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KUPNÍ SMLOUVA

číslo kupujícího: S-1159/61664651/2022
číslo prodávajícího:  1/2022

„Inovace ve výuce na VOŠ a SZeŠ Benešov – nákup licence knihovního
systému“

Smluvní strany

Kupující
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
Se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov
Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka p.o.
IČ: 61664651
DIČ: CZ61664651
Datová schránka: wctg79r 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
dále jen „kupující“

a

Prodávající
Trutius Solutions a.s.
Se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 7644
Jednající Ing. Jiří Šilha
IČO:   05700582
DIČ:   CZ05700582
Datová schránka: dvj9x5c
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu
dále jen „prodávající“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto kupní smlouvu:

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Prodávající se zavazuje k prodeji licence knihovního systému pro potřeby školy (dále jen „zboží“)
do sídla školy na základě výběrového řízení s názvem - „Inovace ve výuce na VOŠ a SZeŠ
Benešov – nákup licence knihovního systému““ podle specifikace, která je v souladu specifikací,
která byla součástí nabídky prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení.
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1.2. Dodávkou „zboží“ se pro účely této smlouvy rozumí úplné doručení komplexní dodávky, která se
skládá z: dodávky licence knihovního systému do 20 tis. svazků pro potřeby školy a implementace
systému na server školy včetně migrace stávajících dat.

1.3. Místem kompletní instalace zboží je sídlo zadavatele: Mendelova 131, 256 01 Benešov.

1.4. Prodávající se zavazuje, že provede dodávku zboží v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními
předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení.

1.5. Kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou převzít zboží a zaplatit
prodávajícímu cenu za zboží uvedené v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této
smlouvě.

Článek II.
Termín dodání zboží

2.1. Prodávající kompletně dodá veškeré zboží specifikované v článku I. odst. 1.1. až 1.4. smlouvy
nejdéle v termínu do 1 měsíce od podpisu smlouvy.

2.2. Zboží je prodávající povinen předat kupujícímu předem v dohodnutém termínu.

Článek III.
Cena za zboží

3.1 Celková cena za zboží dle článku I. smlouvy a dodávky zboží dle článku II. je sjednána dohodou na
základě nabídkové ceny prodávajícího dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 79 424,00 Kč bez DPH, a to jako cena
nejvýše přípustná.
K této celkové ceně za zboží bude prodávajícím účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 16 679,04 Kč.

Celková cena za zboží včetně DPH činí 96 103,04 Kč.

3.2 Dohodnutá cena za kompletní dodání zboží zahrnuje veškeré náklady potřebné k jeho provedení a
předání prodávajícím kupujícímu podle čl. I. této smlouvy.

3.2. Prodávající je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této kupní smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude
výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3  Právo na zaplacení dohodnuté ceny za zboží vzniká prodávajícímu po komplexním dodání a
převzetí zboží, tj. jeho dokončením, předáním kupujícímu bez vad.
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Článek IV.
Platební podmínky

4.l. Úhrada za zboží bude kupujícím provedena na základě faktury vystavené prodávajícímu po řádném
předání a převzetí celého zboží bez vad předávacím protokolem. Objednatel zálohy neposkytuje.

4.2. Faktura bude splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu za předpokladu,
že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené
náležitosti, týkající se vystavení faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je kupující oprávněn fakturu
prodávajícímu vrátit; v případě, že je faktura oprávněně vrácena, hledí se na ni, jako by nebyla
vystavena. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.3. Cena zboží bude považována za uhrazenou, bude-li nejpozději v den její splatnosti odeslána ve
prospěch účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy.

Článek V.
Předání a převzetí zboží

5.l. Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude provedeno protokolárním předáním řádně instalovaného
zboží kupujícímu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

5.2. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít, jestliže bude instalace zboží provedena v
souladu s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad. Kupující je oprávněn převzít od prodávajícího
zboží, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a současně stanovit
prodávajícímu v předávacím protokolu termín jejich odstranění.

5.3. Zápis o předání a převzetí zboží bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
a) uvedení smluvních účastníků
b) název zboží
c) datum zahájení a ukončení převzetí zboží
d) stanovisko kupujícího, zda zboží přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů
f)soupis případných vad a termíny jejich odstranění

Článek VI.
Záruka za jakost zboží a odpovědnost za vady zboží

6.l. Prodávající odpovídá za to, že zboží touto smlouvou sjednané bude dodáno podle podmínek této
smlouvy, a že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude dodáno bez vad.

