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KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená mezi smluvními stranami podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném 

znění   
 

Smluvní strany 
 

Název:    Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 
Sídlo:   Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice 
Jednající :  doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., rektorem 
IČ:   75081431 
DIČ:   CZ75081431 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  78484180297/0100 
 
(dále jen „kupující“) 
 
a 
 
Obchodní jméno:   
Místo podnikání:  
Jednající :   
IČ:     
DIČ:    
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
 
(dále jen „prodávající“) 
 
(společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 

1.1 Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu dodávku specifikovanou v příloze 
č. 1 – Specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen dodávku), a převést na 
něho vlastnické právo k této dodávce.  

 
Současně budou kupujícímu předány dodací - záruční listy a standardní technická 

dokumentace, pokud se k předmětu smlouvy standardně dodává. 
 

1.2 Kupující se zavazuje převzít dodávku od prodávajícího v dohodnutém termínu a zaplatit ho 
podle platebních podmínek, které jsou součástí této smlouvy. 

 
II. 

Cena a platební podmínky 
 

2.1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za dodávku dle čl. I smlouvy dohodnutou kupní 
cenu ve výši …………,- Kč bez DPH (slovy: ……………………… korun českých), z cena vč. DPH 
……………… z toho DPH …………… Cena je konečná. V této ceně jsou zahrnuty doprava a 
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pojištění předmětu této smlouvy až na místo dodání. 
 
2.2. Kupní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů 

týkajících se DPH. 
 
2.3. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – 

faktury. Konečná faktura, tj. daňový doklad včetně DPH, na celkovou cenu předmětu 
smlouvy bude vystavena po předání předmětu této smlouvy, tj. po dni podpisu protokolu 
o předání a převzetí dodávky oběma smluvními stranami. Splatnost faktury je 3 týdny ode 
dne doručení. Faktura bude vystavena ve 2 originálech a bude k ní přiložen dodací list 
nebo předávací protokol podepsaný objednatelem. 

 
2.4. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí předmětu plnění 

podepsaného oběma smluvními stranami. 
 

2.5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude 
mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět 
prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu 
kupujícímu. Na faktuře musí být uveden název projektu vč. registračního čísla: „Integrace 
a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a 
ekonomické v Českých Budějovicích; s reg. číslem CZ.1.07/2.2.00/29.0019“ 
 

a. Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na 
bankovní účet prodávajícího. 

 
2.6. Kupující neposkytuje zálohy. 

 
 

III. 
Doba a místo plnění 

 
3.1. Prodávající se zavazuje, že předmět smlouvy dodá kupujícímu nejpozději do 25. 03. 2015. 

V případě prodlení s termínem dodání dle tohoto článku smlouvy se prodávající zavazuje 
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny dle článku II. této smlouvy, 
za každý i započatý den prodlení.  

 

3.2. Dodávka bude předána prodávajícím a převzata kupujícím na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu. Okamžikem převzetí nabývá kupující vlastnické 
právo k dodávce. 
 

3.3. Místem plnění předmětu této smlouvy je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 4. Kontaktní 
osoba: Ing. Petr Oros, tel.: 775 867 033 

 
IV. 
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 Povinnosti smluvních stran 
 

4.1. Prodávající je povinen dodat dodávku bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této 
smlouvy, přičemž za řádné dodání dodávky se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na 
základě potvrzení této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí dodávky. 
 

4.2. Kupující nabývá vlastnického práva k dodávce dnem řádného předání a převzetí dodávky 
od prodávajícího na základě podpisu předávacího protokolu. Stejným okamžikem přechází 
na kupujícího také nebezpečí škody na věci. 
 

4.3. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na 
třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 
 

4.4. Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na 
základě této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným 
právním úkonem. 
 

4.5. Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a 
§13 zákona o finanční kontrole. Tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
zboží v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je dodavatel 
povinen požadovat po svých dodavatelích. Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel 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.   
Dodavatel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 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). Dodavatel 
se zavazuje povinností uchovávat do roku 2025 doklady související s plněním této zakázky. 
 

V. 
Záruka 

 
5.1. Na dodávku předmětu smlouvy specifikovanou čl. II této smlouvy je prodávajícím 

poskytována záruka 6 měsíců od dodání při normálním užívání předmětu dodávky ve 
smyslu zadaných parametrů a podle návodu k použití. Den předání předmětu smlouvy je 
zaznamenán v záručním listě. 
 

5.2. Veškeré náklady, které prodávající vynaloží v souvislosti s reklamacemi kupujícího, včetně 
nákladů na dostavení se do sídla kupujícího a nákladů na kvalifikované posouzení vady, 
ponese výlučně sám prodávající a není oprávněn v žádném případě požadovat jejich 
refundaci na kupujícím. 
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VI. 
Platnost smlouvy a závěrečná ustanovení 

 
6.1. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v 
platném znění.  
 

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, přičemž rozhoduje pozdější 
datum podpisu a je účinná od téhož dne. Změny této smlouvy je možné provést pouze 
dohodou obou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků k této 
smlouvě. 
 

6.3. Tato smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom stejnopisu. Smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. 

 
6.4. Obě smluvní strany svým podpisem této smlouvy potvrzují svůj souhlas s celým jejím obsahem. 

6.5. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Specifikace 
 
V........................dne .................... 

 
V.........................dne........................... 

 
 
 
 

__________________________ 
Prodávající 

 
 
 
 

______________________________ 
Kupující 

 Razítko a podpis osoby oprávněné uzavřít tuto smlouvu Razítko a podpis osoby oprávněné uzavřít tuto smlouvu 


