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Příloha č. 2 Obchodní podmínky 

 

                                                                          KUPNÍ SMLOUVA 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Kupující :      Město Mladá Vožice     
                          se sídlem  Žižkovo náměstí  čp. 80 ,  391 43 Mladá Vožice  
                          IČ: 00252557             
                          zastoupený : starostou  Mgr. Jaroslavem Větrovským   

                       bankovní spojení:   . 
 

                                                                         a 

2.   Prodávající : KXN CZ, s.r.o. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném  Krajským  soudem v Hradci Králové , oddíl C, vložka 27182 
se sídlem:  Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové 

                      IČ:   28784111 ,    DIČ: CZ28784111  
bankovní spojení:   MONETA Money Bank, a.s.,    č.ú.: 225059169/0600 
zastoupen:    Ing. Zdeňkem Kotkem - jednatelem 
tel.: 495 499 199,   mobil.: 775 334 460,     fax: ----- 
e-mail: kxn@kxn.cz 
kontaktní osoba:  Ing. Zdeněk Kotek,  mobil.: 775 334 460,  e-mail: kxn@kxn.cz 

 
 

Preambule 

Tuto smlouvu uzavírají výše uvedené smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Zlepšení podmínek pro technické a jazykové  vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice – vybavení učeben “, zadávanou 
kupujícím jako zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o 
veřejných zakázkách“), v němž byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvhodnější. 

 
II.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); 
práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. 
Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

 

III.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího provést dodávku předmětu plnění včetně dodání zboží do místa plnění, 
jeho seřízení, uvedení do provozu a provedení případných dalších prací, dodávek a služeb spojených s realizací 
předmětu plnění, které jsou definovány zpracovanou technickou specifikací + po sestavení / sešroubování v místě 
dodání, pokud jsou některé výrobky dodávány složené a rozmontované – v jakosti a množství dle této smlouvy (dále 
také „Zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo ke Zboží a závazek kupujícího Zboží převzít a zaplatit za něj 
ujednanou cenu. Kupující nabývá vlastnického práva ke Zboží  zaplacením kupní ceny. 

2. Součástí předmětu plnění je rovněž dodání veškerých dokladů vztahujících se k jeho řádnému užívání, jako jsou návody 
pro užívání a údržbu a dále potřebné certifikáty (prohlášení o shodě), předávací protokol a dodací list. 
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3.  Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí dodávka vybavení do: 
-jazyková učebna    3.03 
-počítačová učebna 3.04 
-počítačová učebna 3.05 
-polytechnická učebna 
-stavebnice 

Bližší specifikace zboží je přílohou č. 1 této kupní smlouvy. . 

4. Prodávající se zavazuje provést dodávku Zboží vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí kompletní dodávky od prodávajícího. 

6. Veškeré pořizované vybavení bude nové a nepoužité. 

7. Kupující trvá na materiálech předepsaných soupisem dodávek a určenými standardy. 

8. Prodávající se zavazuje, že pokud bude předmět veřejné zakázky realizovat více zhotovitelů, poskytne ostatním 
zhotovitelům koordinaci při realizaci jednotlivých částí veřejné zakázky. Současně se prodávající zavazuje spolupracovat 
i s dalšími osobami, které určí kupující, tak aby byla zajištěna funkčnost celého díla. 

 

IV.  KUPNÍ CENA 

1. Cena za provedení předmětu plnění specifikovaného v této smlouvě je sjednána jako nejvýše přípustná a činí: 
 -jazyková učebna    3.03 činí bez DPH ………………………………….   557 760,00 Kč 
-počítačová učebna 3.04 činí bez DPH ……………………………….….   787 780,00 Kč 
-počítačová učebna 3.05 činí bez DPH ……………….………………….   738 290,00 Kč 
-polytechnická učebna činí bez DPH ………………….………………….   368 190,00 Kč 
-stavebnice činí bez DPH …………………………………….…………….  525 900,00 Kč  
Celkem bez DPH…………………………………………………………….2 977 920,00 Kč  
DPH (21 %) ………………………………………………………………….   625 363,20 Kč  

 CENA CELKEM VČ.DPH…………………………………………………… 3 603 283,20 KČ .  

 

2. Celková cena obsahuje veškeré oprávněné náklady a zisk prodávajícího nezbytné ke včasné a kompletní realizaci 
předmětu plnění včetně všech souvisejících vedlejších nákladů (tj. náklady na dodání zboží do místa plnění, jeho 
seřízení, uvedení do provozu + náklady na sestavení / sešroubování v místě dodání, pokud jsou některé výrobky 
dodávány složené a rozmontované a jakékoliv další náklady spojené s realizací předmětu plnění, které jsou definovány 
zpracovanou specifikací předmětu plnění. 

3. Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby 
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

 
 

V.  MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží v místě plnění, kterým je Základní a mateřská škola  Mladá Vožice, Morávkovo 
náměstí čp.25 

2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží  takto: 
        Polytechnická učebna a stavebnice 
         termín zahájení plněn dodávky :                                                                        07/2020 
         termín dokončení  dodávky vč. montáže a zprovoznění a zaškolení :    do 15.12.2020    

       Jazyková učebna 3.03, počítačová učebna 3.04, počítačová učebna 3.05 
       termín zahájení plněn dodávky :                                                                         03/2021 
       termín dokončení  dodávky vč. montáže a zprovoznění a zaškolení :       do 31.7.2021    
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VI.  POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO 

1. Prodávající zpracuje dílenskou (výrobně technickou) dokumentaci v rozsahu dle své potřeby.  Za správnost dílenské 
(výrobně technické) dokumentace a soulad jím dodávaných konstrukcí a výrobků vč. montáže s platnými právními 
předpisy a požadovanými technickými, kvalitativními vlastnostmi nese prodávající plnou odpovědnost. 

2. Prodávající je povinen v dostatečném předstihu před zahájením výroby předložit kupujícímu k odsouhlasení výrobní 
detaily kupujícím vyžádaných výrobků, katalogové materiály typových výrobků a vzorky materiálů a konstrukcí. Teprve 
na základě písemného souhlasu kupujícího je možné zahájit výrobu. Schvalovací proces ohledně vybavovacích prvků 
bude vyžadován pouze u prvků, na které se vztahuje výroba na zakázku. Pokud se bude jednat o vybavovací prvky 
běžně dostupné, nebude schvalovací proces vyžadován. 

3. Prodávající kupujícímu odevzdá Zboží, jakož i doklady potřebné k převzetí a užívání Zboží, předávací protokol a dodací 
list. 

4. Kupující není povinen dodávku Zboží převzít před provedením zkoušek, jimiž bude prokázána řádná funkčnost 
dodaného Zboží (nebo předvedením Zboží, kterým bude prokázána řádná funkčnost dodaného Zboží).  

5. Prodávající je povinen při provádění montáže a seřízení Zboží v místě plnění udržovat čistotu a pořádek. Prodávající 
odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

6. Prodávající uvede po ukončení dodávky zboží všechny plochy dotčené jeho činností do původního stavu. Prodávající je 
povinen vyklidit místo plnění nejpozději s předáním a převzetím Zboží. Nevyklizení místa plnění se bude považovat za 
vadu Zboží a kupující není povinen jej převzít. 

7. Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky 
na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů 
(zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, 
hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho 
výrobu. 

 

8.  Kupující je povinen zaplatit kupní cenu podle článku II. této smlouvy a převzít dodávku Zboží podle této kupní smlouvy. 

9. Kupující není povinen převzít dodávku Zboží, pokud prodávající neprokáže, že její technické parametry odpovídají 
hodnotám požadovaným ve specifikaci předmětu plnění. 

10. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu místo plnění tak, aby prodávající na něm mohl provést instalaci Zboží a 
jeho seřízení v souladu s podmínkami smlouvy. 

 

 

VII.  PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na 
kupujícího nebezpečí škody na zboží. 

 
 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ 
1. Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy. Je-li 

součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo seznámení s obsluhou zboží, považuje se zboží za 
odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty. 

  

2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu: 

a) dodaného druhu a množství zboží, 
b) zjevných jakostních vlastností zboží, 
c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě, 
d) dokladů dodaných se zbožím. 

3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím 
listu.  

 

 

 

 



Kupující:                                                                4                                                                                 Prodávající:   

 

4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce.  
Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně 
zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající 
osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této 
smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu 
odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí 
zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji. 

 
 

IX.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Kupující nebude poskytovat zálohy. Cena dodávky Zboží bude uhrazena až po dodání zboží do místa plnění, jeho 
seřízení, uvedení do provozu + po sestavení / sešroubování v místě dodání, pokud jsou některé výrobky dodávány 
složené a rozmontované a po odstranění všech případných vad a nedodělků na základě sepsaného předávacího 
protokolu. O předání a převzetí provedené dodávky Zboží sepíší strany předávací protokol. 

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení kupujícímu. Faktura se 
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího. Daňový doklad musí obsahovat 
všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

3. Kupující může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na 
vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít 
odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž 
se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení 
náležitě doplněného či opraveného dokladu. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu: 
„Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice - vabyvení“; registrační číslo projektu: 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002174.  

4. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se prodávající stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané 
hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude 
považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude kupující oprávněn hradit 
účtované části ceny předmětu plnění co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. 
Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí s ohledem na povahu závazku 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. 
Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb.   

6.   Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo 
DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury 
prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury 
kupujícímu. 

   

X. ZÁRUKA ZA JAKOST  A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

1. Záruční doba na dodávku a montáž Zboží činí 24 měsíců a začíná běžet dnem předání Zboží uvedeným v předávacím 
protokolu. 

