
KUPNÍ SMLOUVA S POŽADAVKEM NA NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

I.

Smluvní strany

KUPUJÍCÍ: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

se sídlem: Charbulova 106, 618 00 Brno

příspěvková organizace JMK, zřizovací listina č.j. 20/5 ze dne 30.4.2015

zastoupen: RNDr. Janou Markovou, ředitelkou školy

zástupce ve věcech technických: 

IČ: 60552255

DIČ: CZ60552255

bankovní spojení:

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

PRODÁVAJÍCÍ: INZEP CENTRUM, s.r.o.

se sídlem: U Byniny 559, Valašské Meziříčí

zápis v obchodním rejstříku:      Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem.

                                                          v Ostravě, oddíl C, vložka 22892 dne 5.9.2000.

zastoupen: Ing. Zdeňkem Dvořákem

zástupce ve věcech technických:

IČ: 25863371

DIČ: CZ 25863371

bankovní spojení:

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená touto smlouvou, jakož 

i  práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající,  budou řešit  podle příslušných ustanovení  zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).  

Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka ze  dne 26.9.2022 

prodávajícího  byla  kupujícím  vybrána  v  zadávacím řízení  s názvem  „Dodávka  kancelářských  židlí 

s náhradním plněním“, jako nabídka nejvhodnější.

II.

Předmět plnění

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje za podmínek této smlouvy dodat kupujícímu zboží 

v rozsahu  přílohy  č.  1  této  kupní  smlouvy  (dále  jen  „zboží“),  vč.  jeho  dopravy  do  níže 

sjednaného místa  plnění,  ověření  funkčnosti všech součástí zboží  a  převést  na  kupujícího 

vlastnické právo ke zboží podle této smlouvy. 



2. Prodávající  se zavazuje spolu s dodáním zboží  dodat kupujícímu veškerý materiál  potřebný 

k poskytnutí svého plnění podle této smlouvy, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné splnění této smlouvy a zajištění provozuschopnosti jejího zboží a ověřit 

funkčnost všech zařízení a dalších součástí zboží.

3. Prodávající se zavazuje dodat zboží v takové jakosti a provedení, jaká byla stanovena v nabídce 

uchazeče. 

4. Prodávající  se  zavazuje  zpracovat  a  předat  kupujícímu v rámci  předmětu plnění  kompletní 

technickou dokumentaci k dodávaným komponentům zboží, a to včetně návodu k použití, ve 

vztahu k příslušné části zboží.  Prodávající  je  povinen předat  zástupci  kupujícího ve věcech 

technických  podle  záhlaví  této  smlouvy  příslušnou  technickou  dokumentaci  ve  vztahu  k  

dodávanému zboží.

III.

Místo plnění

1. Smluvní strany si ujednaly, že místem plnění je SŠ Brno, Charbulova, příspěvková organizace:
Charbulova 1072/106, 618 00 Brno.  

IV.

Doba plnění

1. Prodávající  se zavazuje dodat  zboží  a  splnit  veškeré své smluvní  povinnosti  do 30 dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy.

V.

Předání zboží

1. Zboží  podle  čl.  II.  této  smlouvy  bude  v  místě  plnění  předáno  kupujícímu  datovaným 

předávacím  protokolem,  který  je  za  kupujícího  oprávněn  podepsat  příslušný  zástupce  ve 

věcech technických podle záhlaví této smlouvy a za prodávajícího osoba oprávněná jednat ve 

věcech  technických  podle  záhlaví  této  smlouvy.  V předávacím  protokolu  bude  smluvními 

stranami potvrzeno splnění veškerých smluvních povinností prodávajícího.

VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží činí

Cena bez DPH: 79 475,-    Kč

Sazba DPH: 16 689,75 Kč

Cena s DPH: 96 164,75 Kč

 Kupní cena je sjednána jako cena pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené 

s dodáním zboží kupujícím a se splněním veškerých smluvních povinností prodávajícího podle 

této  smlouvy.  Pro vyloučení  pochybností účastníci  této smlouvy  sjednávají,  že  kupní  cena 

nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.

2. Kupní cena bude kupujícím placena na základě faktury prodávajícího se splatností 21 dnů ode 

dne  jejího  prokazatelného  doručení  kupujícímu,  přičemž  prodávající  je  oprávněn  vystavit 

fakturu  nejdříve  prvního  dne  následujícího  po  dni  oboustranného  podpisu  příslušného 

předávacího protokolu ve smyslu čl. V. této smlouvy. 



3. Daňový doklad  -  faktura  prodávajícího  musí  mít  náležitosti  daňového a  účetního dokladu 

podle  účinných  právních  předpisů,  obsahovat  požadavek  na  způsob  provedení  platby, 

bankovní  spojení,  datum splatnosti 21 dnů ode dne jejich doručení  kupujícímu, formou a 

obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví  v účinném znění a zákonu o dani  z  přidané 

hodnoty v účinném znění  a musí  mít  náležitosti obchodní  listiny podle § 435 občanského 

zákoníku. 

