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Krajský úřad 

Číslo prodávajícího:  
Číslo kupujícího:   18/SML4556/KS/SPRP  
 
 
 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

Prodávající:                     
Název: CZ Papír s.r.o.  
Sídlo: Děčínská 342, 407 22, Benešov nad Ploučnicí  
Zastoupený: Mgr. Josefem Plachým, jednatelem společnosti  
IČ: 28749022  
DIČ: CZ28749022  
Bank. spojení: FIO banka 

číslo účtu:  2900195332/2010 
 

Zástupce pro věcná 
jednání: 

Mgr. Josef Plachý  

E-mail/telefon: Josef.plachy@mistr-papir.cz 
732452959 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 30674 (výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě). 
  (dále jen „prodávající“) 

a 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

KUPNÍ SMLOUVU: 

Kupující:  
Název : Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem 

číslo účtu:  3029212/0800 
Zástupce pro věcná jednání: 
E-mail/telefon: 
           (dále jen „kupující“) 
 

Ing. Alexandra Zdeňková, vedoucí oddělení LZPPP 
zdenkova.a@kr-ustecky.cz/ +420 778 448 293 

mailto:zdenkova.a@kr-ustecky.cz
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I. 

Předmět smlouvy a koupě 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Přístroje a soupravy určené k 
demonstračním účelům IKAP B“ – část 3 – Demonstrační soupravy a stavebnice 
(dále jako „předmět koupě“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě, popř. dalších 
dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Předmětem koupě je dodávka Demonstračních souprav a stavebnic. Bližší specifikace 
položek je uvedena v nabídce ze dne 24.8.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní mu nabýt 
vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí 
prodávajícímu kupní cenu.  

4. Předmět koupě je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,  
z projektu „Cílená podpora škol při naplňování KAP 1“  (IKAP B), reg.č.  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369. 

II. 

Doba a místo plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě max. do 15. 12. 2018. jednotlivé dodávky 
mohou být dodávány průběžně. Ukončení plnění celé smlouvy bude nejpozději 15.12. 
2018 

2. Místem dodání předmětu koupě jsou střední školy na území Ústeckého kraje, přesná 
specifikace míst dodání jednotlivých položek je uvedena v nabídce  - v oceněném 
soupisu dodávek (příloha č. 2)  

III. 

Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena se ujednává ve výši 194 212,40 Kč (slovy jednostodevadesát-
čtyřitisícedvěstědvanáct korun českých 40 haléřů) bez DPH a 234 997,- Kč (slovy 
dvěstětřicetčtyřitisícedevětsedevadesátsedm korun českých) s 21% DPH.  

Kupní cena se rovná ceně plnění veřejné zakázky s názvem „Přístroje a soupravy 
určené k demonstračním účelům IKAP B“ – část 3 Demonstrační soupravy a 
stavebnice uvedené v nabídce prodávajícího ze dne 24. 8. 2018  

2. Kupní cena je ujednána dohodou smluvních stran. Kupní cena bez DPH je stanovena 
jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací 
koupě. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Prodávající není oprávněn 
žádat změnu kupní ceny ze žádného důvodu.  

3. Kupní cena bude zaplacena kupujícím na základě vystavených daňových dokladů – 
faktur (dále i jako „faktura“), kterou je prodávající oprávněn vystavit až po odevzdání a 
převzetí dílčí části předmětu koupě a to 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení faktury je 
Protokol o odevzdání a převzetí předmětu koupě (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma 
smluvními stranami. 

4. Daňový doklad – faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat kromě čísla smlouvy a 
lhůty splatnosti, která činí 21 dnů od doručení faktury kupujícímu, také náležitosti 
daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 
občanského zákoníku, a bude kupujícímu doručen v listinné podobě, popř. výjimečně 
v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít uvedené 
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náležitosti, kupující není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do 
prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, kupující fakturu vrátí 
zpět prodávajícímu k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového 
dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

5. Fakturace proběhne každý měsíc, po dodání demonstračních přístrojů v daném měsíci. A 
to na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu. 

6. Dále musí každá faktura /příp. její příloha/ obsahovat: 

- soupis dodávek, kde bude uveden min. název, specifikace a cena každé položky 
a to za kus a následně za počet kusů.   