6.2. Záruční doba je 24 měsíců a počíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí zboží.

Článek VII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

7.l.  Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání
instalovaného zboží kupujícímu, resp. jeho částí, prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z ceny uvedené v bodě 3.1. této smlouvy za každý takovýto případ a den prodlení.

7.2. Při prodlení s placením faktury se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z
nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.
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7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě instalace zboží s vadami uhradí prodávající kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,l % z ceny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy.

7.4. Smluvní pokuta za nesplnění kupujícím stanovených termínů odstranění vad zboží činí 5 % z ceny
uvedené v bodě 3.1 této smlouvy.

7.5. Pokud vznikne kupujícímu škoda nebo kupující vynaloží jakékoliv náklady v důsledku prodlení s
plněním povinnosti přiznat DPH, které bude způsobeno pozdním doručením faktury prodávajícím
(nedodržením lhůty uvedené v bodu 4.3 této smlouvy), odpovídá prodávající za škodu vzniklou
kupujícímu a prodávající se zavazuje takto vzniklou škodu nebo vynaložené náklady kupujícímu
nahradit.

7.6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7.7. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
- je prodávající s předáním zboží v prodlení delším než tři týdny,
- je vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení
- prodávající porušuje své povinnosti a neprovádí instalaci zboží řádným způsobem a
nezajistí nápravu v přiměřené době stanovené kupujícím.

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení nebo
zasláním do datové schránky odstoupení od smlouvy prodávajícím.

Článek VIII.
Jiná ujednání

8.1. Kupující je oprávněn požadovat od prodávajícího potřebnou součinnost a požadovat náhradu za
jeho vadné a opožděné plnění včetně náhrady za způsobené škody.

8.2. Kupující určuje osobu kontaktní:

8.3. Prodávající určuje osobu kontaktní: 

8.4. Prodávající v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
Prodávající se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
Prodávající se zavazuje, že odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušné instalaci
zboží. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést kupující pomocí třetí osoby na
náklady prodávajícího. Prodávající nakládá s odpady jako jejich původce.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

9.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním
ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran, formou písemného dodatku k této
smlouvě.

9.2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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9.3. Smlouva je sepsaná ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží kupující a 1 vyhotovení obdrží
prodávající.

9.4. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

9.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění kupující.

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace plnění, která tvořila Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace,
Příloha č. 2: Nabídka Prodávajícího předložená v rámci zadávacího řízení v části, která předmět plnění
technicky popisuje.

V Benešově dne V Brně dne

Kupující Prodávající
PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka p.o. Ing. Jiří Šilha,
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská obchodní ředitel,
škola, Benešov, p.o. Trutius Solutions a.s.

Ing. Jiří 
Šilha

Digitálně podepsal Ing. Jiří Šilha 
DN: c=CZ, 
2.5.4.97=NTRCZ-05700582, o=Tritius 
Solutions a.s., ou=1, cn=Ing. Jiří Šilha, 
sn=Šilha, givenName=Jiří, 
serialNumber=P554207 
Datum: 2022.11.22 10:34:33 +01'00'

PaedDr. Bc 
Ivana 
Dobešová

Digitálně podepsal 
PaedDr. Bc Ivana 
Dobešová 
Datum: 2022.11.30 
10:04:45 +01'00'



Příloha č.5

Název veřejné zakázky:

Název požadovaného výrobku technická specifikace požadovaného výrobku
množství 

v ks

jednotková 

cena bez DPH v 

Kč

jednotkové DPH v 

Kč

jednotková cena  

včetně DPH v Kč
cena  včetně DPH v Kč

Licence knihovního systému

knihovní systém s kapacitou do 20 tis. svazků knih, který se bude využívat 

pro potřeby školy a bude provozován na serveru školy, možnost využívat 

licenci z více pracovišť školy; možnost se na knihovní systém připojit 

odkudkoliv bez omezení a bez nutnosti mít určitý operační systém tzn. z 

vícero zařízení (PC, notebook, tablet, mobilní telefon a pod.); integrovaná 

ochrana osobních údajů (GDPR), dodržování mezinárodních 

katalogizačních pravidel RDA, podpora knihovnického standardu MARC21. 

Školní knihovna bude i vlastníkem dat. Možnost aktualizace sytému po 

určité době. Migrovatelnost stávajících dat do nového systému.

