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Příloha č. 7 

KUPNÍ SMLOUVA 

Číslo:   

 

kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě 

vzájemného konsenzu a za následujících podmínek tyto smluvní strany: 

 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec 

Králové, Hradební 1029  

Sídlem: Hradební 1029,, 500 03 Hradec Králové  

IČ: 15062848 

Bankovní spojení: účet č. 29034511/0100,  vedený u KB, a.s 

Zastoupené: PaedDr. Pavel Jankovský, ředitel školy 

na straně jedné a dále v textu pouze jako „Kupující“ 

 

a 

 

DLNK s.r.o.  

Sídlem: E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice  

Adresa pro doručování, je-li odlišná od shora uvedené:  

IČ: 26012162  

DIČ: CZ26012162  

Bankovní spojení: účet č. 2800105619/2010 vedený u Fio Banka  

V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové zapsaná v oddílu C, 

vložka č. 20041  

Jednající: Bc. David Línek  

na straně druhé a dále v textu pouze jako „Prodávající“. 

 

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u 

které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 

způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu 

způsobila, tuto nahradit v plné výši. 
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Článek I. 

Předmět Dodávky 

1.01 Dodávkou podle této smlouvy je:  

Dodávka výpočetní techniky pro projekt „EU peníze středním školám, SOŠ a SOU Hradec 

Králové, Hradební 1029“, IČO 15062848, č. zakázky. C14368 (dále i jen jako „Dodávka“) 

Dodávka je blíže specifikována v technickém popisu, který předložil Prodávající ve své 

nabídce ze dne 20. Března 2014 a který je nedílnou součástí této smlouvy v příloze č. 1. 

1.02 Prodávající se touto smlouvou zavazuje:  

a) dodat Kupujícímu předmět Dodávky dle odst. 1.01, nový, plně funkční, bez vad a převést 

na něho vlastnické právo k tomuto předmětu Dodávky,  

b) Prodávající je povinen současně s předáním předmětu Dodávky předat Kupujícímu též 

veškerou obvyklou dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje, zejména 

 návod k obsluze a údržbě zařízení v českém jazyce, 

 záruční listiny, 

 záruční podmínky, 

 písemné prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 

výrobky apod. 

a Kupující se zavazuje za tuto Dodávku, dodanou v souladu s touto smlouvou, zadávací 

dokumentací a právními předpisy, zaplatit cenu ve výši dle čl. 2 a způsobem dle čl. 3 této 

smlouvy.  

1.03 Kupující převezme předmět Dodávky pouze na základě předávacího protokolu 

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody, riziko ztráty a 

vlastnické právo k předmětu Dodávky nebo jejím dílčím částem přechází z Prodávajícího na 

Kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu.  

 

Článek II. 

Cena Dodávky 

2.01 Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit:  

Celková cena Dodávky bez DPH  673 600,- Kč 

Sazba DPH (v%) a výše DPH v Kč 21% 141 456,- Kč 

Celková cena Dodávky vč. DPH 815 056,- Kč (dále jen jako „Celková cena Dodávky“) 

2.02 Smluvní strany se dohodly, že Dodávka bude realizována v jediné etapě (tj. najednou). 

2.03 Smluvní strany se dohodly, že Celková cena Dodávky je konečná a nemůže být 

navýšena. Celková cena Dodávky zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním 

povinností Prodávajícího na základě této smlouvy, zadávací dokumentace a platných právních 
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předpisů (tj. zejména, ale nikoliv pouze náklady Prodávajícího na dopravu, pojištění, zapojení 

přístrojů či zařízení, atp.).  

Článek III. 

Platební podmínky  

3.01 Kupující je povinen bezhotovostně bankovním převodem zaplatit Prodávajícímu za 

Dodávku cenu ve výši dohodnuté v čl. 2 smlouvy, a to na základě jím vystaveného a 

Kupujícímu prokazatelně doručeného daňového dokladu. Prodávající je oprávněn vystavit 

fakturu za Dodávku podle této smlouvy pouze po úplném a zcela bezvadném předání 

předmětu Dodávky (tj. Dodávky jako celku bez protokolárního uvedení vad a nedodělků), a to 

do 5 kalendářních dnů po takovém písemném protokolárním převzetí předmětu Dodávky. 

