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KUPNÍ SMLOUVA  
 

ve smyslu ustanovení § 2079 zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany 
 
Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 
se sídlem: Lidická 135, 387 01 Volyně 
IČ:    60650478 
DIČ:    CZ60650478 
Osoba oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
PaedDr. Eva Klasová , ředitelka školy 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

název:  VŠE PRO TISK s. r. o. 
se sídlem: Čechova 406, 397 01 Písek 
IČ:  28069153 
DIČ:  CZ28069153 
Osoba/osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Jiří Říman 
(dále jen „dodavatel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“). 
 

I. Předmět smlouvy    

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje dodat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
za podmínek uvedených níže vybavení „Interaktivní tabule včetně dataprojektoru, 
ozvučení, dopravy a montáže v sídle objednatele“ (dále jen „vybavení“) a objednatel se 
zavazuje vybavení převzít a zaplatit za něj dodavateli cenu, která je sjednána v čl. III této 
smlouvy. Předmětem smlouvy je dodání vybavení v této smlouvě podrobně 
specifikovaného v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Dodavatel je oprávněn dodat vybavení i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě 
nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady vybavení, jakoby je prováděl 
on sám. Dodavatel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod 
pokutou ve výši 100 % z ceny veřejné zakázky. 

II. Doba plnění  

1. Smluvní strany se dohodly, že vybavení bude dodavatelem předáno nejpozději 
do 18. 8. 2017.   

2. Pokud dodavatel připraví vybavení k předání před termínem sjednaným v bodě 1., je 
objednatel povinen jej převzít.  

III. Cena za vybavení  

1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za dodávku vybavení nabídkovou cenu jako 
cenu sjednanou, která činí: 

 
 bez DPH                                    84 960,00 Kč  
 DPH  21%       17 841,60 Kč 
  
 Cena celkem včetně DPH     102 801,60 Kč  
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2. Tato cena je stanovena jako pevná na základě předchozí nabídky dodavatele, nejvýše 
přípustná, zahrnuje veškeré náklady potřebné pro kompletní dodání vybavení 
dodavatelem včetně dopravy a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Cena 
zahrnuje rovněž veškeré náklady dodavatele související s dodáním vybavení. Tuto cenu 
lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě a to formou písemného 
dodatku smlouvy. Po dobu dodávky nebude uplatněna inflace.  

3. Změna sjednané ceny je možná pouze tehdy, pokud po podpisu smlouvy a před 
termínem dokončení dodávky vybavení dojde ke změnám sazeb DPH. 

IV. Platební podmínky 

1. Objednatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. V daňovém dokladu bude zúčtováno 
DPH dle platných předpisů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně.  

2. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí 
faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce apod.) 
vadami, je objednatel povinen dodavatele na tyto vady upozornit do 7 dnů ode dne 
obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu 
uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu 
o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. 
Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově 
vystaveného daňového dokladu. 

3. Splatnost daňového dokladu bude do 21 kalendářních dnů ode dne průkazného doručení 
daňového dokladu potvrzené pověřenou osobu objednatele. Závazek objednatele zaplatit 
fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
dodavatele. 

V. Způsob provádění dodávky vybavení 

1. Při dodání vybavení postupuje dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se předmětné dodávky a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností dodavatele. 

2. Dodavatel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci dodávky vybavení nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak dodavatel učiní, 
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese dodavatel. Stejně tak se dodavatel zavazuje, že k realizaci dodávky 
vybavení nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. 

3. Dodavatel je povinen provádět všechny práce při dodávce vybavení v souladu 
s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků.  

VI. Záruka, reklamace 

1. Dodavatel odpovídá za vady, jež má vybavení v záruční době. 

2. Záruční doba se poskytuje na tabuli a na povrch interaktivní tabule 5 let, na ozvučení 
učeben 2 roky, na datový projektor 3 roky a lampu 6 měsíců.  Počátek běhu záruční doby 
je stanoven na den následující po dni předání a převzetí vybavení. 

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí vybavení jako celku, provedeného 
v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a s touto smlouvou. 

4. Servisní místo po dobu záruční doby je VŠE PRO TISK s.r.o., Čechova 406, 397 01 
Písek, možnost hlášení závad v pracovní dny v době od 8 do 17 hodin. 

5. Dodavatel je povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich 
uplatnění na výše uvedené elektronické adrese. Veškeré náklady spojené s dopravou do 
a ze záruční opravy vždy hradí dodavatel. 



             

3 

6. V případě, že dodavatel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem 
v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění 
takovýchto vad třetí straně na náklady dodavatele. Takto odstraněné vady budou 
považovány za odstraněné dodavatelem a dodavatel ponese dál záruku za celé vybavení 
v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. 

VII. Zvláštní ujednání 

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dodávce vybavení je Příloha č. 1, ve které jsou 
popsány technické parametry vybavení.  

 

VIII. Odpovědnost za škodu 

1. Dodavatel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení 
této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění dodávky vybavení. 

2. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dodávku vybavení 
provádějí. 

3. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které dodavatel použil nebo hodlal použít při provádění 
dodávky vybavení. 

IX. Smluvní pokuty   

1. V případě, že dodavatel bude v prodlení s řádným dokončením dodávky vybavení, je 
povinen dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vybavení za 
každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce 
dodavatele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje dodavatele jeho 
povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 

2. V případě, že objednatel je v prodlení se zaplacením ceny dodávky vybavení podle čl. III 
této smlouvy, je povinen objednatel zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny vybavení za každý započatý den prodlení.  

3. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není 
dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne. 

X. Všeobecná ustanovení   
 
1. Smluvní strany výslovně ujednávají, že právní režim závazkového vztahu založeného 

touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž 
jeden obdrží objednatel a jeden dodavatel. Ustanovení této smlouvy je možné měnit 
pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

 
Ve Volyni, dne 10. 7. 2017     V Písku dne 4. 7. 2017  
 
 
za  objednatele:                                                             za  dodavatele: 
 
 
 
……………………………     …………………………………. 
PaedDr. Eva Klasová       Jiří Říman   
     ředitelka školy  jednatel společnosti  


