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KUPNÍ SMLOUVA 

1. Smluvní strany 

Odběratel: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 

služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 

Adresa: Nemanická 436/7, 370 10, České Budějovice 

Právní forma: příspěvková organizace 

Zastoupený:  Mgr. Miroslavem Pikhartem, ředitelem ZVaS 

IČ:   75050102 

DIČ:   CZ75050102 

 

Dodavatel:  AUTOCONT a.s. 

Sídlo:   Hornopolní 3322/34, 702 00  Ostrava 

Obchodní divize:  divize MM 

Zastoupený:  Ladislav Kocour, na základě plné moci 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 6563752/0800 

IČ / DIČ:  04308697, CZ04308697 

spisová značka OR: B 11012 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

2. Předmět plnění 

Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Dodavatele dodat Odběrateli zboží dle nabídky ze dne 19. 03. 2021, 

její podrobná cenová kalkulace je uvedena v Příloze č. 2 této kupní smlouvy. 

3. Termín a  místo plnění 

Smluvní strany dohodly následující termín pro dodání/předání Předmětu plnění: Předmět plnění bude dodán 

v termínu do 30. 04. 2021. Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů Plnění je 

podmíněno poskytnutím řádné součinnosti Odběratele. 

Místem plnění bude: ZVaS, Nemanická 7, 370 10 České Budějovice. Dopravu zajišťuje Dodavatel na své 

náklady 

4. Cena předmětu plnění (kupní cena) 

Ceny uvedené v tomto článku jsou uvedeny jako ceny bez DPH a s DPH ve výši platné ke dni uzavření Smlouvy. 

Dojde-li ke změně sazby DPH, bude DPH účtována podle právních předpisů platných v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. Takováto změna ceny není důvodem k uzavření dodatku ke Smlouvě. 

Celková cena předmětu plnění je  stanovena  vzájemnou dohodou mezi Dodavatelem a Odběratelem na základě 

závazné nabídky viz Příloha č. 1 a činí 41 130,00 Kč bez DPH (slovy čtyřicetjednatisícstotřicet korun českých 

bez DPH), DPH 21%, celková cena včetně DPH 49 767,30 Kč. 

5. Platební podmínky 

Daňový doklad za splnění díla bude vystaven Dodavatelem po řádném předání a převzetí předmětu plnění a 

odstranění případných vad. 

Platba bude uskutečněna v korunách českých na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem 

se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu Odběrateli. Daňový doklad musí obsahovat veškeré 

náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.  

Povinnost Odběratele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné finanční částky na účet Dodavatele.  

Na faktuře bude dále uvedeno, že se jedná o dodávku pro ZVaS – pro Europe Direct, pošleme přesné znění 

v objednávce. 
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6. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 

Vlastnické právo k předmětu plnění, které je specifikované v článku 2 této Smlouvy, přechází na Odběratele 

v okamžiku zaplacení předmětu plnění podle článku 4 této smlouvy. 

Nebezpečí vzniku nahodilé škody na předmětu plnění přechází na Odběratele okamžikem jeho převzetí. Je-li 

předmět plnění přepravován podle přepravních pokynů Odběratele, přechází na Odběratele riziko ztráty, 

poškození či zničení okamžikem předání předmětu plnění poštovní přepravě či prvnímu dopravci za účelem 

dopravy předmětu plnění Odběrateli.  

Až do úplného zaplacení ceny plnění je předmět plnění ve vlastnictví Dodavatele, a to i v případě začlenění 

do systému, který je majetkem Odběratele, resp. systému, který Odběratel využívá. Jakékoli zcizení předmětu 

plnění, jeho poskytnutí do zástavy nebo zřízení zajišťovacího převodu práva či jiného závazkového vztahu 

k předmětu plnění ve prospěch třetí strany je bez souhlasu Dodavatele vyloučeno.  

7. Změnové řízení 

Požadavky na změny předmětu plnění, které mají vliv na cenu plnění nebo termíny plnění včetně dílčích, budou 

provedeny formou dodatku této Smlouvy. Změny budou odsouhlaseny oběma stranami a dodatek se změnami 

se stává nedílnou součástí této Smlouvy.  

