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KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle § 2079 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

 

1. Smluvní strany: 

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 
zastoupená:  Pavel Melchert, Michal Schäfer, na základě plné moci 
Sídlo: třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín 
IČ: 46992308 
DIČ:  CZ46992308 
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 8573 
dále jen „prodávající“) 

a 
Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace 
zastoupená: Mgr. Evou Horňákovou, ředitelkou školy 
sídlo: Hlavní 1160, 765 02 Otrokovice 
IČ: 75020211 
DIČ (dále jen „kupující“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“): 

2. Předmět a účel smlouvy 

Prodávající se zavazuje dodat a předat kupujícímu užívací práva programových produktů společnosti 
Microsoft Corporation specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen 
„předmět koupě“ nebo „zboží“), v  souladu s podmínkami multilicenčního programu Microsoft Open 
Value Subscription – Education Solution, a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj 
prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, to vše za podmínek dle této smlouvy a v souladu s podmínkami 
multilicenčního programu Microsoft Open Value Subscription – Education Solution.  
Prodávající prohlašuje, že: 

 má právo prodávat a dodávat licence programových produktů společnosti Microsoft 
Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Open Value Subscription – Education 
Solution produktů Microsoft, 

 zboží má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly a není-li takového ujednání, takové 
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na 
povahu zboží, 

 zboží se hodí k účelu, který vyplývá z této smlouvy, 

 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů, 

 zboží je bez jakýchkoli jiných vad, a to i právních. 

2.1 Předmět koupě je určen pro užívání kupujícího, a to Základní škola Trávníky Otrokovice – 41 licencí. 

2.2 Cena je stanovena po dobu platnosti počtu licencí vždy na 1 rok v závislosti na počtu pedagogických 
pracovníků. Součástí ceny jsou i následující služby: 

 Zajištění bezplatného výkonu administrativních činností spojených s provozem SW produktů v 
rámci smlouvy Microsoft OVS-ES. Mezi tyto činnosti patří zejména: 

o upozornění kupujícího předem na blížící se výročí či ukončení trvání smlouvy a příprava 
dokumentů s tím souvisejících (výroční objednávky apod.) 

o zpracování výročních objednávek základních produktů v rámci smlouvy Microsoft OVS-ES a 
dodávka licencí nejdéle do 15 dnů od obdržení objednávky 
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o upozornění kupujícího na možnost čerpání výhod poskytovaných spol. Microsoft 
o k této smlouvě (benefity Software Assurance a jiných anuitních benefitů) 
o vydání osvědčení o nabytých licencích na základě licenční smlouvy s Microsoftem na adresu 

příjemce. 

 Zajištění podpory produktů Microsoft v českém jazyce. 

 Zajištění poskytování komplexního licenčního poradenství k zakoupeným produktům v českém 
jazyce. 

 Zajištění vedení agendy související s aktivací Office 365 Pro Plus pro studenty a pracovníky školských 
zařízení prostřednictvím samoobslužného webového portálu. 

 Zajištění aktivace, správy či údržby licenčních stránek kupujícího u Microsoftu, aktivaci a správu 
anuitních benefitů. 

 Zajištění ochrany osobních údajů v souladu s právními předpisy. 

3. Kupní cena 

3.1 Kupní cena předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Cena je stanovena po dobu 
platnosti licencí na 1 rok. Cena a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího. 

3.2 Celková kupní cena předmětu koupě v rozsahu dle Přílohy č. 1 a čl. I. této smlouvy je sjednána 
dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Celková cena bez DPH: 55.760,00 Kč 

DPH 21%:   11.709,60 Kč 

Cena celkem s DPH:  67.470,00 Kč 

(slovy: šedesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých) 

4. Platební podmínky 

Po řádném splnění dodávky dle této smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad (fakturu) 
na celkovou kupní cenu včetně DPH dle článku II. této smlouvy. Daňový doklad musí mít náležitosti 
dle platných právních předpisů. Přílohou daňového dokladu musí být protokol o předání a převzetí 
předmětu koupě. Splatnost daňového dokladu je sjednána 14 dní od jeho doručení kupujícímu.  

5. Termín plnění a dodací podmínky 

Platnost licencí pro termín 1. 10. 2019 - 30. 9. 2020. 

6. Záruka za jakost a vady zboží 

Záruka se řídí licenčními podmínkami multilicenčního programu Microsoft Open Value Subscription – 
Education Solution. Místem plnění pro případ uplatnění práva z vadného plnění bude vždy sídlo 
kupujícího Hlavní 1160, 765 02 Otrokovice, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Po dobu 
odstraňování reklamované vady záruční doba neběží. 

7. Smluvní pokuty 

7.1 Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním předmětu koupě dle této smlouvy. 

7.2 Kupující zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu pro případ prodlení s úhradou kupní ceny dle této 
smlouvy, a to ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou.  
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8. Vlastnické právo 

Vlastnické právo k předmětu koupě dle této smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího 
v okamžiku, kdy prodávajícímu poskytne Microsoft licenci na základě jeho závazné objednávky. 

9. Ostatní ujednání 

9.1 Tato kupní smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž po vzájemném 
potvrzení odpovědnými zástupci obdrží kupující dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.  

9.2 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušným 
ustanovením občanského zákoníku v platném znění. 

9.3 Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, dále že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

9.4 Prodávající akceptuje veškeré požadavky kupujícího na rozšíření nebo zúžení předmětu koupě. 
Úprava předmětu plnění musí být sjednána v souladu se zákonem písemným dodatkem k této smlouvě.  

9.5 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, 
podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 

9.6 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí 
kupující. 

9.7  Prodávající výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech 
údajů a informací o něm.   

9.8 Kupující má právo v souladu s podmínkami multilicenčního programu Microsoft Open Value 
Subscription – Education Solution, požádat prodávajícího o prodloužení pronájmu ročních užívacích 
práv programových produktů společnosti Microsoft Corporation specifikované v příloze č. 1.  

9.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

 
Příloha č. 1 Specifikace předmětu koupě 

 
 
Ve Zlíně, dne …………………..                V Otrokovicích, dne ………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------   ---------------------------------------------- 
Pavel Melchert, Michal Schäfer Mgr. Horňáková Eva, ředitelka 
na základě plné moci       
prodávající                                                                               kupující 
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Příloha č. 1 Specifikace předmětu koupě 

 

 

PN  Název            ks  Kč / ks bez DPH 

2UJ-00011 DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Ent, 2UJ-00011 41licencí 1.360,00 Kč 

 

 

Celková cena bez DPH: 55.760,00 Kč 

DPH 21%:   11.709,60 Kč 

Cena celkem s DPH:  67.470,00 Kč 

 


