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KUPNÍ SMLOUVA 

 
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Smluvní strany 

 

Název:  Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 

Sídlo:  Masarykovo nám. 1207/8, Šumperk 787 01 

IČ:  49589792 

Jednající: Milan Maceček, ředitel školy 

Číslo účtu: 86-7476410277/0100 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

Název:  UNIOPTIK, spol. s r.o. 

Sídlo:  Zámecká 214, Litomyšl-Město 

IČ:  60917105 

Jednající: Jaromír Novotný 

Číslo účtu:  2100251666/2010  

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. C 6610. 

  

(dále jen „Dodavatel“) 

 

(společně dále jen jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřely tuto smlouvu na dodávku kamerové lupy (dále jen „Smlouva“) 

 

I. 

Předmět Smlouvy 

 

1.1  Předmětem této Smlouvy je dodávka 1ks kamerového systému MANO EDU. Součástí předmětu této smlouvy je i 

doprava, která je zahrnuta v ceně. Požadované vybavení bude objednateli doručeno na adresu sídla Masarykovo nám. 

1207/8, Šumperk 787 01.                                                                    

 

1.2. Dodavatel se zavazuje k dodávce požadovaného vybavení dle této Smlouvy a Objednatel se zavazuje, že vybavení 

převezme a zaplatí za něj kupní cenu. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

2.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv MV ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb a uzavírá se na dobu určitou, a to do dodání požadovaného zboží.  

Smlouva může být ukončena před uplynutím dohodnuté doby trvání,  

a) písemnou dohodou Smluvních stran  

b) splněním závazků Smluvními stranami 

c) písemným odstoupením od Smlouvy z důvodu závažného porušení smluvních povinností některou ze Smluvních 

stran. Závažným porušením smluvních povinností je zejména:  

- opakované neplnění či vadné plnění smluvních povinností ze strany dodavatele, zejména opoždění dodávky, 

přesahující 30 dnů oproti smluvenému termínu 

- prodlení objednatele s úhradou některé platby, které je delší než dva měsíce. 

2.2. Zahájení plnění dodávky dle této Smlouvy započne po vložení smlouvy do registru smluv. 

2.3. Místem plnění předmětu Smlouvy je Gymnázium, Šumperk, Masarykovo nám. 1207/8, Šumperk 787 01. 
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III. 

Cena dodávky a platební podmínky 

 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za předmět smlouvy dle čl. I smlouvy maximální cenu ve výši 78 260,87 Kč 

bez DPH, DPH ve výši 15 % činí11 739,13 Kč, cena celkem včetně DPH činí 90 000,00 Kč. 

3.2. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a je stanovena jako nejvýše přípustná 

a nepřekročitelná.  

3.3. Cena dodávky bude zaplacena Objednatelem na základě faktury vystavené Dodavatelem po dodání. 

3.4. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla Smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury 

objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 

náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 

se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

3.5. Úhrada ceny dodávky je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Dodavatele. Obě Smluvní strany 

se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele. 

IV. 

Splnění závazku 

 

4.1. Ke splnění závazku dojde předáním televizní lupy dle čl. I. této Smlouvy Objednateli a potvrzením dokladu o předání a 

převzetí dodávky Objednatelem.  

4.2. Nebezpečí škody na dodávce přechází z Dodavatele na Objednatele převzetím dodávky. 

4.3. Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele okamžikem převzetí dodávky.   

V. 

Odpovědnost dodavatele za vady a jakost 

 

5.1. Dodané zboží má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, tj. především není-li dodáno v množství, 

jakosti a provedení, jak je stanoveno v této Smlouvě, popř. není-li udáno, tak výsledku obvyklému.  

5.2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho předání. 

5.3. Objednatel je oprávněn pozdržet platbu dodávky nebo jeho části v případě, že zboží při předání vykazuje vady, popřípadě 

lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat. 

5.4. Dodavatel přejímá závazek (záruku za jakost), že dodávka bude po dobu záruční doby způsobilá pro použití ke 

smluvenému účelu.  

VI. 

Porušení smluvních povinností 

 

6.1. V případě, že bude Objednatel v prodlení se zaplacením ceny plnění nebo její části, je Dodavatel oprávněn požadovat na 

něm úrok z prodlení v zákonné výši. 

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

7.1. Dodavatel je povinen splnit předmět Smlouvy v souladu s podmínkami této Smlouvy, přičemž za řádné splnění se 

považuje jeho převzetí Objednatelem, a to na základě potvrzení této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí dodávky. 

7.2. Dodavatel je povinen při předání a převzetí dodávky dodat Objednateli kompletní dokumentaci nezbytnou k užívání zboží 

v českém jazyce.  

7.3. Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. 
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7.4. Dodavatel bere na vědomí, že má povinnost umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 

prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou 

právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty).  

7.5. Dodavatel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou na základě této uzavřené 

smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 

VIII. 

Odpovědnost za újmu, oprávněné osoby 

 

8.1 Dodavatel odpovídá za újmu způsobenou Objednateli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

8.2 Odpovědným zástupcem Objednatele pro konzultace při plnění předmětu této Smlouvy je určen:                                                                   

 Milan Maceček, tel……..      … 

8.3 Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro konzultace při plnění předmětu této smlouvy je určen: Jaromír Novotný, .. 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

9.1. Tato Smlouva se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

9.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv MV ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb.  

9.3. Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Takové dohody musí 

mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy. 

9.4. Dodavatel tímto souhlasí a je srozuměn s tím, že v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § Zákona 340/2015Sb., je Objednatel povinen zveřejnit celou Smlouvu 

uzavřenou s Dodavatelem, a to v jejím plném znění, v Registru smluv Ministerstva vnitra, jakož i všechny dodatky, úkony 

a okolnosti s touto Smlouvou dále související. 

9.5. Tato Smlouva je sepsána v 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 

Smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

9.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

 
        V Litomyšli dne 30.9.2022 
 

 

     V Šumperku  dne 3. 10. 2022 

       ……………………………………………. ……………………………………………… 
Dodavatel 

 
       Jaromír Novotný 

                    Objednatel   
               

                   Milan Maceček    

 
 

 