2. Záruka za jakost představuje závazek, že dodané Zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití 
k obvyklému účelu. Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené kupujícím v důsledku porušení ustanovení této 
smlouvy, instrukcí obsažených v dokumentaci dodávané se Zbožím nebo jeho částí či jiných doporučení prodávajícího. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vad, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo požadovat a 
prodávající povinnost odstranit vady zdarma. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese prodávající až do 
rozhodnutí soudu. 

4. Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, množství a parametrech stanovených zadávacími podmínkami, touto smlouvou a 
obecně závaznými technickými normami a předpisy. 
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5. Prodávající se zavazuje neprodleně zahájit odstraňování oznámených vad a vady odstranit v nejkratší technicky možné 
době; vady znemožňující užívání dodaného Zboží se prodávající zavazuje odstranit nejpozději do 48 hodin od oznámení 
vady, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 

6. Veškeré náklady spojené s odstraněním záručních vad nese prodávající. Jestliže prodávající neodstraní vady v 
termínech dle odst. 5, je kupující oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést 
sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
dodávky Zboží. Takto vzniklé náklady je prodávající povinen zaplatit kupujícímu do 14 dnů od doručení faktury. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné prodávajícím a prodávající ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou. 

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 5 tohoto článku nese prodávající odpovědnost za škodu, která tím 
kupujícímu vznikne nebo kterou budou na kupujícím v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí kupujícímu prodávající. 

8. Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 300 tis. Kč. Tuto 
pojistnou smlouvu bude prodávající udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy. 

9. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením 
smlouvy, také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.  

   
 

XI.  SANKCE 
1. Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den 
prodlení.  

2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 10 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den 
prodlení až do odstranění vady.  

3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené 
občanskoprávními předpisy. 

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní 
pokuty, a to v plné výši. 

  XII.  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

1. Prodávající musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním (dle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, 
přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední 
platba na projekt, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu tj. minimálně do konce roku 2028. Pokud 
je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

2. Finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba spojená s realizací projektu 
ze strany řídícího orgánu a veškeré finanční prostředky/dotace jsou proplaceny na účet příjemce (tj. kupujícího). 
Kupující je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího do 10 pracovních dní. 

 

XIII. ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným 

porušením smlouvy se rozumí zejména 

− neodevzdání zboží kupujícímu ve stanovené době plnění,  

− pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o 
kterých ho prodávající ujistil,  

− nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění, 
 
 
 
 



Kupující:                                                                6                                                                                 Prodávající:   

2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc 
tohoto rozhodnutí);  

b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději 
do 14-ti dnů“. 

 
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí právními předpisy 
České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

2. Pokud některé ustanovení této smlouvy (zcela nebo zčásti) je nebo se stane nezákonné, neplatné nebo 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení v plném rozsahu platné a účinné.  

3. Smluvní strany výslovně vylučují použití jakýchkoliv obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto 
smlouvou. 

4. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění. Prodávající souhlasí s tím, že kupující může poskytovat informace týkající se poskytování 
plnění dle této smlouvy ve smyslu výše uvedeného zákona č. 106/1999 Sb.  

5. Prodávající bere na vědomí, že kupující, jakožto veřejný zadavatel, uveřejní podle §219 zákona č. 134/2016Sb.  na 
svém profilu tuto smlouvu včetně jejich změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jež je 
předmětem této smlouvy, a případně seznam subdodavatelů prodávajícího.  

6. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou 
písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků. 

7. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

8. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně. 

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, 
přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno její vyhotovení. 

10.  Prodávající si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající se ve spolupráci s kupujícím zavazuje poskytnout kontrolním 
orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Prodávající se zavazuje 
poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. 
Prodávající se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních 
zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, kupujícího a poskytovatele dotace.     

Doba, po kterou musí mít příjemci veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky uchovány, je 
stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání 
zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2028.  

Prodávající bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Prodávající 
je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Povinnost poskytnout informace a dokumentaci vztahující se k projektu se 
vztahuje na zaměstnance nebo zmocněnce pověřených orgánů (tj. CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního 
orgánu, Platebního a certifikačního orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).  

Prodávající se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost kupujícího jakékoliv doplňující informace související 
s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Prodávající poskytne součinnost pro zpracování 
monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace. 
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11. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či 
zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny předmětu plnění ve smyslu této smlouvy 
příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále 
vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, v případě, že ještě nedošlo k plnění předmětu této 
smlouvy. Pokud již k plnění předmětu této smlouvy došlo, budou kupujícím prodávajícímu uhrazeny veškeré 
prokazatelně vynaložené finanční prostředky spojené s plněním předmětu této smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je kupující 
povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.  

12.  Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

      13.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

14.  Nedílnou součástí této smlouvy je  Příloha č.5: Soupis dodávek a služeb 

 

V Mladé Vožici  dne:  
 

V Hradci Králové dne:  20. 7. 2020 

   

za kupujícího 
Mgr.Jaroslav Větrovský  

 
za prodávajícího 

Ing. Zdeněk Kotek 
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