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH, 

- větu: „Spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
z projektu „Cílená podpora škol při naplňování KAP 1“ (IKAP B), reg. č.:   
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369. 

7. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
prodávajícího. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn 
dnem, kdy je částka odepsána z účtu kupujícího. 

8. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro 
vystavení a placení faktury. 
 

IV. 

Splnění závazku (dodání předmětu koupě) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu koupě 

1. Ke splnění závazku prodávajícího dojde odevzdáním předmětu koupě kupujícímu v místě 
plnění, převzetím kupujícím a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními 
stranami.  

2. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího na 
kupujícího okamžikem odevzdání a převzetí předmětu koupě dle odst. 1. tohoto článku. 

3. Pokud předmět koupě obsahuje jakékoliv vady, má kupující právo odmítnout jeho 
převzetí. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad, v rámci něhož zohlední 
ujednání v odstavci 6 nebo 7 uvedené v článku V. 

 

V. 

Odpovědnost prodávajícího za vady a jakost 

1. Předmět koupě má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání. 

3. Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu kupujícího na slevu z kupní ceny z důvodu vadného plnění. Nedostává 
se tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit kupní cenu ohledně zadržované 
kupní ceny nebo její části. 

4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost, že předmět koupě bude po dobu 
záruční doby způsobilý pro použití ke smluvenému účelu nebo že si zachová obvyklé 
vlastnosti. Záruční doba bude min. 24 měsíců, popř. déle ode dne převzetí bezvadného 
předmětu koupě. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá 
prodávající za vady předmětu koupě existující v době jeho převzetí kupujícím.  

5. Vady předmětu koupě existující v době jeho převzetí kupujícím a vady, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u 
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prodávajícího písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je kupující povinen 
vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst.1 věty druhé 
občanského zákoníku má kupující vůči prodávajícímu podle své volby tato práva 
z odpovědnosti za vady a za jakost :  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad dodáním nového předmětu koupě 
bez vady, pokud předmět koupě vykazuje podstatné vady bránící v užívání, 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu koupě, 
c)  právo odstoupit od smlouvy. 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu 
prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad dodáním nového 
předmětu koupě nebo opravou předmětu koupě platí, že prodávající je povinen vady 
odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od písemného nahlášení vady kupujícím. 

7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy nebo pokud kupující volbu práva 
dle odst. 6 tohoto článku neprovede včas, má kupující vůči prodávajícímu tato práva 
z odpovědnosti za vady a za jakost: 

        a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad a nebo 
        b) právo dodáním nového předmětu koupě  

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad platí, že prodávající je 
povinen vady odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od písemného nahlášení vady 
kupujícím. 

8. Smluvní strany se dohodly na tom, že kupující je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
prodávající nebo kupující sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že prodávající je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. O tomto bude 
sepsán samostatný protokol, který podepíší obě smluvní strany (zástupci pro věcná 
jednání). 

9. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující 
požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 

10. Uplatněním práv dle odst. 6 a 7 tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6 a 7 tohoto článku, je kupující oprávněn uhradit ze 
zadržené kupní ceny nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 

VI. 

Porušení smluvních povinností 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 

a) v případě, že uchazeč nedodá jakoukoliv položku nebo položky v max. stanoveném 
termínu, bude mu účtována smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny s DPH 
za každý den překročení sjednané doby dodání předmětu koupě 

b) prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady smluvní pokutu výši 0,1% z celkové kupní ceny s DPH. 

  
2. Kupující má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 

vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 
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VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Kupující tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto dle usnesení Rady 
Ústeckého kraje č. 61/122R/2016 zde dne 12.10.2016. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 paré s platností originálu, přičemž kupující  obdrží  1 
vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána prodávajícímu do datové 

schránky ID 7gg7cn6. 

 
VIII. 

