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Smlouva o koupi movité věci. 
Číslo smlouvy KPB 190/2021_92.3 

 
uzavřená dle ustanovení § 2079 občanského zákoníku 

 
Smluvní strany 
 
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace 
se sídlem Nádražní okruh 27, 746 01 Opava 
zastoupená Mgr. Zuzanou Bornovou, ředitelkou  
zapsaná v obchodním rejstříku Pr 5290 u Krajského soudu Ostravě 
IČ 00318574, DIČ CZ-00318574, nejsme plátci DPH 

 
 
(dále jen „kupující“) 
 
a 
 
Název obchodní společnosti: T. S. Bohemia a. s. 
Místo podnikání: Sladovní 103/3, 779 Olomouc 
IČ: 62304381 
DIČ: CZ62304381 

Zastoupená: Bc. Jaroslav Drajsajtl, na základě pověření 
  
(dále jen „prodávající“) 
 
(společně dále jen jako „smluvní strany“) 
 
uzavřely tuto smlouvu kupní smlouvu (dále jen smlouva) na dodávku výpočetní techniky a příslušenství (dále 
jen „předmětné věci“) na základě veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 25. 8. 2021. 
 
 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v 
souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 
Účelem uzavření této smlouvy je dodávka předmětných věcí na realizaci projektu: Nákup výpočetní 

techniky a příslušenství. 

Dodávka předmětné věci, adresa místa plnění: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Nádražní okruh 27,  

746 01 Opava.  
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2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3.  Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k dodávce předmětných věcí. 

2. Součástí dodávky předmětných věcí je i předání všech dokladů, které se k předmětným věcem vztahují. 

3.   Vlastnické právo k jednotlivým předmětným věcem přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí 
předmětných věcí v sjednaném místě plnění.                 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
 

IV. 
Kupní cena 

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětných věcí takto:  

 
         celková kupní cena činí 189 331,- Kč, včetně 21 % DPH  slovy ( 

jednostoosmdesátdevěttisíctřistatřicetjedna korun českých) 

z toho: 
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2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. 

3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

 

 
V. 

Termín a místo plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmětné věci do 30 dnů od podepsání smlouvy.       

2. Prodávající dodá předmětné věci kupujícímu na adresu Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Nádražní okruh 
695/27, Opava.      

3. Kupující akceptuje skutečnost, že není dostupný 1 ks mikrofonu. Kupující je ochoten přijmout adekvátní 
náhradu s tím, že se vysoutěžená cena 189 331,- Kč  za dodávku techniky nezmění.  

                  

¨ 

 

 

VI. 
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Způsob dodání  

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat předmětné věci na vlastní náklady na místo dodání, Knihovna 
Petra Bezruče, Nádražní okruh 27,  746 01 Opava. Dodávku převezme Bc. Miloš Bednařík, systémový 
administrátor knihovny. 

2. Příslušný zástupce kupujícího při převzetí provede kontrolu: 
- druhu dodaných předmětných věcí dle dodacího listu, 
- zjevných jakostních vlastností a případných vad  

3. V případě zjištěných zjevných vad na předmětných věcech může příslušný zástupce kupujícího odmítnout 
jejich převzetí, což řádně i s důvody uvede v předávacím dokladu. 

 
 

VII. 

Jakost, záruka a vady zboží 

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávky předmětné věci. Předmětná věc budou dodána nová, 
nepoužitá, vhodná k účelu, pro nějž je kupující kupuje, jakož i k účelu obvyklému. Předmětná věc bude bez 
faktických vad, bude odpovídat technickým normám.          

2. Smluvní strany se dohodly na záruční době 24 měsíců.   

3. V případě výměny apod. jednotlivé předmětné věci nebo její části v záruční době, běží na opravenou 
předmětnou věc nebo její část nová záruční doba ve stejné délce. Prodávající započne s výměnou ihned po 
obdržení vadných kusů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Nebezpečí škody na předmětných věcech přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětných věcí. 
 

 

VIII. 

Platební podmínky  

1. Zálohy nejsou sjednány. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu na základě 
faktury, které je prodávající oprávněn vystavit a doručit kupujícímu vždy po řádném předání a převzetí 
celé dodávky dle této smlouvy kupujícím.  

2. Na dodávku  budou vystaveny 2 samostatné faktury. První faktura bude vystavena na 1 kus notebooku.  

Na zbývající výpočetní techniku bude vystavena  druhá samostatná faktura. 

3. Lhůta splatnosti faktur činí 14 kalendářních dnů po jejím doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí 
pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).  

4. Faktury musí kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, pro daňový doklad obsahovat také: 
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího, 
g) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu.  
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5. Nebudou-li faktury obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je 
kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání 
vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury kupujícímu. 

6. Doručení faktur se provede spolu s dodávkou předmětných věcí nebo prostřednictvím mailové pošty na 

tyto adresy: okpb@opava.cz ; valentova@okpb.cz . 

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. 

 

 

 

 

IX. 
Sankční ujednání 

1. Pro případ prodlení s dodávkou předmětných věcí dle této smlouvy se zavazuje prodávající za porušení 
této smluvní povinnosti zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý i 
započatý den prodlení.  

2. Nebude-li uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení 
ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené dle ČNB a platné k 1. dni prodlení.  

3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. 

4. V případě, že prodávající nedodá kupujícímu předmětné věci řádně, tj. ve sjednaném rozsahu a kvalitě ani 
v kupujícím dodatečně poskytnuté lhůtě, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.            

 

X. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kupujícího, která 
nabývá účinnosti dnem doručení výpovědi prodávajícímu. 

4. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí 
straně.  

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev 
učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se 
dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen 
to, co je dohodnuto v této smlouvě. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení. 

mailto:okpb@opava.cz
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8. Smluvní strany se dohodly, že tato bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu. Smluvní strany 
výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat 
(osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím 
uzavření Knihovna Petra Bezruče v Opavě.  

 
 

V Olomouci dne ………………………2021                                                      V Opavě dne ……………….  2021 

…………………………………………………………………… 
                                  prodávající                  za kupujícího 
        Bc. Jaroslav Drajsajtl                                                                   Mgr. Zuzana Bornová, ředitelka 




