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    „Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II.“ 
    Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004779 

 
 

Číslo smlouvy kupujícího: 3104//2018/ŠaS/VZKÚ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P18V00000087 

 

Kupní smlouva  

 

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

 

Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava    KDZ, spol. s r.o. 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  Razov 1256, 763 12 Vizovice 

zastoupeno náměstkem primátora  zastoupena jednatelem 

Ing. Vladimírem Cigánkem  Milanem Dvořáčkem  

  Zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 582 

 

 __________________________________________   _________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 15526691 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ15526691 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxxx Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxx   
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxx  

 __________________________________________   _________________________________________  

dále jen kupující  dále jen prodávající  

 

 

 

 
Obsah smlouvy 

 

čl. I. 
Základní ustanovení  

1. Účelem uzavření této smlouvy je realizace projektu „Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských 

zařízeních města Ostravy II“ vedený v Integrovaném regionálním operačním programu (dále též 

„IROP“) pod registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004779, předložený v rámci 57. výzvy, 

prioritní osa 2, specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení (dále též „projekt“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
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4. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

5. Prodávající prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí kupujícímu. 

6. Kupující prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen 

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Kupující je oprávněn poskytnout 

podlicenci k užití loga města třetí osobě 

7. Kupující touto smlouvou poskytuje prodávajícímu bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít 

pro účely dle obsahu této smlouvy v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu 

a charakteru užití dle této smlouvy. Prodávající oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, 

uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

8. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 5.000.000,- Kč, 

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci kupujícího k nahlédnutí. 

 

čl. II.  
Předmět  

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k modernizaci a vytvoření 

nových odborných učeben (multimediálních, architektonické učebny, přírodovědných učeben se 

zaměřením na experimenty z fyziky, chemie a biologie, robotiku, přírodovědu, IT, techniku a řemeslné 

dílny), a to v rozsahu dle následujících odstavců předmětu smlouvy a za podmínek v této smlouvě dále 

uvedených (dále též „předmět koupě“ nebo „zboží“).  

2. V rámci plnění předmětu této smlouvy bude dodáno nové a nepoužité vybavení, provedena montáž, 

instalace a zajištěná funkčnost dodaného vybavení pro uvedené učebny v subjektech dle níže 

uvedeného: 

A. Dům dětí a mládeže Ostrava – Poruba (DDM) 

 Učebna robotiky - ul. M. Majerové 1772/23, 708 00 Ostrava 

B. Středisko volného času Korunka (SVČK) 

 Výtvarně architektonická učebna - ul. Korunní 49, 709 12 Ostrava – Mariánské Hory 

 Badatelská učebna - ul. Čkalovova 10, 708 00 Ostrava 

C. Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava (SVČO) 

 Technická laboratoř - ul. Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava 

 Řemeslná dílna – ateliér/přípravna – keramika - ul. Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava. 

3. Součástí plnění předmětu této smlouvy je také doprava dodaného zboží pro učebny uvedené v odst. 2. 

tohoto článku smlouvy.  

4. Jednoznačná a podrobná specifikace jednotlivých druhů a množství zboží spolu s kalkulací kupní ceny 

je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.  

5. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě s veškerými doklady, které se k předmětu koupě vztahují, 

jsou potřebné k nabytí vlastnického práva a k jeho řádnému užívání. 

6. Prodávající se zavazuje odevzdat věci, jež jsou předmětem koupě, kupujícímu a umožnit mu nabýt 

vlastnické právo k nim a nakládat s nimi. 

7. Předmět koupě bude prodávajícím odevzdán v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními 

této smlouvy, podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a s nabídkou podanou prodávajícím 

k této veřejné zakázce (P18V00000087). 