Podpisy smluvních stran 

1. Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

2. Mgr. Josef Plachý je oprávněn podepsat tuto smlouvu za prodávajícího v souladu 
s přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

 

V …………….. dne ………………… V Ústí nad Labem dne ……………….. 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………… 
Prodávající 
 
 
 
 

Kupující 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 

Přílohy: 
Příloha  č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku 
Příloha  č. 2 – Oceněný soupis dodávek
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 30674

Datum vzniku a zápisu: 11. listopadu 2011
Spisová značka: C 30674 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: CZ Papír s.r.o.
Sídlo: Děčínská 342, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Identifikační číslo: 287 49 022
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:

Jednatel:
  JOSEF PLACHÝ, dat. nar. 9. srpna 1952

Nedbalova 858/4, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
Den vzniku funkce: 11. listopadu 2011

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:

Společník: MARTIN KUBŠ, dat. nar. 6. dubna 1980
Pod lipami 339/52, Žižkov, 130 00 Praha 3

Podíl: Vklad: 102 000,- Kč
Splaceno: 102 000,- Kč
Obchodní podíl: 51%
Druh podílu: základní

Společník: JOSEF PLACHÝ, dat. nar. 9. srpna 1952
Nedbalova 858/4, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín

Podíl: Vklad: 98 000,- Kč
Splaceno: 98 000,- Kč
Obchodní podíl: 49%
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech



Příloha č. 1.3

č. 3. Část -  Demonstrační soupravy a stavebnice
počet 

kusů

cena za kus 

bez DPH

cena celkem 

bez DPH
DPH % Místo dodání

16 naučná sada pro digitální elektroniku  a) 5 467,00 2 335,00 21

naučná sada s kontaktním nepájivým polem, umožňující porozumět základním principům logických 

operátorů, ( od základů digitální elektroniky až k plánování vlastních variant zapojení), rychlé a snadné 

uspořádání obvodů  s možností sestavit min. 20 variant pokusů - možné experimenty: dotykový spínač · 

NAND hradlo · klopný obvod RS · blikající obvod · dvojitý blikač · frekvenční dělič · klopný obvod JK · 

počítadlo · posuvný registr · synchronní čítač

mimimální  obsah sady : 

- min. 22 dílů

- kontaktní nepájivé pole                                                                                                                                                                                                         

- včetně návodu

SŠ pedagogická, 

hotelnictví a služeb,   

Komenského 754/3, 

412 01 ,Litoměřice

17 naučná sada pro digitální elektroniku  b) 5 427,00 2 135,00 21

 Výuková sada pro začátečníky   téma - Elektronika       - naučná sada s kontaktním nepájivým polem 

umožňujícíc rychlé a snadné uspořádání obvodů ( od základů elektroniky až k plánování vlastního způsobu 

zapojení), konstrukce bez nutnosti předchozích znalostí  s možností sestavit min. 20 variant pokusů , 

možné experimenty: LED lampa · Senzor dotyku · Světelný senzor · Teplotní senzor · Střídavý blikač · 

Bleskové LED světlo · Časovač · Detektor pohybu 

  mimimální  obsah sady : 

- min. 22 dílů, kontaktní nepájivé pole                                                                                                                                                                                                            

- včetně návodu

SŠ pedagogická, 

hotelnictví a služeb,   

Komenského 754/3, 

412 01 ,Litoměřice

18 Výuková sada  - pro základy práce s multimetry 5 428,00 2 140,00 21

Výuková sada téma - Elektronika,  sada pro pochopení a použití měřicí a testovací techniky, umožňuujícíc 

minimálně tyto experimenty: měření rezistorů a kondenzátorů v sériovém a paralelním zapojení · měření 

proudu a napětí · zabránění chybám v měření · měření průchodnosti vedení · správné měření součástek v 

obvodech · měření diod · testování LED a tranzistorů · měření teploty

SŠ pedagogická, 

hotelnictví a služeb,   

Komenského 754/3, 

412 01 ,Litoměřice
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19 Naučná experimentální sada pro elektroniku 5 1 114,00 5 570,00 21

 - naučná experimentální sada s kontaktním nepájivým polem pro základy elektronikys možností rozvíjet i 

mimo předložené obvody vlastní aplikace, sestavit obvody na přiložené experimentální desce, testovat a 

zkoušet   další varianty zapojení.  musí obsahovat analogové i digitální obvody s jednotlivými polovodiči a 

integrovanými obvody, umožnit osvojení si základů operačního zesilovače, jakož i využití sensorů. Sada s 

možností sestavit min. 50 variant pokusů - od jednoduchých obvodů s LED a odpory, přes základní 

tranzistorové obvody až k použití složitých integrovaných obvodů. možné experimety :  obvody s LED, 

elektronický blikač, klopné obvody a časové spínače, zesilovač AF s operačním zesilovačem, generátor 

tónu a signálu, senzory přiblížení a chvění, senzory světla a zvuku, krátkovlnné a AM rádio

   mimimální  obsah sady : 

