
 

 

Záhlaví je obsažené na všech listech 

Smlouva o vypořádání závazků 

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

Smluvní strany:  

1. Vypůjčitel:  

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 
Se sídlem : Masarykovo náměstí 9, 787 58 Šumperk 
IČO : 49589792 
Zastoupená : Mgr. Milanem Macečkem, ředitelem školy 
 
a 

2. Půjčitel: 

IKAP4OK, z. s.   
Se sídlem :  Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc   
IČO :  08645388 
DIČ :  CZ08645388 
Zastoupený :  Ing. Ivou Bonyoma Lutchimba, vedoucí projektu   
Registrace u KS Ostrava, sp. zn. L 18841 
 

I. 

Popis skutkového stavu 

1. Půjčitel se ve Smlouvě o výpůjčce ev. č. 48, ze dne 13.04.2022 (dále jen „Smlouva“) zavázal 

vypůjčiteli v rámci projektu „Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II“, 

reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425 poskytnout v období r. 2022 a r. 2023 k učebním 

účelům movité věci, jejichž specifikace je uvedena vždy v příslušném předávacím protokolu. 

V souladu se Smlouvou a Předávacími protokoly č. 48/01, 48/02, 48/03, 48/LIC01 k předmětu 

výpůjčky dle Smlouvy, byly vypůjčiteli půjčitelem předány do užívání movité věci, a to 

v celkové hodnotě 1 552 987,81,- Kč vč. DPH.    

2. Vypůjčitel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) a má povinnost uzavřenou Smlouvu zveřejnit postupem 

dle ZRS.  

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo 

k uveřejnění Smlouvy v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených. 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy a 

s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy 

a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý 

v důsledku neuveřejnění Smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou 

smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno. 



II. 

Práva a závazky smluvních stran 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, 

který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně 

sjednané Smlouvy a Předávacích protokolů, které tvoří pro tyto účely, přílohy této smlouvy. 

Účel a lhůty se rovněž řídí původně sjednanou Smlouvou. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 

sjednané Smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně 

poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu 

bezdůvodného obohacení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od 

okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků 

vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek. 

4. Vypůjčitel, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv, se tímto zavazuje 

k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a jejich kompletních příloh v registru smluv 

v souladu s ustanovením § 5 ZRS. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany tímto souhlasí s uveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv.  

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je uzavřena elektronicky. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí, a na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy. 

 

Příloha č. 1 – Smlouva o výpůjčce ev. č. 48 ze dne 13.04.2022 

Příloha č. 2 – Předávací protokoly č. 48/01, 48/02, 48/03, 48/LIC01 

 

V Olomouci dne      V Šumperku dne 8. 9. 2022 

 

  

………………………………..                  ………………………………. 
půjčitel                 vypůjčitel   

 

 



Smlouva o výpůjčce ev. č. 48 

Dnešního dne, měsíce a roku níže uvedení účastníci: 

Půjčitel: 

Název: IKAP4OK, z.s. 

Sídlo: Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc 

IČ: 08645388 

Zastoupen: Ing. Ivou Bonyoma Lutchimba, vedoucí projektu 

(dále jen „půjčitel“) 

a 

Vypůjčitel: 

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 

Se sídlem: Masarykovo náměstí 9, 787 58 Šumperk 

IČ: 49589792 

Zastoupen: Mgr. Milanem Macečkem, ředitelem školy 

(dále jen „škola“) 

(„společně smluvní strany“) 

 

uzavírají v souladu s § 2193 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a ustanoveními souvisejícími tuto smlouvu o výpůjčce. 

I. 

1.1  Smluvní strany si touto smlouvou o výpůjčce ujednávají práva a povinnosti smluvních stran 
pro výpůjčky movitých věcí /majetku/ (dále také jen „předmět výpůjčky“), které budou ze 
strany půjčitele půjčeny škole. Předmět výpůjčky je blíže specifikován v předávacím protokolu, 
jenž je součástí této smlouvy. 

