
Kupní smlouva
uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo kupní smlouvy kupujícího: 5121020153
Číslo kupní smlouvy prodávajícího:

Smluvní strany:
1. Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
iČ: 44 99 27 85

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
usnesením RMB Č. R8/1 25 je podpisem smlouvy pověřen vedoucí Odboru školství a
mládeže MMB
bankovní spojení: Komeční banka, a.s.
číslo účtu: 43-6977790277/0100
(dále jako „kupující“ nebo „zadavatel“)

2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
se sídlem Purkyňova 118, 61200 Brno
IČ: 00216305

DIČ: CZ00216305
zastoupená: prof. Ing. Martinem Weiterem, Ph.D., děkanem FCH
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob. Brno
číslo účtu: 17156183 /0300
(dále jako „prodávající“ nebo „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s občanským zákoníkem, tuto kupní
smlouvu (dále jako „smlouva‘):

I. Význam a účel smlouvy
1. Statutární město Brno realizuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě

Brně II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17047/001 1817), vjehož rámci pořizuje didaktické pomůcky
pro základní školy ve městě Brně zapojených do projektu (celkem se jedná o 40
základních škol na území statutárního města Brna). Tento projekt je spolufinancován z
Evropských strukturálních a investičních fondů z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání. V rámci projektuje realizována veřejná zakázka na dodávku didaktických
pomůcek pro partnery.
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II. Předmět smlouvy
1. Prodávající se smlouvou zavazuje dodat pro zadavatele řádně a včas, na svůj náklad a na

své nebezpečí sjednané zboží dle článku III. smlouvy a umožnit mu k němu nabýt
vlastnické právo a zadavatel se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit cenu sjednanou v
článku V. této smlouvy.

2. Prodávající splní závazek založený smlouvou tím, že řádně a včas dodá zboží dle
smlouvy, umožní zadavateli nabýt k němu vlastnické právo a splní všechny ostatní
povinnosti vyplývající ze smlouvy.

3. Zadavatel splní závazek založený smlouvou tím, že zboží převezme a řádně a včas zaplatí
cenu zboží.

III. Specifikace předmětu smlouvy
1. Předmětem zakázky je dodávka 80 ks sad didaktických pomůcek, z toho 40 ks sad

„Přírodovědná laboratoř pro I. stupeň ZŠ“ a 40 ks sad „Přírodovědná laboratoř pro JI.
stupeň ZŠ“

2. Prodávající se zavazuje, že dodá celý předmět plnění, takjakje specifikován v odstavci 1.

IV. Doba a místo plnění
1. Předmět plnění bude dodán do 90 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení plnění

předmětu veřejté zakázky. Toto ustanovení je zajištěno smluvní pokutou sjednanou
smlouvou.

2. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží partnerem zadavatele v určeném
místě: Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, Novolíšeňská
2411/10, Líšeň, 62800 Brno, tel: 515 919 711, statutární zástupce: RNDr. Josef Novák.
O dodání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a partnerskou školou zadavatele sepsán
dodací list, v němž bude potvrzeno, že dodané zboží bylo předáno bez zjevných vad a
v souladu s dohodnutými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu na zboží
začíná plynout záruční doba podle smlouvy.

3. Dodací list bude vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží partner zadavatele a
jeden zadavatel.

4. Doprava na místa plnění je součástí ceny zboží.

V. Cena zboží a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny zboží:

• 382 000 Kč bez DPH (slovy třistaosmdesátdva tísíc korun českých)
• 462 220 Kč včetně všech daní a poplatků (slovy čtyřistašedesátdva tisíc dvěstě

dvacet korun českých)
2. Zadavatelem bude kupní cena ubnazena po dodání a převzetí celého předmětu smlouvy dle

podmínek stanovených v této smlouvě, resp. poté co zadavatel obdrží potvrzený dodací
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list od partnerské školy Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace,
Novolíšeňská 2411/10, Líšeň, 628 00 Brno.