- min. 28 komponentů, experimentální deska                                                                                                                                                                                                                                                     

- včetně Manuálu, 

   

SŠ pedagogická, 

hotelnictví a služeb,   

Komenského 754/3, 

412 01 ,Litoměřice

20 Výuková sada pro elektrochemii 16 5 749,00 91 984,00 21

Gymnázium a SPŠ 

Duchcov, Masarykova 

909/12, 419 01 

Duchcov

8 ks

Gymnázium T. G. 

Masaryka, Studentská 

640, 436 01 Litvínov

8 ks

Souprava musí obsahovat potřebný materiál k provádění základních experimentů z elektrochemie 

(elektrolýza, elektrochemické články, atd),  umístěná v úložném kzfříku , včetně  Manuálu s návodem 

Minimální obsah soupravy:

- skleněná vanička

- sada vodičů

- kyselina citronová, pentahydrát síranu měďnatého (modrá skalice), chlorid sodný (kuchyňská sůl)

- uhlíková elektroda,  zinková elektroda,  měděná elektroda, železná elektroda

- lakmusový papírek

- digitální multimetr

- LED indikátor

- krokosvorky,  baterie 4,5 V
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21 Měřící přístroj - sada na stanovení iontů 1 46 009,40 46 009,40 21

Měřící přístroj v přenosném kufříku - musí umožňovat analýzu různých vzorků vody přímo v terénu.

Sada obsahuje minimálně:                                                                                                                                                                                                                    

- fotometr PF-12 plus 

- testy: amoniak 0,5 - 15 mg/l NH4+, železo (triazin) 0,04 - 1,0 mg/l Fe, dusičnany 50 1 - 120 mg/l NO3-

dusitany 0,02 - 0,5 mg/l NO2, pH 4,0 - 9,0, fosforečnany (DEV) 0,2 - 5 mg/l P, uhličitanová tvrdost 0,6 - 

25,0 °e, celková tvrdost 0,6 - 25,0 °e

OA a SOŠ zemědělská 

a ekologická Žatec, 

Studentská 1354, 438 

01 

22 Výuková sada na experimenty s optikou 1 29 669,00 29 669,00 21

Optická sada -  na experimenty s optikou umožňující: skládání barev, rozklad světla, reflexe, snellův zákon, 

konvexní a konkávní zrcadla, dutá zrcadla, ohnisková vzdálenost, zdánlivá hloubka, reverzibilita, disperze, 

zvětšení čoček, zvětšení konkávního zrcadla, teleskop, mikroskop

sada obsahuje minimálně komponenty:

 - optická lavice  min. 1 m

- sada čoček (+100, +200 mm) ,  stínítko , sada rozkladových hranolů a čoček, optický úhloměr

- nastavitelný držák čoček, čočky (+250, −150 mm), konvexní / konkávní zrcadlové plochy           

Gymnázium Kadaň, 5. 

května 620,      432 01

23 Stavebnice z kovových prvků  (Merkur) 3 4 790,00 14 370,00

 -  stavebnicová sada, základními prvky jsou  pásy a profily různých tvarů a délek z lakovaného ocelového 

plechu se sítí předvrtaných otvorů, kdy se dílky spojují šroubky a matičkami                                                                                                                                                                                                                                                                      

sada obsahuje  min. 1400 dílů a  min. 150 druhů součástek, včetně pásů, traktorových kol, ozubených a 

převodových kol, motorek, dlouhé úhelníky, pásky                                                                                                                                                                                                                                                        

- s  možností sestavit modely terénních vozidel, velké stroje a vozidla, které lze pomocí převodů a motůrku 

rozpohybovat                                                                                                                                                                                                                                   

- včetně návodu na stavbu min. 100 různých modelů                                                                                                                       

Kompatibilní se stavebnicí Merkur                                                                                                                                                                                                                          

SOŠ energetická a 

stavební, OA a SZŠ,  

Na Průhoně 4800,430 

03 Chomutov

Cena celkem bez DPH  / neplátci DPH -Celková cena         194 212,40

DPH 40 784,60

Cena celkem s DPH               234 997,00
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