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Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupni smlouva 

tohoto zněni: 

I. Smluvní strany 

1. Kupující 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 17. listopadu 1212, Hradec Králové 

50003 PaedDr. Liborem Mojžíšem, ředitelem školy  
62690400 
není plátcem DPH 
 
 
 
                                    2. Prodávající 
 

název: T.S.BOHEMIA a.s. 
sídlo: Sladovní 103/3, Olomouc 77900 

zastoupená: Bc. Jaroslavem Drajsajtlem, na základě pověření 
IČ: 
DIČ: 

62304381 
CZ62304381 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2941. 
(dále jen „prodávající“)  

II. Předmět smlouvy 

2.1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu a převede na něho vlastnické právo ke 14ks PC dle 
specifikace uvedené v bodě 2.4, 18ks SSD WDS500G2B0A, 35ks headsetů Genius HS-200C 
2.2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za zboží kupní cenu. 
2.3. Součástí dodávky zboží je i předání veškerých dokladů, které se ke zboží vztahují. 
2.4 Specifikace dodaných PC: 

MB ASUS S.AM4 PRIME A32OM-R white box, AMD A320 Ryzen,2xDDR4,mATX 
HD WD Blue 3D NAND SSD disk 500GB, interní, 2,5", SATA3, 7mm 
ZD Zdroj ECO+85 350W APFC, fan 120mm, 85 ATX, bulk 
DIMM Kingston DDR4 8GB 2666MHz CL19 SR x8 
CPU AMD RYZEN 3 3200G (3.6GHz, 4C/4T, 6MB,65W,AM4)/Radeon™ RX Vega 8/box + Wraith 

Stealth cooler 
SWO MS Windows 10 Pro - 0A3 elektronická licence (D-OEM) 
CA CASE SHARKOON VS4-V ATX MidiTower 

III. Doba a místo plnění 

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách: 

3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu nejpozději do 11. 11. 2019. 

3.2. Místo plnění smlouvy: 17. listopadu 1212, 500 03 Hradec Králové 

IV. Kupní cena 

4.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za zboží ve výši: 

Celková kupní cena včetně DPH činí 191455 Kč. 
Slovy: stodevadesátjednatisícčtyřistapadesátpět korunčeských 

Název: sídlo: 
zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefonní spojení: 
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Cena za zboží celkem bez DPH v Kč DPH 21 % Cena za zboží celkem s DPH v Kč 

158227,32 33227,68 191455  

4.2. Tato kupní cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou. 
4.3. Tato kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s řádným dodáním zboží, včetně 

nákladů na dopravu do místa plnění a pojištění až do doby protokolárního převzetí zboží kupujícím. 
4.4. Kupní cena může být změněna, dojde-li ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 

předmětu plnění 

V. Platební podmínky 

5.1. Úhrada kupní ceny se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím po 
předání a převzetí zboží. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2. Prodávající se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) a předat ji kupujícímu při předání a 
převzetí zboží. 

5.3. Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 30 dní ode dne jejího doručení 
kupujícímu. 

5.4. Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
kupujícího ve prospěch prodávajícího. 

5.5. V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti 
chybí, je kupující oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět prodávajícímu do data splatnosti. Ve 
vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí kupující vyznačit důvod vrácení faktury (daňového dokladu). V 
takovém případě je prodávající povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti, 
stanoveným dle bodu 5.3. tohoto článku. 

5.6. V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně 
banky, není kupující po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového dokladu). 
5.7. Kupující prohlašuje, že neposkytne prodávajícímu zálohu. 

VI. Převzetí předmětu smlouvy 

6.1. Převzetí zboží bude kupujícím potvrzeno v předávacím protokolu, který bude přiložen k faktuře 
(daňovému dokladu). 

6.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu 
brání jeho řádnému užívání. 
6.3. Prodávající předá kupujícímu také veškeré doklady vztahující se ke zboží. 

VII. Záruční podmínky 

7.1. Záruka na zboží je 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. 
7.2. Prodávající odpovídá, že jím dodané zboží bude v množství, jakosti a provedení, které určuje tato 

smlouva. Veškeré dodané zboží bude plně funkční a jeho využití nebude podléhat žádným právním 
omezením. 

7.3. Kupující se zavazuje, že případné vady zboží uplatní písemnou formou u prodávajícího bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

7.4. Prodávající se zavazuje odstranit vady zboží nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění kupujícím, 
nebude-li s ohledem na charakter vady dohodnuta jiná lhůta. 

Vlil. Sankce 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění sjednaného termínu předání zboží uhradí prodávající 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté kupní ceny (včetně DPH) za každý i započatý den 
prodlení. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kupujícího s úhradou faktury budou prodávajícím 
účtovány úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z 
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce 
a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob za každý i započatý den prodlení. 

8.3. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
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IX. Odstoupení od smlouvy 

9.1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského 
zákoníku. 
9.2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k závažnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze 
smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí jedna strana druhé do 10ti dnů od vzniku závažného porušení 
smlouvy. 
9.3. Za závažné porušení této smlouvy se považuje zejména dodání zboží s vadami, prodlení 
prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 15 kalendářních dnů, prodlení kupujícího s úhradou 
faktury (daňového dokladu) po dobu delší než 15 kalendářních dnů. 

