
 

 

NÁVRH 
Smlouva č… 

              
               uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník 
 

„Nákup IC technologií“ 
                                                          (dále jen „smlouva“) 

                
 
 

Smluvní strany 
 
Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 
se sídlem:   Rožmitálská 340, 262 72 Březnice 
zastoupený:    Ing. Marií Fiřtíkovou, ředitelkou                    
IČ:     61100277 
DIČ:                                       CZ61100277 
Kontaktní osoba:  
ve věcech smluvních -            Ing. Fiřtíková M. - ředitelka  
Telefon:    +420 318 682 961 
E-mail:   firtikova@sbrez.cz 
 
ve věcech technických-          Havelka J.  
Telefon:    +420 318 682 961 
E-mail:   hospodar@sbrez.cz 
 
(dále jen „kupující“)    
 
a 
  
Prodávající: 
 
Sídlo:                    ……………………….. 
Jednající:              ……………………….. 
IČ:    ……………………….. 
DIČ:    ……………………….. 
Bankovní spojení:  ……………………….. 
Číslo účtu:            ……………………….. 
Kontaktní osoba:  ……………………….. 
Telefon:   ……………………….. 
E-mail:   ……………………….. 
 
(dále jen „prodávající“)          
    

Kupující a prodávající dále jen „smluvní strany“ 



 
 

 

1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajícího dodat kupujícímu  dle specifikace uvede-
né v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „zboží“) za podmínek uvedených dále v této smlouvě a 
jejích přílohách. 

1.2. Předmětem této smlouvy je dále povinnost kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít a 
zaplatit za něj cenu dle čl. 2.1. této smlouvy. 

2. DOBA A MÍSTO PLN ĚNÍ 

2.1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 15 kalendářních dnů od podpisu této smlou-
vy. 

2.2. Místem plnění je sídlo kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za zboží dle čl. 2.1. této smlouvy činí …………………..,- Kč bez daně z přidané hodno-
ty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou …… %, 
tedy ……………….,- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí …………………….,- Kč (dále 
jen „kupní cena“). Kupní cena je konečná, závazná a obsahuje všechny případné náklady pro-
dávajícího včetně poplatků.  

3.2. Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet pro-
dávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) vystavené 
prodávajícím. 

3.3. Prodávající vystaví fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání 
protokolu o předání a převzetí zboží podle článku 4.1 této smlouvy. Splatnost faktury je 30 dní 
ode dne jejího doručení kupujícímu. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu je splněna ode-
psáním příslušné částky z účtu kupujícího. Kupující neposkytuje zálohy. Platby budou probí-
hat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně. 

3.4. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, ob-
chodní firmu/název, sídlo a IČO prodávajícího, předmět smlouvy, bankovní spojení, fakturo-
vanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského 
zákoníku.  

3.5. Kupující je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné 
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. 
V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne 
doručení opravené nebo doplněné faktury kupujícímu. Kupující není v takovém případě v 
prodlení. 

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, P ŘECHOD VLASTNICTVÍ 

4.1. O předání a převzetí zboží dle této smlouvy bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvní-
mi stranami. V případě zjištěných nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i tato skuteč-
nost s konkrétním vymezením zjištěných vad u dodaného zboží včetně způsobu a termínu je-
jich řešení. Zboží je řádně předáno až podpisem protokolu oběma smluvními stranami. Kupu-
jící je oprávněn protokol nepodepsat a zboží nepřevzít, má-li pro to vážný důvod. 



 
 

 

4.2. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží 
kupujícím. 

5. PRÁVA Z VAD, SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

5.1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na zboží záruku za jakost v délce 36 měsíců, 
a to počínaje dnem převzetí zboží kupujícím. 

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

5.3. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen zajistit realizaci záručního servisu ná-
sledující pracovní den po nahlášení vady kupujícím, a to v místě instalace či umístění zboží, 
zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit.  

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

5.5. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou 
nebo údržbou zboží nebo úmyslným poškozením zboží kupujícím nebo nepovolanou osobou, 
případně jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupují-
cího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu. 

5.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má kupující právo na odstranění vady 
dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou 
zboží, na přiměřenou slevu nebo odstoupit od této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za 
podstatné porušení smlouvy bude považováno zejména: 

a) nemožnost odstranění vady dodaného zboží; 

b) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 5 dní. 

c) jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 
kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně 
ukáže nepravdivým. 

5.7. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek zalo-
žený smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstou-
pení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody 
vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku 
z prodlení, pokud již dospěl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. 

5.8. Při nedodržení doby dodání zboží či v případě prodlení s odstraněním vady zboží je prodávají-
cí povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Kupní ceny za každý i započa-
tý den prodlení. 

5.9. Při nedodržení doby splatnosti faktury je kupující povinen uhradit prodávajícímu pokutu ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

5.10. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splat-
nosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího. 

5.11. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy 
v plné výši. 



 
 

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti 
smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a 
předpisy souvisejícími.  

6.2. Veškeré případné spory vzniklé mezi smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s tou-
to smlouvou budou primárně řešeny jednáním smluvních stran. V případě, že tyto spory nebu-
dou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České 
republiky. 

6.3. Prodávající se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se dále zavazu-
je umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním ve-
řejné zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními před-
pisy. 

6.4. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlou-
vy, včetně kupní ceny v souladu s příslušnými právními předpisy. 

6.5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslo-
vaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovede-
ným písemnou formou se nepřihlíží. 

6.6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neú-
činným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení 
nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit 
od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsa-
hem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku. 

6.7. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povin-
nostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění 
ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený tou-
to smlouvou.  

6.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6.9. Tato smlouva je sepsána v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá prodáva-
jící a 4 vyhotovení obdrží kupující. 

6.10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a sro-
zumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

6.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

Příloha č. 1 – technická a cenová specifikace 

 



 
 

 

V ………… dne ……………………… 
 

PRODÁVAJÍCÍ 
 
 
 

___________________________________ 
[jméno] 

[jméno a funkce oprávněné osoby] 

V Praze dne ………………………. 
 

KUPUJÍCÍ 
 
 
 

___________________________________ 
Ing. Marie Fi řtíková 

ředitelka 
 


