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                                     KUPNÍ SMLOUVA  08/2021 

kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, 

měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

KUPUJÍCÍ 

Název:  Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České       

                                                         Budějovice, Dukelská 13 

Sídlo:  Dukelská 260/13, České Budějovice 371 45 
Zástupce:                Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy   
IČO:  60075970 
DIČ:  CZ 60075970     
Kontaktní osoba Kupujícího:  Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy 
  

a 

 

PRODÁVAJÍCÍ 

Název:  Moderní škola s.r.o.   
Sídlo:  K Rybníčkům 332, 747 81 Otice 
Zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Ostravě, C 44394 
Zástupce:  Klára Holíková 
IČO:  28607376 
DIČ:  CZ28607376 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s., 1122211222/5500 

Kontaktní osoba Prodávajícího: Kamil Štibraný 
 

              (dále též jako „smluvní strany“) 

 

 

I. PŘEDMĚT KOUPĚ 

1) Předmětem koupě podle této Smlouvy jsou Vybavení kabinetů a kanceláře nábytkem  

2) Předmět koupě je blíže specifikován v technické specifikaci zadavatele, která je nedílnou 
součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky jako její příloha č. 1. 

3) Prodávající se touto Smlouvou zavazuje: 



a) odevzdat Kupujícímu Předmět koupě dle odst. 1 a umožnit mu nabýt vlastnické právo 
k tomuto Předmětu koupě,  

b) splnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě,  

 a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu.  

4) Prodávající a Kupující ujednávají, že součástí závazku Prodávajícího odevzdat Předmět koupě je 
rovněž: 

a) Předmět koupě dopravit a provést jeho instalaci na Kupujícím za tím účelem určené místo, 
b) Předmět koupě plně integrovat se zařízením stavby, ve které bude instalován,  
c) Předmět koupě uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu. 

 

II.  KUPNÍ CENA 

1) Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši: 

Kupní cena bez DPH                                     868 362,00 Kč 

Výše DPH v Kč 182 356,02 Kč 

Kupní cena vč. DPH                                      1 050 718,02 Kč 

 

2) Kupní cena je sjednaná jako pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené 
s dodáním zboží kupujícímu a se splněním veškerých smluvních povinností prodávajícího podle 
této smlouvy. Pro vyloučení pochybností účastníci této smlouvy sjednávají, že kupní cena 
nebude ovlivněna jakýmkoliv kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. 

Kupní cena bude hrazena na základě daňového dokladu – faktury převodem po předání zboží 
dle následujícího harmonogramu – první část dle dodaného zboží do 15.9.2021; druhá část dle 
dodaného zboží do 15.11.2021. 

 

 

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ 

1) Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě následujícím 
způsobem: 

a) první část (kabinety a kancelář – nábytek dle technické specifikace – 29.3; 88.58B; 
94.66; 91.60) musí být dodány do 24.8.2021 

b) druhá část (zbytek dle technické specifikace) do 31.10.2021 

Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě tím, že tento bude 
převzat jako bezvadný Kupujícím. 

2) Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího 
s dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně uvědomí o 
tom, že má v úmyslu zahájit instalaci Předmětu koupě. V případě, že Prodávající včas uvědomí 
Kupujícího dle předchozí věty, zavazuje se Kupující umožnit Prodávajícímu přístup do místa 
plnění. 

3) Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v níže uvedeném místě: 

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13, Dukelská 
260/13, České Budějovice 371 45 

 



4) Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Předmět koupě a podepsat předávací 
protokol: 

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy 

Mgr. Václav Chochol, zástupce ředitele školy 

Jana Fenclová, hospodářka školy 

5) Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné 
dokumentace Předmětu koupě v souladu s čl. IV odst. 3 Všeobecných nákupních podmínek 
Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13. 

 

IV. ZÁRUKA ZA JAKOST 

Kupující a Prodávající ujednávají, že Záruční doba na Předmět koupě stejně jako na každou jeho část 
je minimálně 24 měsíců ode dne, kdy byl Předmět koupě jako bezvadný převzat Kupujícím. 

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky Střední průmyslové školy 
strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13 ve znění účinném ke dni zahájení 
výběrového řízení, na jehož základě je uzavírána tato Smlouva (dále v textu pouze jako „VNP“). 
VNP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku a 
upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v případě, že tyto nejsou specifikovány 
v této Smlouvě. V té souvislosti rovněž smluvní strany k zamezení jakýchkoli spekulací 
prohlašují a uzavírají dohodu v tom smyslu, že ve VNP se Smlouvou myslí tato Smlouva. Obě 
smluvní strany současně ujednávají, že v případě odlišnosti ustanovení Smlouvy a VNP platí 
vždy ustanovení Smlouvy. Prodávající svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že se s textem 
VNP detailně seznámil a že jsou mu tudíž známy. 

2) Nedílnou součástí Smlouvy je: produktový list dodaného zboží s vyznačením parametrů. 

3) Prodávající je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

5) Poskytovatel služeb se zavazuje nakládat s poskytnutými údaji zúčastněných dle ustanovení čl. 
37 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016. Příjemce 
poskytne tyto osobní údaje v minimálním potřebném rozsahu a se souhlasem dotčených. 

6) Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu 
vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Kupující. 

7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. 

8) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 



učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

9) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom z nich, není-li Smlouva uzavřena elektronicky, a to tak, že 
každá smluvní strana připojí svůj elektronický podpis. 

10) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. 

11) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 
V Českých Budějovicích dne 12.7.2021 V Oticích dne 12.7.2021 

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

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy  

za Kupujícího 

 
 
 
 
……………………………….................... 
Klára Holíková 

za Prodávajícího 
 

 

 