1.2 Půjčitel prohlašuje, že v okamžiku předání je oprávněnou osobou k nakládáním s předmětem 
výpůjčky. Prohlašuje, že předmět výpůjčky je pořízen v rámci realizace projektu 
„Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II“, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425 (dále také jen „projekt“).  

Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky není a nebude zatížen právy třetích osob, není a 
nebude zatížen zástavním právem, není a nebude předmětem nájmu, nebo předmětem jiné 
výpůjčky či práva zadržovacího. Dále předmět výpůjčky bude sloužit výhradně k učebním 
účelům a nebude zdrojem vedlejších příjmů či doplňkové ekonomické činnosti školy po celou 
dobu trvání projektu. 



1.3  Škola se zavazuje, že si při převzetí předmět výpůjčky dostatečně prohlédne a proti případným 
technickým či jiným nesrovnalostem uvede své výhrady, které budou zaznamenány do 
předávacího protokolu. 

1.4 Účastníci této smlouvy se tímto výslovně dohodli, že půjčitel přenechá předmět výpůjčky škole 
k bezplatnému užívání. 

1.5 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace projektu, tj. do 
30.11.2023. 

1.6 Smluvní strany si tímto ujednávají, že škola je oprávněna předmět výpůjčky užívat pouze 
v souladu s cíli projektu.  

1.7 Škola není oprávněna přenechat předmět výpůjčky k smluvnímu užívání jiné osobě.  

1.8 V případě, že půjčitel zjistí, že škola užívá předmět výpůjčky k jinému, než shora uvedenému 
účelu anebo byl předmět výpůjčky přenechán k užívání jiné osobě, je půjčitel oprávněn od této 
smlouvy částečně odstoupit pouze ve vztahu ke konkrétnímu předmětu výpůjčky, který nebyl 
užíván v souladu s touto smlouvou a je oprávněn zvolit rozsah odstoupení na základě míry 
porušení stanovených povinností. 

1.9 Škola je povinna vést evidenci zapůjčeného drobného a investičního majetku. Ke dni k 31. 12. 
2021, 31. 12. 2022 a 31.10.2023 provede škola inventarizaci majetku a skutečný stav 
zaznamená v inventurním soupisu, který nejpozději do 5 dnů od provedení inventarizace 
předá půjčiteli. 

II. 

2.1 Účastníci této smlouvy si ujednávají, že škola je povinna užívat předmět výpůjčky řádně  
a s péčí řádného hospodáře tak, aby na předmětu výpůjčky nevznikla škoda.  

2.2 Účastníci smlouvy se dohodli tak, že škola je povinna uhradit půjčiteli škodu za poškození, 
zničení a ztrátu předmětu výpůjčky či její částky v následujících případech: 

  a) poškození či zničení předmětu výpůjčky či její části bylo způsobeno ze strany  
      zaměstnance či žáka školy úmyslně či z hrubé nedbalosti, 

  b) poškození či zničení předmětu výpůjčky či její části bylo způsobeno ze strany  
       zaměstnance či žáka školy v důsledku porušení právních předpisů či vnitřních 
       předpisů školy, 

  c) poškození či zničení předmětu výpůjčky či její části bylo způsobeno ze strany  
       zaměstnance či žáka školy v důsledku požití alkoholu či jiných omamných a  
       psychotropních látek, 

  d) poškození či zničení předmětu výpůjčky či její části bylo způsobeno ze strany třetí 
       osoby, které byl předmět výpůjčky či její části v rozporu s touto smlouvou  
       přenechán, 



  e) poškození či zničení předmětu výpůjčky či její části bylo způsobeno ze strany třetí 
       osoby, kdy škola předmět výpůjčky či její části před užíváním třetí osobou  
       dostatečně nezabezpečila, 

  f) poškození či zničení předmětu výpůjčky či její části bylo způsobeno při použití  
      předmětu výpůjčky či její části k jiným účelům, než ke kterým je škola oprávněna 
je       dle této smlouvy využít, 

  g) poškození či zničení předmětu výpůjčky či její části bylo způsobeno působením 
       živelných sil, kdy škola předmět výpůjčky či její části dostatečně před působení 
       živelných sil nezabezpečila, 

  h) ke ztrátě předmětu výpůjčky či její části došlo v důsledku nedostatečných  
       preventivních opatření ze strany školy. 

