
 

 
 

  

 
 

 
KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená podle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 
 
  

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Kupující:      Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 

Adresa:                Velehradská 1527, 686 03 Staré Město 

Zastoupení:   Mgr. Bedřich Chromek, ředitel 

IČO:   60371790 

DIČ:   CZ60371790 

(dále jen objednatel) 
 
  a 

 
Prodávající:  NIO s.r.o.                            
Adresa:   Studentské náměstí 1531     
Zastoupena:   Tomáš Brzica, jednatel společnosti  
Zastoupení:   Tomáš Brzica, jednatel společnosti   
IČO:        26977664                             
DIČ:                                   CZ26977664    
Bankovní spojení:     Bankovní účet u ČSOB, a.s.   
Číslo účtu:      269833339/0300   
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  Brně, odd. C  , vložka 49461  
(dále jen prodávající) 

 
 
 

Článek II. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky:  

- 6 ks PC HP ProDesk 405 G6 SFF 
- 6 ks myš HP Wired Mouse 1000 
- 6 ks monitor 24" LG LED 24MP60G - FHD,IPS,HDMI,DP 
- 1 ks dataprojektor EPSON EB-E20, 3400 Ansi, XGA, 4:3 

   podrobně specifikovaná v cenové nabídce č. 22NA00184 ze dne 5.10.2021.  
 
2. Zboží bude dle této Kupní smlouvy dodáváno za účelem plnění projektu Implementace Krajského      

akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který kupující realizuje v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. 

 
 

Článek III. 
Místo plnění  

 
1. Místem plnění smlouvy je Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, odloučení pracoviště 

Revoluční 747, 686 01 Uherské Hradiště. 



 

 
 

  

 
 

 

 
Článek IV. 

Způsob a termín plnění 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající provede dodání předmětu smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 

2. Dodáním předmětu plnění se rozumí řádná dodávka zboží do Střední odborná škola a Gymnázium Staré 
Město, odloučené pracoviště Revoluční 747, 686 01 Uherské Hradiště. 

 
Článek V. 

Kupní cena 
 

1. Cena za předmět plnění v rozsahu článku II této smlouvy byla stanovena jako pevná a konečná a činí   

Název  Cena v Kč bez DPH/ks Počet 
ks 

Cena v Kč s DPH celkem 

PC HP ProDesk 405 G6 SFF             18 900,- 6 137 214,- 

Myš HP Wired Mouse 1000      150,- 6 1 089,- 

Monitor 24" LG LED 24MP60G   2 900,- 6 21 054,- 

Dataprojektor EPSON EB-E20 10 500,- 1 12 705,- 

Cena celkem bez DPH 142 200,- 

DPH 21 % 29 862,- 

Cena celkem včetně DPH 172 062,- 

 
2. Prodávající prohlašuje, že cena za předmět plnění zahrnuje veškeré práce a náklady nutné pro dodání 

předmětu plnění dle článku II. této smlouvy. 
 

Článek VI. 
Platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že cenu za předmět plnění uhradí kupující po převzetí předmětu plnění na 

základě faktury vystavené prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejprve v den řádného 
předání a převzetí předmětu plnění této smlouvy. 
 

2.   Daňové doklady musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních                       
předpisů, zejména pak zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Na faktuře (daňovém dokladu) budou uvedeny jednotlivé 
položky, za něž je fakturováno. Prodávající je na každé faktuře (daňovém dokladu) povinen výslovně 
uvést, zda je, či není plátcem DPH. Dále je povinen prodávající na faktuře (daňovém dokladu) uvést, že: 
Tento výdaj je spolufinancován z OP VVV 2014 – 2020, projekt Implementace Krajského akčního plánu 
rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903“. V případě, 
že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto kupní 
smlouvou, je kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění prodávajícímu, aniž se 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu kupujícímu. 

 
3. Kupující se zavazuje zaplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení. 
 
4. Kupující neposkytuje prodávajícímu jakékoliv zálohy na cenu. 
 

 



 

 
 

  

 
 

 

Článek VII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení prodávajícího s termínem dodávky bezvadné věci je prodávající povinen uhradit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny včetně DPH uvedené v článku V. odst. 1 

této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny za dodávku věci, je kupující povinen uhradit prodávajícímu   

smluvní úrok z prodlení ve smyslu § 1970 Občanského zákoníku ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 

kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní strany považují výše ujednané smluvní pokuty za zcela přiměřené. Zaplacením smluvní pokuty     

není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné 

souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní pokuty.  

 
 

Článek VIII. 
Převzetí předmětu plnění  

1. Termín převzetí předmětu plnění oznámí prodávající kupujícímu 2 pracovní dny předem. 

2. K předání předmětu plnění připraví prodávající dodací list. 
 
 

Článek IX. 
Ostatní ujednání 

1. Vlastnické právo k předmětu plnění dle této smlouvy přechází na kupujícího jeho protokolárním 
předáním. 

2. Prodávající nese odpovědnost za škody na předmětu plnění do doby fyzického předání a převzetí 
předmětu plnění kupujícím. 

3. Při plnění této smlouvy je prodávající povinen postupovat s odbornou péčí. Dále se prodávající 
zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 

4. Použití náhradních výrobků či zařízení oproti této smlouvě je možné pouze s písemným souhlasem 
kupujícího a za podmínky, že nedojde ke snížení parametrů předmětu plnění. 

5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen na základě dohody formou průběžně číslovaných 
dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Zpoždění s uplatněním či neuplatněním určitého nároku, práva nebo ustanovení této smlouvy jednou 
stranou vůči druhé straně ani pouze částečný výkon práva se nepovažují za vzdání se práva z této 
smlouvy oprávněnou smluvní stranou. 

7. V případě, že některá ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, má druhá 
smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být 
doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení. 
Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména: 
- prodávající bude déle jak 30 dnů v prodlení s termínem dokončení předmětu plnění 
- kupující bude déle jak 30 dnů v prodlení s termínem zaplacení faktur 
- pokud dodané výrobky a zařízení nebudou splňovat parametry specifikované v podmínkách veřejné  
  zakázky malého rozsahu. 
 
 



 

 
 

  

 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Prodávající se zavazuje bezodkladně informovat kupujícího o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
prodávajícího, a to až do doby úplné úhrady kupní ceny. 

2. Kupující je oprávněn uveřejnit celý obsah smlouvy, včetně identifikačních údajů prodávajícího. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž kupující 
obdrží jedno vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 
 

 
V Starém Městě, dne  11.10.2021                        V Uherském Hradišti, dne 11.10.2021 
 
Za objednatele:                    Za zhotovitele: 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

                 _______________________ 

Mgr. Bedřich Chromek                           Tomáš Brzica 

ředitel školy                      jednatel společnosti 

 
 