3. Po dodání zboží vyhotoví a předá prodávající zadavateli fakturu za dodání dodávky.
Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb. — o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/199 1 Sb. — o
účetnictví, v platném znění dále jen „zákon o účetnictví“). Faktura bude obsahovat
zejména:

• označení a sídlo prodávajícího a zadavatele,
• označení předmětu smlouvy,
• číslo faktury,

• den vystavení a den splatnosti faktury,
• označení banky a číslo účtu, na který má být hrazeno,
• fakturovanou částku,

• název a registrační číslo projektu v podobě textu “Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ve městě Brně II“, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/1 7047/0011817, je
financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.“,

• razítko a podpis oprávněné osoby.
4. Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,

iČ: 44992785, DIČ CZ 44992785, Příjemce: Odbor školství a mládeže.
5. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je zadavatel

oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti prodávajícímu. Prodávající je
povinen takovou fakturu opravit, event. vystavit novou fakturu, lhůta splatnosti počíná v
takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury zadavateli.
Přílohou faktury musí být kopie dodacího listu.

6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost faktur smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy:
třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení faktury zadavateli. Faktura se považuje
za řádně a včas zaplacenou, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z
účtu zadavatele.

VI. Součinnost smluvních stran
1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro

dodání zboží dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně
písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v
rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění
jejich smluvních povinností.
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3. Prodávající se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností
dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených
smlouvou pro její naplnění, k ochraně zadavatele před škodami, ztrátami a zbytečnými
výdaji a že poskytne zadavateli veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc ajinou
součinnost.

4. Prodávající bere na vědomí, že je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu
se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem o účetnictví, veškeré originály
účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující
se k předmětnému projektu, a to po dobu nejméně deseti let, přičemž běh lhůty se začne
počítat od 1. ledna následujícího roku, ve kterém byla smlouva podepsána.

5. Prodávající je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Prodávající se zavazuje, že
poskytne subjektům provádějícím audit a kontrolu splnění povinností spojených s
realizací projektu veškeré nezbytné informace týkající se jeho činností jako dodavatele.
Prodávající je povinen poskytnout kompletní dokumentaci týkající se projektu a umožnit
vstup příslušným kontrolním subjektům.

VIL Záruka za zboží
1. Prodávající v souladu s ustanovením 2113 občanského zákoníku poskytuje záruku za

jakost předmětu plnění dle Čl. II. a či. III. smlouvy v délce trvání 2 let.
2. Jestliže v záruční době vzniknou vady, práva z vadného plnění uplatní u prodávajícího

partnerská škola zadavatele Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková
organizace, Novolíšeňská 2411/10, Líšeň, 628 00 Brno, tel: 515 919 711, statutární
zástupce: RNDr. Josef Novák.

VIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta
1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly strany smlouvy tyto

níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok zadavatele na náhradu
újmy způsobené porušením povinnosti, utvrzené smluvní pokutou.

2. Pokud bude prodávající v prodlení se splněním svého závazku dodat zboží nebo jeho část
ve sjednaném termínu plnění, je zadavatel oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z ceny zboží za každý i započatý den prodlení.

3. Dojde-li ze strany zadavatele k prodlení při úhradě faktury je prodávající oprávněn
požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od doby zjištění porušení smluvních
povinností a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení
faktury. Totéž se týká úroků z prodlení.
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IX. Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví

zákon nebo smlouva.

2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem
jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze
smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu újmy vzniklé
porušením smlouvy ajiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem
ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

3. Smluvní strany smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:

a. jestliže se prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší než
čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo

b. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. Č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon), jehož
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího.

X. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku.
2. Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se
zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem.

3. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými smlouvu
uzavřít. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím
registru smluv postupem 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. Smluvní strany se dohodly, že návrh na
uveřejnění smlouvy v registru smluv podá zadavatel.

4. Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu druhé strany není možné přenést závazky
z této smlouvy na třetí subjekt.

5. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými
pověřenými zástupci obou smluvních stran.

6. Smluvní strany konstatují, že smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž
zadavatel obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení. Každý stejnopis má
právní sílu originálu.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, zjejichž povahy vyplývá, že mají
zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou.
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8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, zjejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

9. Doložka podle 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění. Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na její schůzi R8/125 konané
dne 13. ledna 2021.

V Brně dne
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor školství a mládeže
Domínjkánské nám. 3

Za kupujícího

PhDr. Petr Hruška, MBA

vedoucí Odboru školství a mládeže

Magistrátu města Brna

2 -O1 221V Brně dne

612 UO F3rr10

Za prodávajícího

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan FCH
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