2.3 V případech uvedených v předchozím odstavci je škola povinna zaplatit vzniklou škodu 
půjčiteli v plné výši, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude půjčitelem 
vyzvána. 

2.4 V případě, že se na předmětu výpůjčky či její části projeví v záruční době vada, která nespočívá 
v běžném opotřebení, je škola povinna obrátit se bez zbytečného odkladu na půjčitele 
s žádostí o zahájení reklamačního řízení s prodávajícím. Škola je povinna poskytnout 
informace 
a veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby mohla být při reklamaci ze strany půjčitele 
správně popsána zjištěná vada a věc předána k reklamaci prodávajícímu.  

 

III. 

3.1 Smluvní vztah založený touto smlouvou skončí uplynutím sjednané doby,  
tj. dne 30. 11. 2023. Před uplynutím doby může být ukončen: 

  a) kdykoliv písemnou dohodou smluvních stran, 

  b) výpovědí ze strany vypůjčitele, jestliže předmět výpůjčky nepotřebuje,  

  c) odstoupením od smlouvy půjčitelem, pokud vypůjčitel neplní řádně své  
   povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo obecně závazných právních  
   předpisů, 
  d) odstoupením od smlouvy půjčitelem v případě, že škola předčasně ukončí 
   svoji účast v průběhu realizace projektu.  
 

3.2 Výpovědní lhůta v případě uvedeném pod písmenem b) je 1 měsíc a začíná běžet  
od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
V případě ukončení smlouvy odstoupením od smlouvy či jejím ukončení či zániku z jakéhokoliv 
jiného důvodu je škola povinna vrátit předmět výpůjčky zpět půjčiteli, a to nejpozději do 7 
pracovních dnů okamžiku ukončení či zániku smlouvy, a to na základě předávacího protokolu. 

3.3 V případě, že nedojde k ukončení smlouvy před uplynutím sjednané doby, je půjčitel povinen 
převést na školu vlastnické právo k předmětu výpůjčky, a to dle čl.6, bodů 5 a 6 Smlouvy o 
partnerství s finančním příspěvkem č. 2020/05130/OSR/DSM uzavřené dne 9. 9. 2020 mezi 
Olomouckým krajem a IKAP4OK, z.s, s výjimkou příspěvkových organizací Olomouckého kraje, 



kde bude předmět výpůjčky převeden do vlastnictví Olomouckého kraje a dále svěřen do 
hospodaření příspěvkové organizace, která ho měla ve výpůjčce dle této smlouvy. Vlastnické 
právo k předmětu výpůjčky bude na školu převedeno k prvnímu dni po uplynutí posledního 
dne sjednané doby trvání této smlouvy. 

3.4   V případě, že po skončení smluvního vztahu před uplynutím sjednané doby dle ustanovení 3.1 
této smlouvy škola nevrátí předmět výpůjčky ve sjednané lhůtě, zavazuje se uhradit ve 
prospěch půjčitele smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

IV. 

4.1  Tato smlouva je 

☐ uzavřena elektronicky. 

☒ vyhotovena ve dvou stejnopisech, oba s platností originálu, kdy každý  
z účastníků obdrží jeden stejnopis této smlouvy.  

4.2  Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výhradně formou písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma stranami. 

V. 

5.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 

5.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím  
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí 
s případným zveřejněním jejího textu.  

5.3 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.  

 

V Olomouci dne 13. 04. 2022 

  

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

                    půjčitel                  škola 

 

Všechny listy obsahují zápatí: 
 

 

 

 

 

 



 

 

Předávací protokol č. 48/LIC01 

Licence SW s časově omezenou platností 

Předávající: 

IKAP4OK z. s. 