4. V případě,  že  nebude  mít  jakákoliv  faktura  vystavená  prodávajícím  náležitosti  podle 

předchozího odstavce, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, je 

kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu odeslat poštou zpět k přepracování, přičemž 

tímto  odesláním  se  ruší  doba  její  splatnosti  a  kupující  není  v prodlení  se  zaplacením 

fakturované  částky.  Doba  splatnosti  počne  běžet  nejdříve  dnem  doručení  nového  řádně 

opraveného daňového dokladu. 

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající  je  povinen  dodávat  zboží  kupujícímu a  plnit  všechny  své  povinnosti  podle  této 

smlouvy  v souladu  s  účinnými  právními  předpisy  ČR  a  podle  ČSN a  EN technických  norem 

souvisejících s předmětem plnění této smlouvy.

2. Prodávající je povinen provést po dodání zboží a jeho instalaci úklid místa plnění a odvoz všech 

obalů, odpadů a dalších materiálů používaných při plnění jeho povinností podle této smlouvy, a 

to v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

VIII.

Záruka za jakost

1. Prodávající touto smlouvou poskytuje kupujícím na dodané zboží záruku za jakost ve smyslu 

§ 2113 občanského zákoníku v délce trvání v rozsahu 24 měsíců.

2. Záruční  doba  počne  běžet  dnem  protokolárního  předání  celého  zboží  dle  této  smlouvy 

kupujícímu.

3. Vady  zboží,  které  oznámí  kupující  stran  části  zboží,  které  podle  této  smlouvy  nabyl, 

prodávajícímu, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit opravou, 

zvolí-li si kupující takový nárok z vad ve smyslu § 2106 občanského zákoníku.

4. Kupující  je  oprávněn  zjištěné  vady  zboží  oznámit  prodávajícímu  písemnou  formou 

prostřednictvím  elektronické  pošty.  V oznámení  vady  musí  být  vady  popsány.  Prodávající 

bezodkladně  po  oznámení  vad  zboží  navrhne  a  projedná  s příslušným  kupujícím  způsob 

odstranění vad, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od oznámení vady kupujícímu, není-li 

v příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jinak. 

5. Prodávající  se zavazuje vady zboží  odstranit neprodleně, nejpozději  7 kalendářních dnů od 

oznámení vady příslušným kupujícím, není-li v příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jinak. 

IX.

Smluvní pokuty

1. Za nesplnění závazků ze smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:



a) za  prodlení  prodávajícího  s předáním zboží  způsobem podle  čl.  V.  této  smlouvy ve 

lhůtě podle  čl.  IV.  této  smlouvy  je  prodávající  povinen zaplatit  kupujícímu smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení; 

b) za prodlení prodávajícího se splněním povinnosti odstranit vady zboží ve lhůtě podle čl. 

VIII. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu, smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení;

2. Uplatněním  nároku  na  smluvní  pokutu  není  dotčeno  právo  kupujícího  domáhat  se  na 

prodávajícím náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo kupujícího na 

smluvní  pokutu,  a  to  v  její  plné  výši,  tj.  v  rozsahu  krytém  smluvní  pokutou  i  v  rozsahu 

přesahujícím smluvní pokutu.

3.        Poruší-li Prodávající povinnost dodat Předmět koupě v režimu Náhradního plnění v množství 

Náhradního plnění stanoveném v příloze č. 1 Kupní smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 50 % z rozdílu ceny Předmětu koupě dodaného v režimu Náhradního 

plnění v Kč bez DPH a celkové hodnoty Náhradního plnění stanoveném v příloze č. 1 Kupní  

smlouvy.  Smluvní  pokutu  dle  tohoto  odstavce  nelze  v  jednom  kalendářním  roce  uplatnit 

opakovaně.

X.

Náhradní plnění

1. Prodávající prohlašuje, že je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, 
kteří  jsou osobami se zdravotním postižením a že je  oprávněn Kupujícímu poskytnout tzv. 
náhradní  plnění  (dále  jen  „Náhradní  plnění“)  ve  smyslu  §  81  odst.  2  písm.  b)  zákona  č. 
435/2004  Sb.,  o  zaměstnanosti,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „Zákon  o 
zaměstnanosti“). 

2. Kupující  upozorňuje  Prodávajícího,  že  odebíráním  Předmětu  koupě  od  Prodávajícího  na 
základě Kupní smlouvy bude částečně plnit svoji povinnost stanovenou § 81 odst. 1 Zákona o 
zaměstnanosti. 

3. Prodávající  je  povinen dodávat  Kupujícímu Předmět  koupě podle  Kupní  smlouvy  v  režimu 
Náhradního plnění. Na každé Faktuře musí být uvedeno, že předmět koupě byl dodán v režimu 
Náhradního plnění ve smyslu § 81 odst. 2 písm. b) Zákona o zaměstnanosti. 

