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KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. 
Smluvní strany

KUPUJÍCÍ:

Název:
Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, 
příspěvková organizace

IČO: 48846856

Sídlo: Hutník 1456, 698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radek Maršálek, ředitel školy 
518 323 221,720 960 216 
reditel@zshutnik.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1910090257/0100

PRODÁVAJÍCÍ:

Jméno a příjmení: / Název: ALBRA, spol. s r.o.

IČO: 251 41 732

Číslo autorizace:

Sídlo: Havlíčkova 197, Úvaly, 250 82

Zastoupený ve věcech smluvních: Brajerová Alena 
Tel.: +420 281 980 201 
Email: uvaly@albra.cz

Zastoupený ve věcech technických: Jarošová Zdeňka 
Tel.: +420 281 980 201 
Email: uvaly@albra.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 424835319/0800
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Článek II. 
Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny bankovního účtu není nutné uzavírat k této smlouvě dodatek, a to 
s výjimkou případů, kdy o to písemně požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Učebnice a pracovní sešity s náhradním plněním pro ZŠ Hutník“.

3. Prodávající prohlašuje:

Článek III. 
Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu, za podmínek stanovených touto kupní smlouvou, zboží 
dle požadované specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje k řádnému dodání zboží včetně dopravy do místa plnění.

3. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové a nepoužívané.

4. Kupující se zavazuje, za podmínek stanovených touto kupní smlouvu, řádně dodané zboží, včetně 
veškerých průvodních dokumentů, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu dle čl. V. této 
smlouvy.

Článek IV. 
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je dle této smlouvy:

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace

2. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 30.08.2022.

Článek V. 
Kupní cena

1. Kupující se zavazuje prodávajícímu za řádně dodané zboží zaplatit kupní cenu, která činí:

Předmět plnění Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH
(v Kč)

Cena včetně DPH 
(v Kč)

Učebnice a pracovní sešity

CELKOVÁ CENA 134 336,37 13 656,63 147.993,-

2. Dohodnutá kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s řádným dodáním zboží, 
včetně všech vlivů během jeho dodávky, a je cenou nejvýše přípustnou. Kupní cena nebude 
zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

že se seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce a s rozsahem a povahou 
předmětu plnění dle této smlouvy.
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3. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím, a to do 30 dnů 
od doručení faktury. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu a zaslat ji kupujícímu až po podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí zboží.

4. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti běžného daňového dokladu 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za to, že sazba 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5. Nedílnou součástí faktury bude rovněž kopie protokolu o předání a převzetí zboží podepsaný oběma 
smluvními stranami.

6. V případě, že se poskytovatel plnění (prodávající) stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ručí 
kupující za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí 
kupující za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnutá plnění bude hrazena zcela nebo 
zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který 
je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona 
o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani 
z přidané hodnoty hrazena kupujícím přímo na účet správce daně.

Článek VI. 
Záruka a odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží má v době předání a převzetí vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy. Prodávající odpovídá za to, že zboží je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu 
a splňuje určenou funkci.

2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost díla v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná 
běžet ode dne předání a převzetí zboží kupujícím.

3. Kupující je povinen vadu zboží u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistil. 
Kupující písemně oznámí prodávajícímu její výskyt, vadu popíše. Odesláním tohoto písemného 
oznámení kupujícím (dále jen „oznámení o vadě“) se má za to, že kupující požaduje bezplatné 
odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou 
reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná kupujícím nejpozději v poslední den záruční 
doby sjednané v této smlouvě. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu 
prodávajícího: uvaly@albra.cz

4. Prodávající započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. Vadu prodávající odstraní neprodleně, 
nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně 
jinak. Nedodrží-li prodávající termín zahájení odstraňování reklamované vady zboží, bude vůči němu 
kupujícím uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.

5. Kupující je povinen prodávajícímu umožnit odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady 
záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek VII. 
Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Pokud prodávající nedodá zboží v termínu stanoveném touto smlouvou, má kupující právo uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění vad při předání a převzetí zboží, sjednávají 
smluvní strany ve prospěch kupujícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH 
za každý i započatý den prodlení, v případě, že prodávající nedodrží lhůtu dle první věty dle tohoto 
odstavce, je kupující oprávněn provést odstranění vad zboží osobou odlišnou od prodávajícího, 
přičemž takto vynaložené náklady jdou k tíži prodávajícího.

3. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavené faktury a doručené faktury za dodávku zboží, uhradí 
kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.
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4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího domáhat se po prodávajícím náhrady 
škody, která mu vznikla prodlení nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany 
prodávajícího.

5. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy mohou smluvní strany od smlouvy odstoupit.

6 . Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího se považuje zejména, nesplní-li 
prodávající své povinnosti stanovené touto smlouvou, ačkoliv byl na neplnění těchto povinností 
druhou smluvní stranou písemně upozorněn.