Se sídlem: Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc 

Zastoupený: Ing. Ivou Bonyoma Lutchimba, vedoucí projektu 

IČ: 08645388 

DIČ: CZ0845388 

(dále jen ,,IKAP OK II“) 

 

a 

 

Přebírající: 

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 

se sídlem: Masarykovo náměstí 9, 787 58 Šumperk 

IČ: 49589792 

Zastoupena: Mgr. Milanem Macečkem, ředitelem školy 

(dále jen „škola“) 

 

Předávající předává licenci k SW s časově omezenou platností škole a škola jej přebírá tímto předávacím 

protokolem dle níže uvedeného seznamu: 

  



Seznam SW s časově omezenou platností: 

1.1.2.6.1.11.3 
Výukové interaktivní aplikace pro rozvoj informatického 
myšlení  

Počet Cena 

1. 
Program pro kariérové poradce Salmondo SŠ  
Platnost licence: od 27.1.2022 do 26.1.2025 (licence 3 
roky) 

1 9 998,23 Kč  

  Dodavatel: Salmondo CZ, s.r.o.     

  Faktura v. s. 2200002, ev. č. PFA221100023     

 

I. 

1.1 Škola prohlašuje, že níže uvedeného dne, měsíce a roku přebírá od IKAPOK II SW – časově 

omezenou licenci - specifikovaný ve výše uvedeném seznamu. Odpovědný kariérový poradce v rámci školy 

zapojený do projektu: Mgr. Silvie Průšová. 

1.2 Škola prohlašuje, že licenční klíč k přebíranému SW jí byl předán dne 27.1.2022 a že SW zcela a beze 

zbytku odpovídá jejím požadavkům.  Současně se škola zavazuje SW užívat pro aktivity realizované v rámci 

projektu IKAPOK II - Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II, 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425. 

 

  V Olomouci dne 13. 04. 2022  

  

 

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

   Podpis vedoucí projektu           Podpis ředitele školy          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předávací protokol č. 48/01 k předmětu výpůjčky  

dle Smlouvy o výpůjčce ev. č. 48 

Půjčitel: 

IKAP4OK z. s. 

Se sídlem: Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc 

Zastoupený: Ing. Ivou Bonyoma Lutchimba, vedoucí projektu 

IČ: 08645388 

(dále jen ,,IKAP II“) 

 

a 

 

Vypůjčitel: 

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 

Se sídlem: Masarykovo náměstí 9, 787 58 Šumperk 

IČ: 49589792 

Zastoupen: Mgr. Milanem Macečkem, ředitelem školy 

(dále jen „škola“) 

 

Půjčitel předává věci movité a nemovité škole a škola je přebírá tímto předávacím protokolem  

dle níže uvedeného Seznamu věcí movitých a nemovitých. 

  



Seznam věcí, které jsou předmětem výpůjčky dle Smlouvy o výpůjčce ev. č. 48 

1.1.2.3.1.1.26 Notebook pro kariérové poradce Pořizovací cena Ev. č. majetku 

1. 
1 ks HP ProBook 455 G8 15,6" R5-5600U/8/256/ 
W10P-EDU  
SN5CD137BWSF 

   16 456,00 Kč  21DM00338 

 Dodavatel: Fadoma data spol. s r.o.   

  Faktura v. s. 22200167, ev. č. PFA221100129     

 

I. 

1.1 Škola prohlašuje, že níže uvedeného dne, měsíce a roku přebírá od IKAP II na podkladě výše 

uvedené smlouvy o výpůjčce předmět výpůjčky specifikovaný ve výše uvedeném Seznamu věcí 

movitých i nemovitých. 

1.2 Škola prohlašuje, že přebírané movité i nemovité věci zcela a beze zbytku odpovídají 

předmětu výpůjčky, kdy ničeho při převzetí nechybí a na předmětu výpůjčky neshledává  

po kontrole žádné právní ani technické vady či nedostatky a nemá tedy k předmětu převodu žádné 

výhrady ani připomínky. Současně se škola zavazuje předmět výpůjčky užívat v souladu 

podmínkami uzavřené smlouvy o výpůjčce. 

 

V Olomouci dne 13. 04. 2022                             

 

 

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

Podpis vedoucí projektu           Podpis ředitele školy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předávací protokol č. 48/02 k předmětu výpůjčky  

dle Smlouvy o výpůjčce ev. č. 48 

Půjčitel: 

IKAP4OK z. s. 