3.02 Obě smluvní strany tímto bezvýhradně ujednávají právo Kupujícího pozastavit 

finanční plnění, a to ve výši 10 % ceny Dodávky (dále i jen jako „Zádržné“). Tuto zbývající 

část ceny Dodávky je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit nejpozději do tří měsíců od 

uplynutí splatnosti daňového dokladu, avšak pouze v případě, že Kupující v této době 

neuplatní u Prodávajícího své nároky z odpovědnosti za vady. V případě, že Kupující ve výše 

uvedené lhůtě své nároky z odpovědnosti za vady uplatní, vznikne Kupujícímu povinnost 

uhradit Zádržné a to ve lhůtě 35 dnů od odstranění poslední vytknuté vady. 

3.03 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat jednak samostatnou položku za dodávku 

investičního charakteru a jednak samostatnou položku za dodávku neinvestičního charakteru. 

Mezi náležitosti daňového dokladu dále patří označení projektu, ke kterému se Dodávka 

vztahuje, tj. název  „EU peníze středním školám“, reg. číslo CZ.1.07/.1.5.00/34.0138. 

 

Přílohou a součástí daňového dokladu musí být:   

a) Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky jako bezvadné, 

nebo 

b) Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky a Kupujícím 

potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků Dodávky uvedených v 

předávacím protokolu. 

 

Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve 

smyslu příslušných právních předpisů Součástí dokladu bude položkový soupis dodaných 

předmětů. 

3.04 V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti stanovené 

v tomto článku, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k 

doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Kupujícímu. 

Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 35 dnů.  
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Článek IV. 

 Dodací doba a místo montáže 

4.01 Prodávající se zavazuje dodat Dodávku v jediné etapě (tj. najednou), nejpozději do 6 

týdnů od účinnosti smlouvy, Prodávající splní svou povinnost dodat Dodávku tím, že tyto 

budou protokolárně převzaty jako zcela bezvadné Kupujícím. 

4.02 Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Dodávky Kupujícího s 

dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně (písemně, 

emailem) uvědomí o tom, že má v úmyslu Dodávku předat, jinak Kupující není povinen 

Dodávku převzít.   

4.03  Montáž audiovizuální techniky bude provedena na budově H1 a H2. 

4.04 Prodávající se zavazuje Dodávku provést v níže uvedeném místě:  

 SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové 

4.05 Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Dodávku a podepsat 

předávací protokoly: Bc. Karel Kubza, zást. ředitele. 

4.06 Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné 

dokumentace. 

Článek V 

Záruční doba  

5.01 Kupující a Prodávající ujednávají, že Záruční doba na Dodávku je min. 36 měsíců ode 

dne, kdy byla Dodávka nebo její dílčí část jako bezvadná převzata Kupujícím, pokud není 

součástí Nabídky uvedena záruční doba pro danou položku uvedena jako vyšší.  

5.02 Na všechny dodávky v oblasti výpočetní techniky (HW) poskytuje zhotovitel záruční 

dobu v trvání 36 měsíců. Po tuto dobu je zhotovitel povinen odstranit vadu, která brání 

řádnému užívání dodaného HW: 

a. opravou, nebo uvedením HW do standardního režimu nejpozději do 5 pracovních dnů, 

b. pokud není oprava ve výše uvedeném možná termínu, nahradí zhotovitel zadavateli 

vadný HW nejpozději v průběhu 3. pracovního dne jiným HW srovnatelné technické 

hodnoty Při nedodržení výše uvedených termínů pro odstranění vad, které brání 

řádnému užívání HW, může objednatel požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 250,- Kč za každý započatý den prodlení, maximálně však 100 % 

celkové ceny, za kterou byl předmětný HW dodán zadavateli. 
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Článek VI 

Ujednání společná a závěrečná 

6.01 Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní 

zákoník) a dalšími právními předpisy. 

 

6.02 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této 

smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V 

případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, 

zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se 

dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této 

smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla. 

 

6.03 Tato smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž 

Prodávající obdrží jedno (1) a Kupující dvě (2) vyhotovení. 

 

6.04 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami.  

6.05 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že 

tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v 

tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené 

podpisy.  

 

Příloha : 

Příloha č. 1 – Technická specifikace a parametry dodávky  

 

 

 

V Hradci Králové dne:     V ………………….. dne: ……… 

 

 

Za Kupujícího       Za Prodávajícího 

…………….     ………………………………… 
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