X. Povinnost mlčenlivosti 

10.1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které 
při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících 
a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s 
účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění 
informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. 
10.2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se 
budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy. 
10.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této 
smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. 
10.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
10.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
10.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě povinnosti uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí uveřejnění na své náklady 
kupující. 
10.7. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislostí se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

XI. Změna smlouvy 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a 
podepsaných oběma smluvními stranami.  
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11.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 15 dnů ode 

dne jejich doručení. Po tuto dobu je návrhem dodatku vázána strana, která jej podala. 

XII. Kontaktní osoby 

12.1. Za prodávajícího je ve věcech technických oprávněn jednat: 
 

Za prodávajícího je ve věcech smluvních oprávněn jednat: 
 

12.2. Za kupujícího je ve věcech technických oprávněn jednat: 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
13.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení. 
13.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech 
případných dodatků v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů udělují souhlas k jejich využití a 
zveřejnění bez dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v centrálním registru smluv 
zveřejní Kupující. 
13.4. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
13.5. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

V Hradci Králové dne 25.10.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TS, BOHEMIA 
CXALFAx
z 

FAKTURA číslo 7192413808 - DAŇOVÝ DOKLAD 

SLOUŽÍ JAKO DODACÍ A ZÁRUČNÍ LIST TSH-67 a 

Dodavatel: _ x . __ 

T.S.BOHEMIA a.s. Danna: 
v, . / v 

česka spořitelna KC 
pobočka Hradec Králové Číslo učtu: 4179052/0800 

Heyrovského 1171 Variabilní symbol: 7192413808 

i 500 03 Hradec Králové Konstantní symbol: 0008 
IČ: 62304381, DIČ: CZ62304381  

QR kód k platbě: 
 

a 

Datum vystavení: 

Datum zdanit, plnění: 

Splatnost: 

Způsob platby: 

Doprava: 

Vytvořil: 

Fakturovat: 

Naše objednávka č.: 

Vaše objednávka č.: 

Tag: 

Kód montáže: 

08.11.2019 
08.11.2019 
22.11.2019 
Příkazem (banka-kredit) 
Osobně Hr. Králové 
Marek Příhoda 
sDPH 
7190404132 
Obnova výpočetní techniky ve třídách 
221006 
221006 

Odběratel: (160288) 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 

50003 

IČ: 
Tel.: 

E-mail: 

17. Ilistopadu 1212 
Hradec Králové 

62690400 DIČ: 
Fax: 

CZ62690400 

 

Kód Doba 

záruky Sériová 

čísla 

Part number 
Počel Název produktu Cena/MJ 

bez poplatků bez DPH 
RP za ks AP za mj 

Cena/MJ s 

poplatky bez 
DPH 

DPH % Celkem 

9145815 WDS500G2B0A 18 HD WD Blue 3D NAND SSD disk 500GB, interní, 2,5", $ 1 330.49 1.50 39.91 1 371.90 21 % 29 879.98 

5 Roky  RECFEE - 6-5-4 Komponenty a příslušenství nezaložené na mechanick      

9833136 PCSPE 14 PCI POČÍTAČ DLE DODANÉ SPECIFIKACE OS WINDO 9 311.99 12.30 40.00 9 364.29 21 % 158 631.07 

36 Měsíce  RECFEE - 4-11-2 Počítačové servery všechny druhy vyjma sálových      

8717460 31710151100 35 SLU GENIUS sluchátka s rrikrofonem HS-200C 66.42 3.10 0.00 69.52 21 % 2 944.17  
RECFEE - 5-14-3 Sluchátka všechny druhy bezdrátových + drátových 

 

Z celkové sumy bez DPH byly odvedeny následující poplatky: 

Recyklační poplatek (DPH 21%): 
Autorský poplatek (DPH 21%); 
Poplatky celkem 

307.70 Kč 
1278.38 Kč 

1 586.08 Kč 

Celková hodnota faktury v Kč: 191 455.00 

Již zaplaceno: 0.00 
Celkem k úhradě: 191 455.00 

DPH% Základ DPH(zaokr.) Celkem 

21% 158 227.46 33 227.77 191 455.23 

Zaokr.: 
  

-0.23  

Tímto dokladem vzniká mezi dodavatelem a odběratelem smluvní vztah (kupní smlouva), pokud mezi nimi nevznikl již dříve. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že tato kupní smlouva se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, které jsou stranám známé, přičemž jsou v aktuálním znění volně dostupné na 
www.tsbohemia.cz, a strany stímto jejich aktuálním zněním souhlasí. EKO-KOM smlouva EK-F06022963. Odběr elektroodpadu řešen v REMAsystému. Odběratel potvrzuje převzetí výše 

uvedeného zboží a služeb: 

Sídlo: T.S.BOHEMIA a.s., Sladovní 103/3, Olomouc, 779 00 | OR: Ostrava/B/2941/21.11.1994 | E-mail: hk@tsbohemia.cz | Zákaznická linka: 585157497 

16 (c) 2019 CyberSoft, s.r.o. (PHM) 

http://www.tsbohemia.cz/
mailto:hk@tsbohemia.cz