Se sídlem: Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc 

Zastoupený: Ing. Ivou Bonyoma Lutchimba, vedoucí projektu 

IČ: 08645388 

(dále jen ,,IKAP II“) 

 

a 

 

Vypůjčitel: 

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 

Se sídlem: Masarykovo náměstí 9, 787 58 Šumperk 

IČ: 49589792 

Zastoupen: Mgr. Milanem Macečkem, ředitelem školy 

(dále jen „škola“) 

 

Půjčitel předává věci movité a nemovité škole a škola je přebírá tímto předávacím protokolem  

dle níže uvedeného Seznamu věcí movitých a nemovitých. 

  



Seznam věcí, které jsou předmětem výpůjčky dle Smlouvy o výpůjčce ev. č. 48 

1.1.1.2.13 Optimální digitální učebna Pořizovací cena Ev. č. majetku 

1. Multimediální učebna 2 (soubor IT vybavení) 833 929,58 Kč 21IM00168 

 LED displej 86" Optoma 5861RK IFPD 86"; SN 40211108000797 72 684,70 Kč 21IM00168/1 

 
OMPC slot-in  PC integrovatelné do displeje Optoma IFPD PC 
OPS3 i5/8 GB DDR4/ 128GB SSD; SN OPS08-
I510210210625016000050 

16 964,20 Kč 21IM00168/2 

 
Pojezd s křídly Pylon LCD zdvojený atyp+křídla BB sada + rám na 
86"LCD Optoma 5861RK 

47 190,00 Kč 21IM00168/3 

 
25 ks Sluchátka s mikrofonem  
headphone 888 
(jednotková cena 363,00 Kč) 

9 075,00 Kč 
21IM00168/4 

až 
21IM00168/28 

 
1 ks Bezdrátová čidla k realizaci experimentů  
Pasco Sensorium Science 

33 759,00 Kč 21IM00168/29 

 
1 ks Palivové články  
Horizon energy box 

31 702,00 Kč 21IM00168/30 

 
1 ks Stavebnice pro rozvoj algorytmického způsobu myšlení  
Sam labs Classroom Kit 

38 841,00 Kč 21IM00168/31 

 
1 ks Sestava PC učitel ASUS VIVO AIO M3400/23,8"/R5-5500U 
SN M6PTCJ00L028249 + monitor 24" LCD Dell 92418HT 
Profesional Touch FHD SN 21P17H3 

26 620,00 Kč 21IM00168/32 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F212028 

15 618,68 Kč 21IM00168/33 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F06402C 

15 618,68 Kč 21IM00168/34 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F293020 

15 618,68 Kč 21IM00168/35 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F291022 

15 618,68 Kč 21IM00168/36 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F215026 

15 618,68 Kč 21IM00168/37 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F287028 

15 618,68 Kč 21IM00168/38 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F056026 

15 618,68 Kč 21IM00168/39 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F049028 

15 618,68 Kč 21IM00168/40 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F27902B 

15 618,68 Kč 21IM00168/41 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F363027 

15 618,68 Kč 21IM00168/42 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F061029 

15 618,68 Kč 21IM00168/43 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F17502C 

15 618,68 Kč 21IM00168/44 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F08002C 

15 618,68 Kč 21IM00168/45 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F155026 

15 618,68 Kč 21IM00168/46 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F28402G 

15 618,68 Kč 21IM00168/47 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F15902C 

15 618,68 Kč 21IM00168/48 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F147028 

15 618,68 Kč 21IM00168/49 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F067026 

15 618,68 Kč 21IM00168/50 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F23102D 

15 618,68 Kč 21IM00168/51 



 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F39202C 

15 618,68 Kč 21IM00168/52 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F19602D 

15 618,68 Kč 21IM00168/53 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F204021 

15 618,68 Kč 21IM00168/54 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
SN N1PTCJ00F13902C 