4. Prodávající  prohlašuje,  že  Náhradní  plnění  vyhrazené  Kupujícímu  nepřekračuje  maximální 
objem  Náhradního  plnění,  jenž  je  Prodávající  podle  Zákona  o  zaměstnanosti  oprávněn 
poskytnout. 

5. Nebude-li Prodávající schopen dodat Předmět koupě v režimu Náhradního plnění, je povinen 
na tuto skutečnost Kupujícího výslovně upozornit a vyžádat si jeho předchozí písemný souhlas 
s dodáním Předmětu koupě mimo režim Náhradního plnění. 

6. Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu úplné a pravdivé údaje o počtu zaměstnávaných 
osob se zdravotním pojištěním. 

7. Prodávající  je povinen v souladu s § 81 odst. 3 Zákona o zaměstnanosti vést ve vztahu ke 
Kupujícímu  evidenci  Náhradního  plnění  poskytnutého  Kupujícímu,  která  bude  obsahovat 
zejména  identifikační  údaje  Kupujícího,  označení  a  cenu  dodaného  Předmětu  koupě. 
Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu nahlédnutí do této evidence a pořízení výpisů nebo 
opisů z ní, a to bez zbytečného odkladu poté, co o to bude Kupujícím požádán. Údaje uvedené 
v této evidenci jsou dle výslovné dohody Smluvních stran důvěrné a Prodávající není oprávněn 
je zpřístupnit třetí osobě, s výjimkou oprávněných úředních osob. 



8. Pokud  během  trvání  závazku  z  Kupní  smlouvy  Prodávající  přestane  být  zaměstnavatelem 
zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, 
nebo z jiného důvodu nebude moci Kupujícímu dodávat Předmět koupě v režimu Náhradního 
plnění, je Prodávající povinen o této změně neprodleně písemně informovat Kupujícího. 

9. Ukáže-li se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v tomto článku jako nepravdivé nebo 
poruší-li  Prodávající  jakoukoliv  povinnost  uloženou  mu  právními  předpisy  nebo  Kupní 
smlouvou v souvislosti s poskytováním Náhradního plnění Kupujícímu, zavazuje se Prodávající  
uhradit  Kupujícímu  veškeré  škody,  jež  Kupujícímu  v  důsledku  nepravdivosti  prohlášení 
Prodávajícího  nebo  v  důsledku  porušení  povinností  Prodávajícího  vzniknou.  Škodou  dle 
předchozí věty se rozumí zejména odvod do státního rozpočtu ve smyslu § 81 odst. 2 písm. c) 
Zákona o zaměstnanosti. 

XI.

Závěrečná ujednání 

1. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené kupní smlouvy.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená touto smlouvou, 

jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle příslušných ustanovení 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

3. Ujednání  této smlouvy  jsou  vzájemně oddělitelná.  Pokud jakákoli  část  závazku  podle  této 

smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vy-

mahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit ta-

kovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí 

závazku,  jejíž  předmět  bude  nejlépe  odpovídat  předmětu  původního  závazku.  Pokud  by 

smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a po-

vinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do smlouvy 

doplněno. 

5. 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 osobami obou smluvních stran.

6. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím, při-

čemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 20 dnů,

b) nedodržení technické specifikace zboží uvedené v nabídce prodávajícího.

7. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doru-

čení písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této smlouvy kupu-

jícím z důvodu výše uvedených podstatných porušení smlouvy prodávajícím, nemá prodávající 

nárok na náhradu jakýchkoliv do té doby vzniklých nákladů.

8. Prodávající  není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

9. Tato kupní smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv.

10. Tato  kupní  smlouva  je  vyhotovena  ve  třech  vyhotoveních  s povahou  originálu  pode-

psaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávají-

cí jedno vyhotovení.



11. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv 

(ISRS) provede kupující.

12. Zhotovitel  prohlašuje,  že byl  seznámen se skutečností,  že tato smlouva a s ní  spojené 

dokumenty budou zveřejněny na webové adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz, s čímž vý-

slovně souhlasí.

Nedílnou součást této kupní smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1  - specifikace a cenová nabídka

V Brně dne …………………………

……………………………………………

Ve Valašském Meziříčí dne 12.10.2022

………………………………………………..

Ing. Zdeněk Dvořák

Jednatel

RNDr. Jana Marková

ředitelka

ing. ZDENĚK DVOŘÁK
Digitální podpis:
12.10.2022 09:01
Důvod podpisu: Schvaluji
tento dokument.

RNDr. Jana 

Marková

Digitálně podepsal RNDr. Jana 

Marková 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60552255, 

o=Střední škola Brno, Charbulova, 

příspěvková organizace, ou=144, 

cn=RNDr. Jana Marková, sn=Marková, 

givenName=Jana, 

serialNumber=P321722, title=ředitelka 

školy 

Datum: 2022.10.12 15:50:48 +02'00'
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