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Příloha č. 7 – návrh smlouvy 
 
 

Kupní smlouva 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Prodávající: 
Obchodní jméno:  

IČO:  

DIČ:  

Zastoupena:   

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
 

(dále jen „prodávající“) 
 
 
Kupující: 
Obchodní jméno:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec, 

Jáchymova 478 

Sídlo: Jáchymova 478/III., 377 43 Jindřichův Hradec, 

IČ:   60816899 
Zastoupena:  ředitelem školy, Mgr. Karlem Chalupou  
 

(dále jen „kupující“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku podle § 269 odst. 2 s poukazem na § 273 odst. 1 zák. 
č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění, (dále jen „obch. zák.“) tuto smlouvu 
o dodacích a platebních podmínkách  
 
na realizaci zakázky „Dodávka školního nábytku SOŠU pro Jindřichův Hradec“ 

 
 

Zakázka byla vyhlášena v rámci realizace projektu „Podpora technických oborů“ (registrační 
číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0025), který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. 
Předmětem smlouvy je dodávka zboží dle přílohy číslo 6 nabídky ze dne      , která je přílohou této 
smlouvy. 
 
2. 
Prodávající dodává kupujícímu pracovní stoly pro 2 žáky se zamykatelnými šuplíky, židle pro žáky, 
šatní skříně pro žáky a žídle pro pedagogy  („dále jen zboží“). 



 

Projekt „Podpora technických oborů“, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.14/01.0025 je financován 
z prostředků Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
a státního rozpočtu České republiky. 

II. 
Doba plnění 

 
Předmět smlouvy dodá prodávající kupujícímu do ……… Plnění před termínem se nevylučuje. 
 
 

III. 
Kupní cena, způsob a lhůta úhrad 

1. 
 Celková cena dodávky dle č. I činí     Kč bez DPH, tj.         Kč vč. DPH. DPH je vyčísleno ve výši 
 21 %. 
 
2. 
 Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenu se rozumí cena včetně DPH. 
 
3. 
 Manipulační náklady (obal a doprava dodávky na adresu kupujícího v Jindřichově Hradci) jsou    
 započteny v ceně. 
 
4. 
Kupující je povinen uhradit cenu předmětu plnění dodávky na základě jednotlivých faktur označených 
názvem projektu(„Podpora technických oborů“ ,registrační číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0025 , kde 
prodávané zboží musí odpovídat položkám na seznamu zboží uvedenému v příloze  této smlouvy . 
Součet jednotlivých faktur bude roven celkové kupní ceně. Jednotlivé faktury budou prodávajícím 
předloženy ve dvojím vyhotovení a budou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne doručení na 
adresu kupujícího. Faktury musí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 513/1991 
Sb. obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
 
5. 
 Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje 
výše uvedené náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, než které byly sjednány v kupní 
smlouvě. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
faktury nové.  
 
6. 
 Na faktuře prodávající uvede identifikaci projektu- Podpora technických oborů“ ,registrační číslo 
CZ.1.07/1.1.14/01.0025 
 
7. 
 Platby budou probíhat výhradně v Kč bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě 
daňového dokladu.  
 
8. Právo fakturace vzniká dnem předání předmětu této smlouvy. 
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IV. 

Místo plnění 
1. 
Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo kupujícího . 
 
                                                                         
                                                                               V. 

Dodací podmínky 
1. 
Náklady na přepravu předmětu smlouvy a případné pojištění hradí prodávající. 
 
2. 
Vlastnické právo k předmětu smlouvy kupující nabývá úplným zaplacením ceny jednotlivých dodávek 
zboží. 
 
3. 
Povinnost zaplatit je splnění dnem odepsání sjednané částky z účtu kupujícího. 
 
 

VI. 
Záruka a odpovědnost za vady 

 
1. 
Záruční doba na veškeré dodané zboží je 24 měsíců 
 
2. 
Prodávající odpovídá za to, že předmět smlouvy bude dodán podle podmínek této smlouvy a 
v souladu s obecně závaznými předpisy. 
 
3. 
Záruční doba počíná běžet předám a převzetím předmětu smlouvy. Reklamace vad vzniklých 
v záruční době uplatní kupující písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. 
Prodávající se vyjádří po přijetí reklamace do 15 ti dnů.  
 
4. 
Záruční doby na reklamovaný předmět smlouvy se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končící odstraněním vady. 
Prodávající je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady a 
nedostatky, za které odpovídá, odstranit. V případě, že prodávající řádně a včas reklamovanou 
závadu neodstraní, je kupující oprávněn nechat závadu odstranit na náklady prodávajícího. 
 
5. 
Prodávající se zavazuje provést odstraňování reklamovaných závad v technicky nejbližším možném 
termínu, nejpozději do 30 dnů.  
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

1. 
Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a 
souvisejícími předpisy. 
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2. 
Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků. 
 
3. 
Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 
písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Prodávající 
bere na vědomí, že kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů 
strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu 
v rámci OP VK a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či 
postupu tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících 
se k dané zakázce.  
 
4. 
Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu doklad souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 
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). Prodávající se zavazuje povinnosti uchovávat veškeré 
doklady související s plněním této zakázky do konce roku 2025. 
 
5. 
Smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis je určen pro kupujícího a 1 pro 
prodávajícího. 
 
6. 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
 
 
 
 
V                                dne                                                              V Jindřichově Hradci dne  
 
 
Prodávající                                                                                     kupující  
 
 
Příloha : Seznam poptávaného zboží se stanovenými maximálními cenami jednotlivých položek bez 
DPH, vč. DPH a za položku celkem, vč. tabulky pro vyplnění nabídkových cen, tj. cenová nabídka 
firmy ………. 