8. Kupující se zavazuje předmět koupě, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. 

 
 
 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

3/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 

čl. III. 
Kupní cena 

1. Smluvní strany se dohodly za celkové plnění této smlouvy na této kupní ceně: 

Předmět plnění 
Cena bez DPH 

v Kč 
DPH v Kč 

Cena vč. DPH 
v Kč 

Učebna robotiky 
Dům dětí a mládeže Ostrava – Poruba (DDM) 2.783.242,- 584.481,- 3.367.723,- 

Výtvarně architektonická učebna 
Středisko volného času Korunka (SVČK) 

1.582.216,- 332.265,- 1.914.481,- 

Badatelská učebna 
Středisko volného času Korunka (SVČK) 

1.300.210,- 273.044,- 1.573.254,- 

Technická laboratoř 
Středisko volného času, Ostrava – Moravská 
Ostrava (SVČO) 

3.633.765,- 763.091,- 4.396.856,- 

Řemeslná dílna – ateliér/přípravna – keramika 
Středisko volného času, Ostrava – Moravská 
Ostrava (SVČO) 

990.340,- 207.971,- 1.198.311,- 

Cena celkem 10.289.773,- 2.160.852,- 12.450.625,- 

 

2. Součástí této smlouvy je kalkulace kupní ceny, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

3. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré náklady spojené s úplným splněním této smlouvy, včetně 

dopravy předmětu koupě do místa plnění a jiných nákladů nutných a účelně vynaložených při plnění 

závazků z této smlouvy. 

4. Ceny bez DPH uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné 

a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

 

čl. IV. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také „zákon o DPH), sjednávají smluvní strany dílčí plnění (dílčí plnění za jednotlivé učebny). 

Dílčí plnění odsouhlasené v soupisu skutečně poskytnutých dodávek, prací a služeb kupujícím pro 

konkrétní subjekt, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dnem předání zboží dle čl. 

V. této smlouvy. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného zboží je vyúčtování označené jako FAKTURA (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.     

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana 

povinna ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (P18V00000087), 

c) název a registrační číslo projektu - název projektu „Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských 

zařízeních města Ostravy II.“ a registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004779, logo IROP 

a logo MMR ČR za dodržení podmínek (ochranný prostor, barevné provedení, typ apod.) 
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dle pokynů uvedených v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, v Manuálu jednotného 

vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020, Metodického pokynu pro publicitu 

a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020.  

Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, 

k dispozici na webových stránkách IROP: (http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-

prijemci/Dokumenty/Ostatni-dokumenty-v-IROP (sekce nazvaná „Ostatní dokumenty v IROP, 

podsekce: „Publicita IROP“ - Loga ke stažení), 

d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy); předmět plnění bude specifikován detailně v prováděcím protokolu - odkaz 

na předávací protokol č. xxx,    

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) číslo a datum předávacího protokolu podepsaného prodávajícím a odsouhlaseného kupujícím 

(předávací protokol bude přílohou faktury), 

g) cenu, která musí korespondovat se součtem cen položek na předávacím protokolu, 

h) dobu splatnosti faktury, 

i) název, sídlo, IČO a DIČ kupujícího a prodávajícího, 

j) označení útvaru kupujícího, který případ likviduje (tj. odbor školství a sportu Magistrátu města 

Ostravy). 

5. Doba splatnosti jednotlivých faktur činí 30 kalendářních dnů po splnění a doručení faktury kupujícímu. 

Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany 

sjednávají 10denní dobu splatnosti. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 

vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede 

opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba 

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

7. Doručení faktury provede prodávající osobně proti podpisu oprávněného zástupce kupujícího nebo nebo 

jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo ve formě, která je v souladu s ust. § 221 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

8. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn Generálního 

finančního ředitelství, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

9. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím ve faktuře bez ohledu 

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 

v tuzemsku. 

10. Pokud se stane prodávající  nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn 

uhradit prodávajícímu za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky 

ve výši daně na účet správce daně prodávajícího a zaplacení ceny bez DPH prodávajícímu  bude 

považováno za splnění závazku kupujícím uhradit sjednanou cenu. 

