
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace 

 

1 

 

 
 

 
KUPNÍ SMLOUVA Č. 10/2018 

 
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění  
 
 
 
Kupující: 
 
Název:    14|15 Baťův institut, příspěvková organizace 
Sídlo:    Vavrečkova 7040, PSČ 760 01, Zlín 
Právní forma:   příspěvková organizace 
IČ:    72563346 
DIČ:    CZ72563346 
Zastoupený: Ing. Petra Kubíková, ředitelka organizace 
(dále jen kupující) 
 
 
Prodávající: 
 
Název:    IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.   
Sídlo:    třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín 
Jednající:   RNDr. Petr Kožela - jednatel  
Zástupce ve věcech technických:  
IČ:    46992308   
DIČ:    CZ46992308 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxx   
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon:   +420 xxxxxxxxxxxxxxxxx   
E-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxx  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C,vložka 8573  
(dále jen prodávající) 
 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 

1.1 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a současně na něj 
k předmětu koupě převést vlastnické právo. Kupující se zavazuje od prodávajícího 
předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu sjednanou ve výši a způsobem 
uvedeným v čl. II. této smlouvy. 
 

1.2 Předmětem koupě je následující zboží v uvedených v příloze č. 1 této smlouvy 
 
1.3 Kupující má právo zboží před zaplacením kupní ceny prohlédnout.  
 
1.4 Zboží dodané prodávajícím bude odpovídat specifikacím uvedených v příloze č. 1 této 

smlouvy.   
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II. 
Cena a platební podmínky 

 
2.1 Cena za zboží byla stanovena dohodou smluvních stran při respektování platné právní 

úpravy a činí celkem 274.600,-Kč bez DPH, z toho DPH 57.666,-Kč tj. 332.266,-Kč 
včetně DPH. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady (včetně nákladů na dodání zboží) 
nezbytné k řádnému a včasnému plnění závazků z této smlouvy. 

 
2.2 Cena za dodané zboží bude kupujícím zaplacena formou převodu na účet prodávajícího 

vedený u xxxxxxxxxxxxxxxxx do 30  dnů od doručení faktury vystavené prodávajícím 
s výjimkou uvedenou v bodě 5.6. této smlouvy. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu 
za dodané zboží v den jeho dodání.  

 
2.3 „Prodávající prohlašuje, že: 

 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy (dále jen „daň“), 

 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

 nebude nespolehlivým plátcem, 

 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 
činnost, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o 
prodávajícím zveřejněna správcem daně skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým 
plátcem, uhradí kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna 
nesrovnalost v registraci bankovního účtu dodavatele určeného pro ekonomickou 
činnost správcem daně, uhradí kupující daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně.“ 

 
 

III. 
Dodací podmínky 

 
3.1 Místem plnění je: 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040,  

760 01 Zlín.  
 
3.2 Prodávající je povinen zboží dodat nejpozději do 40 dnů od uveřejnění smlouvy v registru 

smluv.  
 

IV. 
Záruka 

 
4.1. Prodávající dodá zboží se zárukou za jeho jakost v trvání 36 měsíců. Sjednaná záruční 
doba počíná běžet dnem odevzdání zboží.  
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V. 
Podmínky plnění předmětu smlouvy 

 
5.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení, na 

sjednaném místě a ve sjednané době 
 

5.2 Prodávající splní svůj závazek předáním zboží kupujícímu. Předáním zboží kupujícímu 
se rozumí předání zboží kupujícímu v místě sídla kupujícího. 

 
5.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím. 
 
5.4 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím. 
 
5.5 Vady zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Na práva 

kupujícího z vadného plnění se použijí ustanovení § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
 
5.6 Kupující je oprávněn pozdržet zaplacení ceny za dodané zboží na účet prodávajícího do 

doby odstranění všech vad zboží. 
 
5.7 Prodávající přejímá záruku za jakost zboží v délce sjednané záruční doby a po tuto dobu 

garantuje vymíněné a obvyklé vlastnosti dodaného zboží.  
 
5.8 Prodávající dodá zboží ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Pokud tomu nebrání vážné 

důvody na straně kupujícího. 
 
5.9 Pokud jedna smluvní strana podstatným způsobem poruší smluvní povinnosti, je druhá 

smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit; zejména kupující je oprávněn odstoupit 
od smlouvy v případě, že prodávající je více jak 30 dní v opoždění s dodáním zboží. 

 
 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

  
6.1 Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v této smlouvě výslovně neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními obecných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 
Sb.  

 
6.2 Nedělitelnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace dodaného zboží  
 
6.3 Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou 

způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji 
neuzavírají v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly 
a jsou srozuměny s jejím obsahem. 
 

6.4 Kupující souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně všech případných změn a dodatků, 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a ostatními příslušnými 
aplikovatelnými právními předpisy a zákonem č. 340/2015, o registru smluv. 
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6.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
6.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom potvrzeném vyhotovení. 
 

6.7 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 
 
Zlín, dne 10. 5. 2018   Ve Zlíně dne 9. 5. 2018 
 
 
 
 
 …………………………………..   ………………………………….. 

za kupujícího        za prodávajícího 
       Ing. Petra Kubíková    xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
       ředitelka organizace     na základě plné moci 
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Příloha č. 1 - Specifikace dodaného zboží 

 
      

Pořadové 
číslo 

Název Počet 

1. Veeam Backup & Replication Enterprise - Public Sector 8 

2. 
2 additional years of Basic maintenance prepaid for 
Veeam Backup & Replication Enterprise 

8 

 