15 618,68 Kč 21IM00168/55 

 
PC žákovské ASUS ExpertCenter AiO E5402; 
 SN N1PTCJ00F36702G 

15 618,68 Kč 21IM00168/56 

 
Zobrazovač 2D a 3D předmětů Vizualizér Optoma DC556; SN 
932UO1C000035 

12 705,00 Kč 21IM00168/57 

 
Bezdrátová zařízení na sdílení obsahu na velké obrazovce 
Optoma WiFi Dongle for Optoma IFPD; SN 40211004001060 

2 165,90 Kč 21IM00168/58 

 3D tiskárna Prusa i3 MK35+ 28 339,41 Kč 21IM00168/59 

 
Laserová multifunkční tiskárna Xerpx VersaLink + WiFi adaptér 
pro Phaser 6510, Work Centre; SN S3395180869 

40 783,05 Kč 21IM00168/60 

 

Wi-fi řešení pro multimediální učebnu - datová a bezdrátová 
infrastruktura (nástěnný rozvaděč jednodílný 12U, D-Link DGS-
1210-52MP, switch, 48xGbE PoE, 4x RJ45/SFP, PoE 370W, 2x 
UBNT UniFi AP AC PRO 2,4 GHz/5 Ghz, Eaton 5E 500i, UPS 
500VA/300W, 4 zásuvky IEC) + silová infrastruktura 

98 252,00 Kč 21IM00168/61 

2. Multimediální učebna 4 (soubor SW vybavení) 520 421,00 Kč 21IM00169 

 
SW k jazykové učebně - učitelská licence Omnneo VV Teacher; lic 
A217EC-F1D2-2AA136-5FB8 (trvalá licence) 

30 250,00 Kč 21IM00169/1 

 
24 ks SW k jazykové učebně - žákovská licence Omnneo VV 
Student (trvalá licence) 
(jednotková cena 11.979,00 Kč) 

287 496,00 Kč 
21IM00169/2  

až 21IM00169/25 

 1 ks SW Testovací a hlasovací modul  (trvalá licence) 72 600,00 Kč 21IM00169/26 

 
1 ks E-learningový portál vč. SW modulu pro vzdálený přístup 
Omneo E-learning (trvalá licence) 

99 825,00 Kč 21IM00169/27 

 1 ks SW Chatovací modul Omneo VV chat  (trvalá licence) 30 250,00 Kč 21IM00169/28 

    

 Dodavatel: Prekt service s.r.o.   

  Faktura v. s. 202200066, ev. č. PFA 221100281     

1.1.2.3.1.1.7 Monitor grafický Pořizovací cena Ev. č. majetku 

1. 
1 ks Monitor grafický HP Z27K 4K 
SN CN42130TRD 

10 527,00 Kč 21DM00756 

  Dodavatel: Fadoma data spol. s r.o.     

  Faktura v. s. 22200411, ev. č. PFA221100292     

 

 

 

I. 

1.1 Škola prohlašuje, že níže uvedeného dne, měsíce a roku přebírá od IKAP II na podkladě výše 

uvedené smlouvy o výpůjčce předmět výpůjčky specifikovaný ve výše uvedeném Seznamu věcí 

movitých i nemovitých. 



1.2 Škola prohlašuje, že přebírané movité i nemovité věci zcela a beze zbytku odpovídají 

předmětu výpůjčky, kdy ničeho při převzetí nechybí a na předmětu výpůjčky neshledává  

po kontrole žádné právní ani technické vady či nedostatky a nemá tedy k předmětu převodu žádné 

výhrady ani připomínky. Současně se škola zavazuje předmět výpůjčky užívat v souladu 

podmínkami uzavřené smlouvy o výpůjčce. 

 

V Olomouci dne 25. 07. 2022                             

 

 

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

Podpis vedoucí projektu           Podpis ředitele školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předávací protokol č. 48/03 k předmětu výpůjčky  

dle Smlouvy o výpůjčce ev. č. 48 

Půjčitel: 

IKAP4OK z. s. 

Se sídlem: Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc 

Zastoupený: Ing. Ivou Bonyoma Lutchimba, vedoucí projektu 

IČ: 08645388 

(dále jen ,,IKAP II“) 

 

a 

 

Vypůjčitel: 

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 

Se sídlem: Masarykovo náměstí 9, 787 58 Šumperk 

IČ: 49589792 

Zastoupen: Mgr. Milanem Macečkem, ředitelem školy 

(dále jen „škola“) 

 

Půjčitel předává věci movité a nemovité škole a škola je přebírá tímto předávacím protokolem  

dle níže uvedeného Seznamu věcí movitých a nemovitých. 