7. Kupující může od této smlouvy odstoupit v případě, že se prodávající dostane do úpadku nebo 
likvidace, a to i bez předchozího písemného upozornění

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými 
právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

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 před zahájením plnění.

3. Pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáže 
být neplatným či se neplatným stane, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení 
smlouvy. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, 
které se svým účelem nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v 
případě ostatních nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění 
v registru smluv odpovídá kupující.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6 . Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 
a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

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

8 . Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, 
přičemž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

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

10. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 -  Specifikace zboží

Veselí nad Moravou 20.6.2022 Úvaly 20.6.2022

za kupujícího: za prodájv^fcmor 1T7

Digitálně podepsalM n r Da r|p ^ uigitalnepoaepsal my j .  ndueK Mgr RadekMaršá|ek
Datum: 2022.06.20

IVI3 TS310K 07:47:48+02'00'

Mgr. Radek Maršálek, ředitel školy Alena BrajeroyŽ, jednatelka
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Příloha č.1

UČEBNICE + PRACOVNÍ SEŠITY

název
nakladatelství; 

popř. kód
počet
kusů

cena 
za kus 

bez DPH

cena 
za položku 

celkem 
bez DPH

cena 
za kus 
s DPH

Živá abeceda Nová škola: kód 1-91 44
Slabikář pevná vazba Nová škola: kód 1-97 44
Moje první psaní Nová škola: kód 1-55 44
Písanka ke Slabikáři 1 Nová škola: kód 1-92 44
Písanka ke Slabikáři 2 Nová škola: kód 1-93 44
Písanka ke Slabikáři 3 Nová škola: kód 1-94 44
Písanka ke Slabikáři 4 Nová škola: kód 1-95 44
Pracovní sešit ke Slabikáři Pracovní sešit ke S Nová škola: kód 1-89 44
Skládací abeceda ke Slabikáři Nová škola: kód 1-60 42
Matematika 1 Alter: kód 092724 44
Matematika 2 Alter: kód 092725 44
Matematika 3 Alter: kód 092726 44
Matematika 4/A Alter: kód 092727 44
Číslice a tečky k Matematice pro l.roč. Alter: kód 092803 42
Prvouka 1 UČ Nová škola: kód 1-30 44

Písanka 2 - l.díl Nová škola: kód 2-78 56
Písanka 2 - 2.díl Nová škola: kód 2-79 56
Matematika 4/B Alter: kód 092887 56
Matematika 5 Alter: kód 092728 56
Matematika 6 Alter: kód 092729 56
Matematika 7 Alter: kód 092730 56
Český jazyk 2 l.d íl - PS Nová škola: kód 2-63 56
Český jazyk 2 2.díl - PS Nová škola: kód 2-64 56

Český jazyk 3 l.d íl - PS Nová škola: kód 3-65 41
Český jazyk 3 2.díl - PS Nová škola: kód 3-66 41

Český jazyk 4 l.d íl - PS Nová škola: kód 4-76 39
Český jazyk 4 2.díl - PS Nová škola: kód 4-77 39

Český jazyk 5 nově l.díl - PS Nová škola: kód 5-76 50
Český jazyk 5 nově 2.díl - PS Nová škola: kód 5-77 50

Český jazyk 6 - nová řada - PS Fraus 44
Český jazyk 7 - nová řada - PS Fraus 25
Český jazyk 8 - nová řada - PS Fraus 54
Český jazyk 9 - nová řada - PS Fraus 32

Chit Chat 1 AB Oxford University press 41
Project English 1 WB, 4. edice Oxford University press 38
Project English 2 WB, 4. edice Oxford University press 48
Project English 3 WB, 4. edice Oxford University press 60

Deutsch mit Max neu+interaktiv 1 - PS Fraus 45
Deutsch mít Max A l/2 . díl - PS Fraus 65

Matematika v pohodě 8 - algebra - PS Taktik 59
Matematika v pohodě 8 - geometrie -PS Taktik 59
Matematika v pohodě 9 - algebra - PS Taktik 51
Matematika v pohodě 9 - geometrie -PS Taktik 54

ceno 
za položku 

celkem 
s DPH

Uvítací list pro prváčky 44 w
Mattamatika v pohodě 8 -al. BONUS 3 0
Matematika v pohodě 8 -  geo. BONUS 3 0
Matematika v pohodě 9 -  al. BONUS 3 0
Matematika v pohodě 9 -  geo. BONUS 3 0
ČJ 6 NG PS BONUS 2 0
ČJ 7 NG PS BONUS 1 0
ČJ 8 NG PS BONUS 3 0
ČJ 9 NG PS BONUS 2 0
Deutsch mit Max A1/1 NEU PS BONUS 

CELKEM

3 0

147993


