
 

Škola 3. tisíciletí – společně ke kvalitní výuce 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 

 

 

KUPNÍ SMLOUVA  

 

uzavřená ve smyslu ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též jen „obchodní zákoník“) 

(dále též jen „Smlouva“) 

 

 

I. Smluvní strany 

 

 

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

 

sídlem:   Lesní 190, Jablunkov, PSČ 739 91 

identifikační číslo:  68 33 42 65 

DIČ:   nejsme plátci DPH 

zastoupená:  Mgr. Pavlem Kantorem, ředitelem školy 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  1678546319 / 0800 

telefon, fax:  558 358 231 

e-mail:   pavel.kantor@zsjablunkov.cz  

 

jako kupující na straně jedné (dále jen „kupující“) a 

 

 

amethyst.cz, s.r.o. 

 

sídlem:   Lámař 41/12, Ostrava – Koblov, PSČ 711 00  

identifikační číslo: 25904540 

DIČ:   CZ25904540 

zastoupená:  Claudia Buchtová – jednatelka 

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava 

číslo účtu:   27-2504200267/0100 

telefon, fax:  596 112 883 

e-mail:   amethyst@amethyst.cz 

 

jako prodávající na straně druhé (dále jen „prodávající“). 
         

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní Smlouvu: 

 

 

II. Předmět plnění 

 

Předmětem plnění Zakázky malého rozsahu s názvem „ICT technika pro projekt EU peníze 

do škol“ (dále jen „Zboží“) v rámci projektu „Škola 3. tisíciletí – společně ke kvalitní výuce“ 

(dále jen „Projekt“), je řádné a včasné dodání zboží dle Přílohy č. 1 – Technická specifikace 

ICT techniky Výzvy k podání nabídek, kupujícímu prodávajícím za podmínek stanovených 
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touto Smlouvou na odpovědnost prodávajícího, k čemuž se tímto prodávající zavazuje. 

Prodávající se rovněž zavazuje, že na kupujícího převede vlastnické právo k tomuto zboží a 

prohlašuje, že je výlučným vlastníkem tohoto zboží a že nic nebrání tomu, aby řádně a včas 

splnil své závazky vyplývající z této Smlouvy. 

 

 

III. Kupní cena 

 

 

1. Cena je stanovena ve výši: 

Cena bez DPH:   772 490,- Kč 

21 % DPH:      162 223,- Kč 

Cena včetně 21 % DPH:  934 713,- Kč 

(slovy: devětsettřicetčtyřitisícsedmsettřináctkorun českých) 

 

2.  Cena zahrnuje i montáž, instalaci, dopravu a zaškolení obsluhy Zboží prodávajícím 

kupujícímu na výše uvedenou adresu sídla. 

 

3. Takto sjednaná cena je úplná a nepřekročitelná. Ke zvýšení celkové ceny může dojít pouze 

v případě rozšíření rozsahu služeb poskytovaných prodávajícím, a to na základě písemného 

dodatku k této smlouvě schváleného a podepsaného oběma smluvními stranami. V případě 

změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH) v průběhu trvání této smlouvy je 

prodávající oprávněn účtovat kupujícímu DPH ve výši dle platných právních předpisů. 

 

 

IV. Doba a místo plnění 

 

 

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v této smlouvě nejpozději do 30 dnů od data 

podpisu smlouvy. 
 

2. Místo plnění: Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. 

 

 

V. Všeobecné dodací podmínky 

 

 

1. ICT technika bude dodána a instalována prodávajícím dle požadavku kupujícího v budově 

Základní školy Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace na adrese Lesní 190, 73991, 

Jablunkov. 

 

2. Kupující nabývá vlastnictví k předmětu smlouvy jeho převzetím od prodávajícího; převzetí 

bude prokázáno podpisem a datem na průvodním dokladu (předávací protokol, dodací list). 

 

3. Zaplacení kupní ceny 

- prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání zboží a fakturu vystaví do 15 

dnů po převzetí zboží, 
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- faktura musí obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu (= obchodní jméno) a sídlo 

obou smluvních stran, uvedení množství dodaného zboží a den jeho dodání, bankovní 

spojení, cenu dodaného zboží, fakturovanou částku, údaj o splatnosti faktury, 

- kupující je povinen zaplatit fakturu do 15 dnů od jejího doručení, 

- kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové 

údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. 

 

4. Podstatné porušení smlouvy 

Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy nedodání zboží ani do 7 dnů po 

uplynutí dodací lhůty; nedodání náhradního zboží podle záručních podmínek do14 dnů po 

vrácení vadného zboží. 

 

 

VI. Záruka 

 

 

1. Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží podle záručních podmínek. 

 

2. Záruka u dodaného zboží je stanovena na 36 měsíců, případné delší trvání záruky je 

uvedeno v Příloze č. 2 – Doručená nabídka prodávajícího. 

 

3. Prodávající předá kupujícímu záruční listy, návody v českém jazyce, nejpozději při dodání 

zboží. 

 

 

VII. Smluvní pokuta, úroky z prodlení 

 

 

1. Pokud nedodá prodávající zboží ani do 30 dnů po uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky včetně DPH za každý započatý den 

prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody 

v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu. 

 

2. Pokud kupující nezaplatí kupní cenu stanovenou v této smlouvě včas (dle podmínek této 

smlouvy), je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené 

částky včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen v písemné formě číslovaných dodatků. 

 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, oba s platností originálu a s podpisy 

oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

3. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že 

právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Prodávající se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Projektu, 

z jehož prostředků je tato zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s této 

plněním zakázky, a to podobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně 

však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat. 

 

5. Prodávající prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění a 

finančně ohodnotil případné odchylky oproti zadávací dokumentaci včetně specifikace 

jednotlivých nesrovnalostí. Hodnotu nesrovnalostí oproti zadávací dokumentaci dodavatel 

uvede vedle celkové ceny plnění podle zadávací dokumentace. 

 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísni či za 

nápadně nevýhodných podmínek, toto stvrzují svými podpisy. 

  

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

 

 

Přílohy:  

 

Příloha č. 1 – Technická specifikace ICT techniky 

Příloha č. 2 – Doručená nabídka prodávajícího 

 

 

 

 

V Jablunkově dne 26. 6. 2013 

 

 

 

 

Za kupujícího:                                  Za prodávajícího:  

 

  

 

 

 

 

………………………………………  …………………………………………… 

Mgr. Pavel Kantor, ředitel školy   Claudia Buchtová – jednatelka společnosti

      


