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Smluvní strany 

 
1. Kupující:  Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice 

   Sídlo – adresa: náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice 
   Zastoupena: Mgr. Zdeňkem Zitkem, ředitelem školy 

    
   IČ: 48161161 

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice 

        č. ú. 78-9130710247/0100 
  

   Spisová značka Pr1383, vedená obchodním rejstříkem u KS v Hradci Králové 
 

   (dále jen „kupující“) 

 
 

2. Prodávající: AV MEDIA, a.s. 
Sídlo – adresa: 17. listopadu 237, Pardubice 53012 

Zastoupen: ing. Petr Hrubeš, předseda představenstva 

    
   IČ: 48108375 

   DIČ: CZ48108375 
spisová značka rejstříkového soudu: Městský soud Praha,odd. B, vložka 10120 

 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(je-li uchazeč plátce DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně  
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 109 odst. 2  

písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) 
 

(dále jen „prodávající“) 

 
 

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“), kterou se prodávající zavazuje řádně a včas, na 
svůj náklad a nebezpečí, dodat objednateli dodávku dle podmínek této smlouvy a jejích příloh 

a kupující (objednatel) se zavazuje za podmínek této smlouvy věc převzít a zaplatit prodávajícímu 
dohodnutou cenu za její dodání.  

 

 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem systému podpory jazyků, učitelského pracoviště, 

žákovského pracoviště, serveru mediálních aktivit, nábytku a ostatního vybavení multimediální 

jazykové učebny (dále také „věc“). Věc je v podrobnostech vymezena v příloze č. 1 této Smlouvy – 
Krycí list č. 1 až 6 (specifikace předmětu plnění). Prodávající prohlašuje, že na věci neváznou práva 

třetích osob. 

 
2. Prodávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc za níže vzájemně dohodnutou 

kupní cenu do vlastnictví kupujícího, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, a kupující ji do svého 
vlastnictví, se všemi součástmi a příslušenstvím, přijímá.  

 

Kupní smlouva  
 

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 2079 an. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku (dále jen Smlouva) 

 

Multimediální jazyková učebna 
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3. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, 
kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.  

 
4. Místem plnění je náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice (dále jen „místo plnění“). 

 

 
Článek II. 

Cena a platební podmínky 
 

1. Cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku věci v rozsahu, způsobem a za 
podmínek této Smlouvy, činí dle dohody smluvních stran 

 

988.478,- Kč (Slovy: devětsetosmdesátosmtisícčtyřistasedmdesátosm korun českých) bez DPH (dále 
jen „smluvní cena“).  

 
DPH činí 207.580,40 Kč (Slovy: dvěstěsedmtisícpětsetosmdesát korun českých, čtyřicet haléřů).  

 

Cena včetně DPH činí 1.196.058,- Kč (Slovy: jedenmilionstodevadesátšesttisícpadesátosm korun 
českých). 
 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou 

věci dle této Smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se kupní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu 
s touto změnou sazby.  

 
2. Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího na 

základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je 

dnem podepsání protokolu o předání a převzetí věci. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů ode dne 
jeho doručení kupujícímu.  

 
3. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude kupující platit fakturovanou částku na ten účet 

prodávajícího, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 109 

odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele 
než takto zveřejněný, bere prodávající na vědomí, že kupující je bez dalšího oprávněn zaplatit na 

uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; kupující v takovém případě zaplatí DPH přímo na 
účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje prodávajícího. 

 
4. Pokud je v okamžiku fakturace o prodávajícím zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 

skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., 

o DPH, bere prodávající na vědomí, že kupující je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet prodávajícího 
pouze fakturovanou částku bez DPH; kupující v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce 

daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje prodávajícího. 
 

Článek III. 

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 
 

1. Prodávající se zavazuje předat věc plně funkční a řádně zprovozněnou kupujícímu v místě plnění co 
nejdříve, nejpozději však do 20. 11. 2017. Nebude-li věc či její část předána kupujícímu včas, plně 

funkční a zprovozněná, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z výše ceny nedodané věci či její části za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tímto není 

dotčeno právo na náhradu škody, a to škody v plném rozsahu. 

 
Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí potvrzeném na 

předávacím protokolu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci včetně užitků přechází na 
kupujícího současně s nabytím vlastnictví. 

 

2. Spolu s věcí předá prodávající kupujícímu doklady nutné pro používání věci – návod/návody 
v českém jazyce. 
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3. Náklady spojené s předáním věci, zejména dopravu a balení, montáž a zprovoznění, nese 
prodávající a náklady spojené s převzetím věci nese kupující.  

 

4. O předání a převzetí věci a souvisejících dokladů bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami. Kupující není povinen věc převzít, pokud budou zjištěny jakékoli vady bránící 

řádnému užívání věci pro sjednaný účel. Prodávající je povinen zajistit nápravu zjištěných vad 
v termínu stanoveném dohodou smluvních stran nejpozději však do 10 dnů ode dne zjištění takové 

vady při převzetí a předání věci. 

 
5. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k předání a převzetí věci 

dle této Smlouvy. 
 

 
Článek IV. 

Odpovědnost za vady, záruka 

 
1. Prodávající poskytuje na věc (viz příloha č. 1 Smlouvy) záruku v délce 24 měsíců, která běží ode 

dne předání a převzetí věci, plně funkční, bez vad a nedodělku, způsobilou provozu.   
 

2. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, kterou měla věc v době přechodu nebezpečí škody 

na kupujícího a na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu či 
náhradu věci provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady, není-li dohodnuto jinak, nebo 

na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí 
věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této Smlouvy. Věc k opravě přebírá prodávající na 

kontaktní adrese kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do 

opravy v originálním obalu. V případě neodstranění reklamované vady ve stanovené lhůtě je 
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že stejně jako v předchozím odstavci budou postupovat i při reklamaci 
záručních vad. 

 

4. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité 
vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se 

ukáže nepravdivým. 
 

5. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv 

z odpovědnosti za vady. 
 

6. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 
 

7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. 
 

 

Článek V. 
Součásti Smlouvy 

 
Součástí Smlouvy jsou příloha č. 1 – Krycí listy č. 1 až 6, příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění 

kvalifikačních předpokladů a příloha č. 3 – Čestné prohlášení ke skutečnostem dle § 4b zákona 

č. 159/2006 Sb. 
 

 
Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 
2. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem 

obecnými soudy. 
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3. Smluvní strany stvrzují, že si Smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí 
s ní. Smluvní strany prohlašují, že se Smlouvou cítí být vázány, že ustanovení Smlouvy jim jsou jasná 

a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli 
za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

4. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, 
účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové 

ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

5. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, 

odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každém s platností originálu, z nichž jedno 

vyhotovení obdrží kupující a jedno vyhotovení obdrží prodávající. 

 
 

V Pardubicích dne: 7. 9. 2017    V Pardubicích, dne 28. 8. 2017 
 

Za kupujícího:      Za prodávajícího: 

 
 

---------------------------------------------------                   -------------------------------------------------------- 
Mgr. Zdeněk Zitko, ředitel SPŠPaS Pardubice  Ing. Petr Hrubeš, předseda představenstva 


