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SMLOUVA NA DODÁVKU SAD VEX 
 
Smluvní strany: 
 
 
Gymnázium Jihlava 
se sídlem:    Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava 
IČ:     60545984 
Zastoupená:    Mgr. Pavlem Sukem, ředitelem školy  
dále jen: objednatel 
 

a 
 
AV MEDIA SYSTEMS, a.s. 
se sídlem:   Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hostivař   
IČ:    48108375     
DIČ:     CZ48108375      
Zastoupená:    Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva  
Bankovní spojení:               124277319/0800 
Tel. / fax spojení:   261260218   
e-mail:     avmedia@avmedia.cz  
dále jen: dodavatel  
 
uzavřely podle § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu: 
 

I.  Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je dodávka dvou sad VEX 123. 
 

II.  Doba plnění 
 

Předání kompletní dodávky proběhne nejpozději do 30.11. 2022 
 

III.  Místo plnění 
 

Místem plnění bude budova školy. 
 

IV.  Cena za poskytování služeb 
 

Cena za dodávku dle článku I. této smlouvy se sjednává jako cena pevná: 
Celková cena bez DPH:            59.300,00 Kč  
DPH k celkové nabídkové ceně:                     12.453,00 Kč          
Celková cena včetně DPH:           71.753,00 Kč        
  

V.  Platební podmínky 
 

Objednatel nebude poskytovateli platit zálohy. 
Platba bude provedena na základě dodavatelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a po řádném předání a převzetí zboží dle 
předávacího protokolu (dodacího listu). 
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Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: číslo faktury, označení objednatele a poskytovatele, číslo účtu poskytovatele, datum vysta-
vení a termín splatnosti, identifikaci dodaného zboží, fakturovanou částku, razítko a podpis. Součástí faktury bude i položkový dodací 
list s oceněním. 
Faktura bude míst lhůtu splatnosti 15 dnů od převzetí objednatelem. 
 

VI.  Další ujednání 
 

Dodavatel poskytne objednateli na výrobky záruční lhůtu v délce 24 měsíců, záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí zboží. 
Dodavatel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálková přístup. Do-
davatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona 
č. 89/2012Sb., občanský zákoník. 
 

VII.   Smluvní sankce 
 
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury, má dodavatel právo účtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
Dojde-li ze strany dodavatele k prodlení s dodávkou, má objednatel právo účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze 
smluvní částky za každý kalendářní den prodlení. 
Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok druhé strany na zákonný úrok z prodlení a náhradu škody způsobené poruše-
ním povinnosti dle Občanského zákoníku a této smlouvy. 
 

VIII.  Závěrečné ujednání 
 
Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-
li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání. 
 
Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 dodavatel. 
 
Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí právním 
řádem České republiky. 
 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vá-
záni. 
 
Smluvní strany prohlašují, že se na obsahu smlouvy dohodly na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných 
podmínek. A toto stvrzují vlastnoručními podpisy učiněnými oprávněnými osobami. 
 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. (§6). 
 
 
Příloha: Položkový rozpočet (specifikace zboží s oceněním) 
 
 
V Jihlavě dne:           V Praze dne:   
 
 
Za objednatele:       Za dodavatele:  
 
 
 



 

 
 

AV MEDIA, a.s.,  IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375  
zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze, odd. b, vložka 10120, Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:124277319/0800 

telefon: +420 261 260 218, www.avmedia.cz 
 

 

Pražská 63 Videňská 189/102F NA BURNI 1497/39 17. listopadu 237 Žižkova 1 Klicperova 9, 
102 00 Praha 10 619 00 Brno-Dolní Heršpice 710 00  Ostrava 530 02 Pardubice 370 01 České Budějovice 301 00, Plzeň 
tel.: 261 260 218 tel.: 547 357 080 tel.: 596 624 505 tel.: 466 510 825 tel.: 387 747 339 tel.: 378 774 330 
praha@avmedia.cz brno@avmedia.cz ostrava@avmedia.cz pardubice@avmedia.cz budejovice@avmedia.cz plzen@avmedia.cz 

 
Příloha – položkový rozpočet 
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