1 0,00 0,00 0,00

Implementace systému implementace na server školy s možností využívat i tzv. helpdesk 1 0,00 0,00 -  Kč                              

cena celkem vč. DPH -  Kč                        

„Inovace ve výuce na VOŠ a SZeŠ Benešov – nákup licence knihovního systému“

NABÍDKA



Nabídka knihovního systému

Hlavní výhody:

● Moderní, plně webový systém použitelný odkudkoli bez omezení,

● dodržování všech mezinárodních formátů, pravidel a norem vč. RDA a MARC21,

● přehledný a rychlý webový katalog vhodný i pro mobilní zařízení,

● systém od dodavatele, jehož systémy jsou nejrozšířenější v ČR a SR.

Struktura systému Tritius  - velikost fondu do 20.000 sv.

Katalogizace všech druhů dokumentů (včetně evidence knih, učebnic, periodik, AV médií, …)

Z39.50 klient ( přebíráte záznamy z knihoven v ČR a ušetříte si velmi práci)

Webový katalog Tritius (moderní katalog s možností půjčování elektronických knih a učebnic)

Výpůjční protokol (evidence čtenářů, výpůjček, rezervací a upomínek + další možnosti)

Revize fondu (inventura knih a učebnic - přehled co se ztratilo a co je v evidenci)

Vlastní licence systému Tritius

Systém je provozován na vlastním serveru (Window/Linux) s možností využívat tuto licenci

z více pracovišť - poboček. V této variantě lze také řešit napojení systému na další informační

systémy. Informace o HW a SW požadavcích systému jsou zde.

Licence do 20.000 svazků pro školy - následujících modulů Tritius :

Název části systému Tritius (modulu) Cena bez DPH Cena s DPH

Cena licence celkem 58 400,00 Kč 70 664,00 Kč

Implementace na lokální server (vzdálenou správou) 21 024,00 Kč 25 439,04 Kč

Nabídková cena celkem 79 424,00 Kč 96 103,04 Kč

Roční cena update po 1. roce provozu 6 935,00 Kč 8 391,35 Kč

● Tritius je zástupce nové generace nejmodernějších webových knihovních systémů na světě.

● Morální a technologická životnost systému Tritius je minimálně 15-20 let.

● Je to tuzemský systém s garancí vývoje a kvalitním servisem.

V ceně licence je k dispozici:

● 3 roky záruky na fungování systému podle elektronické dokumentace

● 1. rok update systému (k dispozici všechny nové verze systému Tritius)

● podpora systému : helpdesk, monitoring webového katalogu

www.tritius.cz Tritius Solutions a.s.

https://skola.tritius.cz/Katalog/
https://confluence.tritius.cz/pages/viewpage.action?pageId=31293442
http://www.tritius.cz


Cena implementace systému :

● Zahrnuje zprovoznění a nastavení systému na serveru uživatele formou vzdálené zprávy

● Uživatelské školení v rozsahu 1 dnu. Provádí naše firma v místě použití systému

Hlavní výhody:

● Moderní, plně webový systém použitelný odkudkoli bez omezení,

● Podpora ochrany osobních údajů dle metodiky EU - (GDPR)

● dodržování všech mezinárodních formátů, pravidel a norem, (nová RDA)

● přehledný a rychlý webový katalog s responzivním designem,

● systém od dodavatele, jehož systémy jsou nejrozšířenější v ČR a SR,

● autorizovaný servisní zástupce v místě používání systému,

● možnost provozu licence v profesionálním hostingovém centru.

Provoz vlastní licence systému Tritius v centru

Cena provozu v hostingovém centru přímo od dodavatele systému:

● dostupnost systému 365 dní v roce (min. 97% času),

● serverový HW a UPS a jejich obnovu v čase,

● energie na provoz serveru a jeho chlazení,

● zálohování dat a monitoring systému.

Serverhosting licence

Tritius  pro školy

Sdílený systém Sólo systém

Bez DPH vč. 21% DPH Bez DPH vč. 21% DPH

Měsíční cena serverhostingu 600,00 Kč 726,00 Kč 800,00 Kč 968,00 Kč

Roční cena serverhostingu 7 200,00 Kč 8 712,00 Kč 9 600,00 Kč 11 616,00 Kč

Tato cenová nabídka je pouze pro Vaši interní potřebu

a je platná po dobu následujících 3 měsíců.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

info@tritius.cz, silha@tritius.cz

Ing. Jiří Šilha, obchodní ředitel

+420 603 509 076

www.tritius.cz, Tritius Solutions a.s.

mailto:info@tritius.cz
mailto:silha@tritius.cz
http://www.tritius.cz