  



Seznam věcí, které jsou předmětem výpůjčky dle Smlouvy o výpůjčce ev. č. 48 

1.1.2.3.1.1.5 PC pro CAD Pořizovací cena Ev. č. majetku 

1. 
PC pro CAD WKS HP Z1 Tower G6/i7-
10700/8GB/HDD 2TB+SSD 256GB/VGA NVIDIA T600 
4 GB/DVD-RW/ČK/Win10Pro; SN CZC212CWKL 

26 257,00 Kč 21DM00934 

 Dodavatel: Fadoma data, spol. s r.o.   

  Faktura v. s. 22200240, ev. č. PFA 221100333     

1.1.2.3.1.1.11 NTB klasický dedikovaná grafika Pořizovací cena Ev. č. majetku 

1. 
NTB HP Probook 450 15,6" i5-1135G7/8GB/SSD 
512GB/Win10Pro; SN 5CD2157JG3 

21 296,00 Kč 21DM01295 

2. 
NTB HP Probook 450 15,6" i5-1135G7/8GB/SSD 
512GB/Win10Pro; SN 5CD2157JH3 

21 296,00 Kč 21DM01296 

3. 
NTB HP Probook 450 15,6" i5-1135G7/8GB/SSD 
512GB/Win10Pro; SN 5CD2157JFW 

21 296,00 Kč 21DM01297 

4. 
NTB HP Probook 450 15,6" i5-1135G7/8GB/SSD 
512GB/Win10Pro; SN 5CD2157JHD 

21 296,00 Kč 21DM01298 

5. 
NTB HP Probook 450 15,6" i5-1135G7/8GB/SSD 
512GB/Win10Pro; SN 5CD2157JJ4 

21 296,00 Kč 21DM01299 

 Dodavatel: Fadoma data, spol. s r.o.   

  Faktura v. s. 22200266, ev. č. PFA 221100357     

1.1.2.3.1.1.12 NTB 2i1 konvertibilní Pořizovací cena Ev. č. majetku 

1. 
Notebook 2v1 ACER SPIN 4 14"Touch/i3-
1115G4/8GB/SSD 256GB/Win10Pro;  
SN NXVP4EC00514601C2F2N00 

21 175,00 Kč 21DM01300 

 Dodavatel: Fadoma data, spol. s r.o.   

  Faktura v. s. 22200266, ev. č. PFA 221100357     

1.1.2.3.1.1.6 Monitor pracovní Pořizovací cena Ev. č. majetku 

1. Monitor pracovní HP P24 G4 23,8" SN 3CM207280D 3 872,00 Kč 21DM01372 

2. Monitor pracovní HP P24 G4 23,8" SN 3CM207280D 3 872,00 Kč 21DM01373 

 Dodavatel: Fadoma data, spol. s r.o.   

  Faktura v. s. 22200323, ev. č. PFA 221100368     

 

I. 

1.1 Škola prohlašuje, že níže uvedeného dne, měsíce a roku přebírá od IKAP II na podkladě výše 

uvedené smlouvy o výpůjčce předmět výpůjčky specifikovaný ve výše uvedeném Seznamu věcí 

movitých i nemovitých. 

1.2 Škola prohlašuje, že přebírané movité i nemovité věci zcela a beze zbytku odpovídají 

předmětu výpůjčky, kdy ničeho při převzetí nechybí a na předmětu výpůjčky neshledává  



po kontrole žádné právní ani technické vady či nedostatky a nemá tedy k předmětu převodu žádné 

výhrady ani připomínky. Současně se škola zavazuje předmět výpůjčky užívat v souladu 

podmínkami uzavřené smlouvy o výpůjčce. 

 

V Olomouci dne 15.08.2022                             

 

 

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

Podpis vedoucí projektu           Podpis ředitele školy 

 

 


