
SMLOUVA O ODBĚRU ZBOŽÍ 

kterou níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 občanského 

zákoníku tyto smluvní strany 

 

1) I-Klasa s. r. o. 

se sídlem Opava, Hrnčířská 272/14, PSČ 746 01 

IČ: 015 91 380 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 56129 

jednající panem Ivo Ščudlem, zmocněncem 

dále jen „dodavatel“ 

a 

2) Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková 

organizace 

se sídlem: Seifertova 601, Bohumín, PSČ 735 81 

IČ: 61988677, DIČ: CZ61988677 

zastoupená: Mgr. Miroslavem Rosíkem – ředitelem školy 

č.účtu: 1724735349/0800 

dále jen „odběratel“ 

 

Článek 1 

Prohlášení smluvních stran 

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 1. 2. 2021 rámcovou kupní smlouvu, na 

základě které je dodavatel povinen dodávat zboží odběrateli dle jednotlivých kupních smluv za 

cenu podle ceníku, který tvoří přílohu č. 1 rámcové kupní smlouvy. 

1.2 Dodavatel prohlašuje, že je zaměstnavatel, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním 

postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, a že s Úřadem práce dne 23. 3. 2018 uzavřel 

písemnou dohodu o uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce ve smyslu ust. § 78 

zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat své 

výrobky a služby nebo plnit zadané zakázky ve smyslu ust. § 81 odst. 2 písm. b) zák. č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

 

Článek 2 

Odběr zboží 

2.1 Odběratel je povinen odebrat od dodavatele dle rámcové kupní smlouvy specifikované v čl. 1 

této smlouvy zboží a/nebo služby v hodnotě nejméně 150 000,- Kč bez DPH ročně. 

2.2 Pro případ, že odběratel odebere zboží a/nebo služby dle čl. 2.1 této smlouvy, zavazuje se 

dodavatel, že příští odběry v tomtéž roce vyúčtuje jako zboží a/nebo služby odebrané dle ust. § 

81 odst. 2 písm. b) zák. č. 435/2004 Sb.,  o zaměstnanosti (dále jen „náhradní plnění“), avšak 

jen do celkové hodnoty 75 000,- Kč bez DPH ročně. 

2.3 Odběratel bere na vědomí, že dle ust. § 81 odst. 3 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je 

dodavatel limitován výši poskytnutého náhradního plnění v daném kalendářním roce. 

Dodavatel si proto vyhrazuje právo nevyúčtovat odběrateli zboží a/nebo služby jako náhradní 

plnění, došlo-li by tím k překročení zákonného limitu. 

2.4 Dodavatel je povinen oznámit odběrateli, že není oprávněn vyúčtovat zboží a/nebo služby jím 



odebrané jako náhradní plnění, a to do 10 pracovních dní poté, co se o této skutečnosti 

dozvěděl. Pro případ, že dodavatel nebude oprávněn vyúčtovat odběrateli zboží a/nebo služby 

jako náhradní plnění, není odběratel povinen dodržet nejmenší hodnotu odběru, dle čl. 2.1 

této smlouvy. 

2.5 Odběratel není oprávněn odstoupit od této smlouvy, rámcové kupní smlouvy specifikované 

v čl. 1.1 této smlouvy ani od dílčích kupních smluv uzavřených na základě rámcové kupní 

smlouvy specifikované v čl. 1.1 této smlouvy jen z důvodu, že dodavatel není oprávněn 

vyúčtovat zboží a/nebo služby jako náhradní plnění. 

2.6 Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli součinnost při ohlášení plnění povinného podílu 

ve smyslu ust. § 83 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní i písemná ujednání ve vztahu k předmětu a 

obsahu této smlouvy a je úplným projevem vůle smluvních stran k předmětu této smlouvy. 

3.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 

3.3 Změny a doplňky této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma 

smluvními stranami. 

3.4 Práva a povinnosti z této smlouvy se vztahují v plném rozsahu i na případné právní nástupce 

obou smluvních stran. 

3.5 Tato smlouva se řídí českým právním řádem. 

3.6 Doručování písemností dle této smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele 

pošty do sídla účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k doručení 

písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se 

za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. 

3.7 V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude 

tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné ustanovení 

bude nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které se právně přípustným 

způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma smluvními 

stranami při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě. 

3.8 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3.9 Smlouva je vyhotovena celkem ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden. Každý ze stejnopisů je považován za originál smlouvy. 

 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Opavě dne 1. 2. 2021      V Bohumíně dne 1. 2. 2021 

Ivo Ščudlo       Mgr. Miroslav Rosík 

zmocněnec       ředitel školy 

I-Klasa s.r.o.       Odběratel 

Dodavatel 