11. Povinnost zaplatit cenu za zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. 

 
čl. V.  
Dodání zboží 

1. Dodávka vč. souvisejících prací a služeb bude zahájena ihned po nabytí účinnosti této smlouvy 

a dokončena do 89 dnů po nabytí účinnosti smlouvy.  

2. Místem dodání jsou učebny v jednotlivých příspěvkových organizacích kupujícího (jednotlivé střediska 

volného času a dům dětí a mládeže – 4 budovy): 
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A. Dům dětí a mládeže Ostrava – Poruba (DDM) 

 Učebna robotiky – ul. M. Majerové 1772/23, 708 00 Ostrava 
B. Středisko volného času Korunka (SVČK) 

 Výtvarně architektonická učebna – ul. Korunní 49, 709 12 Ostrava –Mariánské Hory 

 Badatelská učebna – ul. Čkalovova 10, 708 00 Ostrava 
C. Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava (SVČO) 

 Technická laboratoř - ul. Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava 

 Řemeslná dílna-ateliér/přípravna-keramika - ul. Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava 

3. Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě v ujednaném provedení, množství a jakosti vhodné 

pro účel patrný z této smlouvy. 

 

čl. VI.  
Předání zboží 

1. Dodané zboží bude kupujícímu předáno na základě předávacího protokolu. 

2. Za kupujícího je oprávněna dodané zboží převzít vedoucí odboru školství a sportu Magistrátu města 

Ostravy, případně osoba jim k tomuto úkonu pověřena. Převzetí zboží potvrdí na příslušném dokladu – 

předávacím protokolu dle odst. 5 tohoto článku. 

3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu: 

 dodaného zboží 

 kvalitu provedených prací (montáž aj.) 

 dodaných dokladů. 

4. Kupující je povinen prohlédnout zboží v den předání a převzetí zboží. V případě zjištěných vad může 

kupující odmítnout převzetí zboží. 

5. Předání zboží bude probíhat samostatně pro každou učebnu v jednotlivých příspěvkových organizacích 

kupujícího (jednotlivé střediska volného času a dům dětí a mládeže – 4 budovy). 

6. O předání zboží pro každou učebnu bude sepsán samostatný předávací protokol, který sepíše prodávající 

a bude obsahovat: 

a) označení příspěvkové organizace a učebny, 

b) označení kupujícího a prodávajícího, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy včetně dodatků, 

d) datum zahájení a datum dokončení dodávky, 

e) tabulku položek, jež budou fakturovány, a která bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

 název položky – tzn. označení majetku, souhrnu majetku, školení apod. (identifikace jednotlivých 

položek musí být v souladu se zadáním položek rozpočtu uvedených v tabulce v rámci 

zadávacího řízení) 

 počet ks  

 cena za 1 ks bez DPH, cena za 1 ks s DPH 

 cena celkem bez DPH, cena celkem s DPH 

 na konci tabulky sumář, tzn. součet cen za učebnu bez DPH, s DPH celkem 

f) prohlášení kupujícího, že dílo nebo jeho část přejímá, 

g) datum a místo sepsání zápisu, 

h) jména a podpisy zástupců kupujícího, uživatele (oprávněný zástupce příspěvkové organizace) 

a prodávajícího, 

i) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, 

j) doklady, které se ke zboží vztahují. 

 

čl. VII. 
Práva z vadného plnění a záruka na zboží 

1. Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě v ujednaném provedení, množství a jakosti dle 

specifikace poskytnuté kupujícím, vhodné pro účel patrný z této smlouvy. 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

6/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 

2. Předmět koupě musí splňovat technické požadavky podle příslušných ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. V souladu s tímto zákonem je prodávající povinen přiložit k dodávce předmětu koupě doklad 

o shodě. 

3. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí. 

4. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

5. Na předmět koupě dle čl. II. odst. 2. a 3. této smlouvy poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost 

po dobu 60 měsíců. 

6. Záruční doba běží ode dne odevzdání předmětu koupě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže 

kupující předmět koupě řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající. 

