajÍcÍho: nebo na adresu uvedenou
v záhlavItéto smlouvy. Pro účely této smlouvy se za včasné oznámenivady považuje ohlášení
učiněné do 5 pracovních dnů ode dne, ve kterém se kupujÍcÍ o vadě dozvěděl. V písemné
reklamaci uvede kupujÍcÍ popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob,
jakým požaduje vadu odstranit v souladu s § 2169 občanského zákoníku.

Posouzenízáručníopravy se prodávajícízavazuje provést ve lhůtě do 30 dnů od ohlášenívady
kupujÍcÍm. prodávajÍcÍ je oprávněn na základě písemné a odůvodněné žádosti požádat
kupujÍcÍho o prodloužení této lhůty, a to nejdéle o 15 dnů. V případě nedodrženi těchto
prováděcích terminů je kupujÍcÍ oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na
náklady prodávajÍcÍho, a to i bez předchozího upozorněni na tuto skutečnost.

6.4. Veškerá práva z vadného plněni v tomto článku neupravená se dále řídí platnými ustanoveni
občanského zákoníku.
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VII.
Záruční a pozáruční servis

7.1. prodávajÍcÍ se zavazuje provést preventivní pozáruční prohlídku v termínu nejpozději do 30
dnů od písemné výzvy kupujÍcÍho, nestanoví4i kupujícI jinou (delší) lhůtu.

VIII.
Sankční ujednáni

8.1.

8.2.

V případě, že prodávajÍcÍ nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny stanovené v ČI. 4.2. této smlouvy za každý,
býti jen započatý den prodlení.

V případě prodlení kupujÍcÍho s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči
kupujichnu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné Částky za každý i jen započatý den prodlení
s úhradou faktury.

lX.
Platnost a účinnost smlouvy

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

10.2. Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen:
a) písemnou dohodu smluvních stran,
b) odstoupením od smlouvy.

10.3. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Smluvní
strana dotčená porušením povinnosti druhé smluvní strany může od této smlouvy
jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušeni
se zejména považuje:

10.3.1. Na straně kupujÍcÍho:

a) porušI-li podstatným způsobem své povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy (zejména
neposkytne-li prodávajÍcÍmu potřebnou součinnost, a to ani po stanovení dodatečné
lhůty prodávajichn).

10.3.2. Na straně prodávajÍcÍho:

a) jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná nápravu do 30 pracovních
dnů od písemného upozorněnjkupujÍcÍm na nep|něnitéto smlouvy,

b) postupuje-li prodávající při plněni smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy,
s pokyny oprávněného zástupce |(upujÍcÍho či s právními předpisy,

c) podá-li na sebe insolvenčni návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešeni (insolvenční zákon) nebo v insolvenčnIm řIzenI vůči majetku prodávajÍcÍho
zahájeném na návrh věřitele bylo vydáno rozhodnuti o úpadku, nebo byl insolvenční
návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčnIho řízeni,
nebo byla zavedena nucená správa prodávajÍcÍho podle zvláštních právních předpisů,

d) převede-li své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
a to bez předchozího souhlasu kupujÍcÍho.
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10.4. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává doručením oznámení o odstoupeni druhé smluvní
straně na její adresu uvedenou v záhlavItéto smlouvy.

10.5. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy.
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody
a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušeni smluvních povinnosti vzniklých
před skončením účinnosti (zánikem) smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze majitrvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

XI.
Střet zájmú

11.1. prodávajÍcÍ se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho nebude
v souvislosti s plněním veřejné zakázky uvedené v ČI. l. této smlouvy přijímat žádné jiné
odměny, provize či jakékoliv další výhody, nežli ty, které jsou výslovně uvedeny v této
smlouvě.

11.2. prodávajÍcÍ se zavazuje, že se nebude podílet na žádné činnosti, která by mohla být v rozporu
se zájmy kupujícího danými nebo souvisejíchni s plněním předmětu této smlouvy. K tomuto
závazku je prodávajÍcÍ povinen zavázat své případné subdodavatele, použije-li je pro účely
plněnItéto smlouvy.

XII.
VyŠŠí moc

12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění
daných touto smlouvou v případě (a vtom rozsahu), kdy toto neplnění bylo
události nebo okolnosti způsobené vyšší moci. Odpovědnost za nesplněni smluvní
však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná smluvní strana byla
s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

povinnosti
výsledkem
povinnosti
v prodlení

12.2. Pro účely této smlouvy se vyšší mocí rozumí taková mimořádná a neodvratitelná událost,
která je mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou smluvní strana nemohla
při uzavření této smlouvy předvídat a která smluvní straně bráni v plněni závazků
vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména (avšak nikoliv výlučně): válka,
živelná katastrofa apod. Za vyšší moc není považována chyba nebo zanedbání ze strany
prodávajícího, mÍstnÍ a podnikové stávky, výpadky ve výrobě, v dodávce energii apod. Vyšší
mocí není rovněž selhání poddodavatele, nastalo-li z jiných než shora uvedených důvodů.

12.3. Nastane-li situace vyšší moci, je dotčená smluvní strana povinna okamžitě o takovém stavu,
jeho příčině a předpokládaném terminu skončeniinformovat druhou smluvní stranu. Smluvní
strany se zavazuji hledat alternativní prostředky pro splnění předmětu této smlouvy
a poskytnout za tímto účelem druhé smluvní straně veškerou součinnost.

12.4. Trvá-li vyšŠí moc nebo její účinky delší dobu než 3 měsíce a nenajdou-li smluvní strany
alternativní řešení, má kterákoliv ze smluvních stran právo od smlouvy odstoupit. V takovém
případě je na volbě kupujÍcÍho, který může rozhodnout, zda (i) si dosud přijaté plnění
ponechá za část kupní ceny odpovidajÍcÍ rozsahu a kvalitě dosud přijatého plnění, anebo
(ii) zda si smluvní strany vzájemně poskytnuté p|něnÍvráti.
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XIII.
Závěrečná ustanoveni

13.1. Vztahy mezi stranami se řIdi českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ni vznikajÍcÍ a vyp|ývajÍcÍ řidl příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

13.2. Veškeré změny či doplněni smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami
podepsaných dodatků smlouvy, Jinou než písemnou formu dodatku v listinné podobě
smluvní strany tímto vylučujI.

13.3. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

13.4. NedIlnou součástítéto smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přIlohy:
Příloha č. I-Specifikace předmětu plněni

13.5. Smluvní stany prohlašuj[ že mezi nimi nebyla vedena žádná další jednání ani učiněny žádné
dohody, ať ústní či písemné, vztahujÍcÍ se jakkoliv k předmětu této smlouvy.

13.6. Smluvní strany prohlašujI, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem
bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.
Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášenI připojují oprávněni zástupci smluvních
stran své vlastnoruční podpisy.

Ve znojmě dne 28. 6. 2019

Za kupujiciho:
soš Znojmo, Dvořákova, p.o.

Za prodávajÍcÍho:
jamcopters s.r.o.

Ing. koly
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