8. Záruční doba a pozáruční servis 

Na dodané plnění dle článku 2 poskytuje Dodavatel záruku 3 roky na notebook Dell Vostro 3400 a 2 roky na 

ostatní příslušenství. Dodavatel bude poskytovat Odběrateli záruční a pozáruční servis a podporu dodané 

techniky a služeb ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku 89/2012 Sb. 

Záruční lhůty touto Smlouvou sjednané začnou plynout ode dne protokolárního předání a převzetí příslušného 

předmětu plnění. 

Servisní středisko Dodavatele pro hlášení závad je v AUTOCONT a.s.,  

RC:  České Budějovice 

Adresa:  Pražská 2239/16  tel.: 910 971 593,  

e-mail :  MMSD_SC@autocont.cz 

Dodavatel provede o každém servisním zásahu písemný záznam, který předá Odběrateli a nechá si ho od něj 

potvrdit. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Odběratel nemůže předmět plnění užívat pro vady, za které 

odpovídá Dodavatel, tedy i z důvodu jejich řešení. 

9. Prodlení, sankce 

Jestliže je Odběratel v prodlení s placením peněžitého závazku nebo řádně a včas neplní závazky k věcné nebo 

časově umístěné součinnosti či spolupůsobení, z důvodů ležících na straně Odběratele, pak platí tato ujednání: 

• Je-li Odběratel v prodlení s placením zálohy nebo faktury po dobu delší než patnáct (15) dnů, je Dodavatel 

oprávněn vyúčtovat a Odběratel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

den prodlení až do zaplacení. 

• V případě, že Dodavatel je v prodlení s poskytnutím plnění v termínech dle čl. 3. této Smlouvy delším než 

patnáct (15) dnů, je Odběratel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny plnění bez DPH, ohledně něhož je Dodavatel v prodlení, a to za každý den prodlení, pokud 

nebude dohodnuto jinak. 

10. Platnost, odstoupení a zánik smlouvy 

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a končí dnem splnění 

závazků obou smluvních stran této Smlouvy. Skončit platnost této Smlouvy lze dohodou smluvních stran, která 

musí mít písemnou formu. 

Smluvní strana může od této Smlouvy okamžitě odstoupit, pokud se smluvní strana dopustila vůči druhé 

smluvní straně jednání vykazujícího znaky nekalé soutěže. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení 

písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
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Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní plnění nejpozději do 1 

měsíce od skončení účinnosti Smlouvy odstoupením. 

Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy, jestliže: 

• druhá smluvní strana neplní hrubě podmínky smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna, nesjednala 

nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě  

• druhá smluvní strana je v úpadku nebo ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti podle platných předpisů 

(o této skutečnosti je povinnost podat informaci neprodleně) 

• na majetek druhé smluvní strany byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení exekučního řízení. O této 

skutečnosti je povinnost podat informaci neprodleně. 

11. Závěrečná ustanovení 

Ve všem ostatním se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku 89/2012 Sb. v úplném 

znění. V částech vztahujících se k udělení práva užití programů splňujících znaky autorského díla se použije 

režim autorského zákona.  

Pro případ, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu 

práv spotřebitele, pak se takové ustanovení této Smlouvy pro právní vztah definovaný touto Smlouvou nepoužije 

a bude aplikován příslušný právní předpis. 

Změna smlouvy je možná jen se souhlasem obou smluvních stran, a to formou číslovaného písemného dodatku. 

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními smlouvy, což stvrzují svými 

podpisy. 

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech vlastnoručně signovaných smluvními stranami, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jedné. 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: 

• Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění 

• Příloha č. 2 – Plná moc 

 

V Českých Budějovicích dne  ……………… V Českých Budějovicích dne …24.3.2021…. 

 …........................................... …............................................... 

 Za Odběratele Za Dodavatele 

 Mgr. Miroslav Pikhart Ladislav Kocour 
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění 
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Příloha č. 2 – Plná moc 
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