7. V případě zjištění vady na předmětu koupě, oznámí kupující prodávajícímu její výskyt, popíše, jak se 

projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady v místě plnění uvedeném v odst. 2. čl. V. této 

smlouvy. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak a prodávající nebude schopen zajistit 

výměnu nebo opravu v místě plnění, zajistí prodávající na své náklady dopravu vadné části předmětu 

koupě nezbytnou k zajištění odstranění vady a dopravu opravené nebo vyměněné věci zpět.  

8. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do druhého pracovního dne 

od doby, kdy se o vadě dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 

neprodleně, nejpozději však do následujícího pracovního dne, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

9. Na v záruční době opravenou nebo vyměněnou věc, jež je součástí předmětu koupě, běží záruční doba 

znovu ve stejné délce jako je sjednána v odst. 5. tohoto článku smlouvy. 

10. Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, zástavní práva, jiné právní 

povinnosti vůči třetím osobám ani jiné závady. 

11. Neodstraní-li prodávající vady ve stanovené době, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a prodávající je povinen náklady takto vynaložené kupujícímu v plné 

výši uhradit. 

12. Prodávající je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.  

Právo prodávajícího na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

 

čl. VIII. 
Nabytí vlastnického práva 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží. Převzetí bude prokázáno 

datovaným podpisem kupujícího na předávacím protokolu. 

2. V případě, že dojde v rámci plnění předmětu smlouvy k vytvoření autorského díla, je prodávající 

povinen zajistit písemný souhlas autora s postoupením oprávnění k výkonu práva dílo užít v souladu 

s účelem této smlouvy ve prospěch kupujícího. 

3. Prodávající kupujícímu garantuje, že v případě, že dojde v rámci plnění předmětu smlouvy k poskytnutí 

programových produktů (dále také počítačové programy nebo software), budou tyto poskytnuté 

produkty, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, 

autorskoprávně bez závad a kupující se v této souvislosti stane oprávněným uživatelem jejich 

rozmnoženin a vlastníkem záznamových materiálů, na kterých jsou tyto rozmnoženiny umístěny. 

 
čl. IX. 
Přechod nebezpečí škody na zboží 

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží. 

 
čl. X. 
Odpovědnost za újmu 

1. Prodávající uhradí škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním, v plné výši, a to bez ohledu na 

zavinění. 
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2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 

3. V případě, že prodávající svým jednáním či nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobí, že 

dotace z Evropské unie – z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu nebude kupujícímu z důvodu ležících na straně prodávajícího přiznána, nebo 

dotace nebude kupujícímu v celé výši proplacena či dotace bude kupujícímu krácena či kupující bude 

povinen dotaci v celém rozsahu vrátit, odpovídá prodávající za újmu takto vzniklou. 

 
čl. XI. 
Sankční ujednání 

1. V případě prodlení s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

3. Prodávající je povinen při nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 

zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý zjištěný případ a každý i započatý den 

prodlení s odstraněním vady. 

4. V případě porušení jiné povinnosti sjednané v této smlouvě ze strany prodávajícího než sankcionované 

dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takovéto povinnosti. 

5. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího. 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v 

jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že 

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy 

vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

 
čl. XII. 
Další povinnosti prodávajícího související se spolufinancováním projektu v rámci 
projektu Integrovaného operačního programu 
  

1. Prodávající bere na vědomí, že koupě zboží, která je předmětem této smlouvy, bude spolufinancována 

z dotačních prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (dále jen „dotace“). 

2. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu kupujícímu nebo zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 

jim při provádění kontroly součinnost. 

3. Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zněním obecných a specifických pravidel pro příjemce 

a žadatele v platném znění. 

4. Prodávající se zavazuje k pravidelné komunikaci se zástupci odboru školství a sportu Magistrátu města 

Ostravy pro potřeby průběžných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu v rámci čerpání dotace 

z IROP. 

5. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (tj. především 

smlouva vč. dodatků, účetní doklady, veškeré související potvrzení, apod.) po dobu 10 let od zániku této 

smlouvy, minimálně však do roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 

musí být použita pro úschovu delší lhůta. U dokumentů uchovávaných pouze v digitální podobě je třeba 

zajistit, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí 

být dokumenty převedeny do analogové formy a opatřeny náležitostmi originálu. 
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Prodávající zajistí, aby veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, 

archivovali minimálně do konce roku 2028 partneři a dodavatelé prodávajícího, a aby k této 

dokumentaci umožnili minimálně do roku 2028 přístup. 

Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující 

se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen 

„PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 

informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak 

povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též 

povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o 

výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení 

kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. 

Prodávající je povinen zajistit, aby stejné povinnosti do roku 2028 plnili partneři a dodavatelé, podílející 

se na realizaci projektu.  

6. Prodávající se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k porušení dotačních podmínek 

Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

IROP (dále jen „dotační podmínky“), a zároveň v souladu s podmínkami, které vyplývají z metodického 

pokynu/pravidel, které mají dvě části, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (aktuální verze vydání 

1.10, platnost od 27. 10. 2017) a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 57_31.3.2017. 

 
čl. XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 09773/RMm1418/29 

ze dne 30. 07. 2018, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod názvem „Realizace 

odborných učeben“. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

Statutární město Ostrava.  

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Dle § 1765 občanského zákoníku smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. 

Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si 

plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.  

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo 

odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Pokud má zboží vady, které jej činí neupotřebitelným, může kupující od smlouvy odstoupit. Tuto 

možnost má kupující i v případě, že zboží nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých 

prodávající kupujícího ujistil. 

7. Kupující může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit 

s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla 

uvedená v § 222 ZZVZ. Kupující může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo 

od smlouvy odstoupit s okamžitou platností v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2. ZZVZ. 
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 

změny DPH uvedené čl. III. odst. 5. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou 

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

9/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 

9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kupujícího 

s tříměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně, 

s výjimkou ust. odst. 7. tohoto článku. 

10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění. 

11. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ujednáními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.  

13. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postupovat.  

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je 

dohodnuto ve smlouvě. 

16. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.  

17. Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu koupě a kalkulace kupní ceny 

 

 
Za kupujícího Za prodávajícího  

 __________________________________________   _________________________________________  

 
Datum: 12. 09. 2018                                                          Datum: 17. 09. 2018 
 

Místo: Ostrava                                                              Místo: Vizovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

 
Ing. Vladimír Cigánek Milan Dvořáček  

náměstek primátora jednatel 

na základě plné moci                                                                              
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 3104/2018/ŠaS/VZKÚ 

Počet stran: 24 

 

 

Specifikace předmětu koupě a kalkulace kupní ceny  
 

         

 

* dodavatel uvede konkrétní hodnotu nabízeného parametru, popřípadě zvolí hodnotu ANO/NE 

** dodavatel uvede typ výrobku s případným odkazem na webové stránky nebo katalogové listy (výrobce 

nebo dovozce) u žlutě označených polí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  11/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  12/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 

 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  13/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 

 
 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  14/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  15/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 

 

 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  16/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 
 

 

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  17/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 

 
  



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  18/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 
 

 

  



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  19/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 

 

 
 

 

 

 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  20/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 
 

 

 
 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  21/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 
 

 

 
 

 

 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  22/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  23/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 
 

 

 
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  24/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  25/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 
 

 
 

 

 

 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  26/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 

 

 
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  27/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 
 

 

 
 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  28/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 
 

 

 
 

 

 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  29/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 
 

 

 

 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  30/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 

 

 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  31/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 

 

 
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  32/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 
 

 

 

 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  33/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 
 

 

 



Statutární město Ostrava  
magistrát 

  34/34 Kupní smlouva „Realizace odborných učeben“ 

Smlouva 

 

 
 

 


