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Kupní smlouva  
(dle $ 2586 a násl. NOZ) 

 
 

I. Smluvní strany 
 
TOPSOFT JKM spol. s r. o. 
se sídlem:  Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem  
jednající:  Ing. František Moravec, Ing. Zdeněk Jíše, jednatelé společnosti 
IČO:   25403435 
DIČ:   CZ25403435 
zapsaná v   Ústí n.L. u Krajského soudu, oddíl C, vložka 15532 
bankovní spojení: KB Roudnice n.L. 
číslo účtu:  27-3867480207 / 0100 
telefon:  603 528 533 
kontaktní osoba: Ing. František Moravec, tel. 604 979 851  
e-mail:   topsoft@topsoft.cz 

 
(dále jen „Prodávající“) 
 
a 
 
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660 
se sídlem:  Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem  
zastoupený:  Mgr. Jaroslavem Králem, ředitelem školy 
IČO:    46773606 
kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Král 
e-mail:   skola@2zsroudnicenl.cz 
 
(dále jen „Kupující“)  
 
 

II.  Základní ustanovení 
 
1. Smluvní strany ve smyslu § 2586 a násl. obč. zákoníku č. 89/2012 uzavírají tuto Kupní smlouvu 

(dále jen „smlouva“). 
 
 

III.  Předmět smlouvy 
 
1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu zboží a provést následující práce ve 

smyslu Přílohy č. 1 – Technická specifikace (dále jen „dílo“). 
 
2. Kupující se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu cenu dle čl. IV. 

této smlouvy. 
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IV.  Kupní cena 
 
1. Cena za provedené dílo této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 
Cena bez DPH    416.261,00 Kč   
DPH 21%                    87.415,00 Kč 
Cena včetně DPH    503.676,00 Kč  

 
2. Podrobný popis ceny je uveden v Příloze č. 2 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny. 
 
3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním jeho závazku z této 

smlouvy. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná a není možno ji překročit. 
 
4. V případě, že dojde ke změně základní sazby DPH, je Prodávající oprávněn k ceně bez DPH 

účtovat DPH v platné výši. 
 
5. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. 
 
 

V. Místo plnění a doba plnění. 
 
1. Prodávající je povinen předat kupujícímu předmět díla v místě plnění, kterým je Základní škola 

Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, 413 01 Roudnice n.L. v termínu nejpozději do 
24. 8. 2018. 

 
 

VI.  Práva a povinnosti smluvních stran   
 
1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemné povinnosti a práva smluvních 

stran ustanoveními § 2586 a násl. obč. zákoníku. 
 

2. Prodávající je povinen zejména 
a) provést dílo řádně a včas za použití materiálů a postupů odpovídajících předpisům a 

technickým normám ČR, 
b) provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, 
c) řídit se při provádění díla pokyny kupujícího, 
d) odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 

 
3. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nutnou k provedení díla. 
 
 

VII.  Předání díla, vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 
 
1. Kupující se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. Drobné vady a 

nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla a nejsou důvodem pro nepřevzetí díla.  O předání 
a převzetí díla se sepíše zápis, předávací protokol nebo dodací list podepsaný oběma stranami. 

 
2. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází na kupujícího 

dnem převzetí díla kupujícím. 
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VIII.  Platební a fakturační podmínky 

 
1. Úhrada za dílo bude provedena jednorázově po převzetí řádně provedeného díla kupujícím. 

Zálohové platby nebudou poskytovány. 
 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále údaj o 
své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místě podnikání a identifikačním čísle; podnikatelé 
zapsaní ve veřejném rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky. Podnikatelé 
nezapsaní ve veřejném rejstříku údaj o zápisu do jiné evidence. 

 
3. Splatnost faktury je 14 dnů. 
 

 
IX.  Vady díla a záruční podmínky 

 
1. Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla 
nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
2. Prodávající odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, jež se vyskytly v záruční době. 

Za vady, které se vyskytly po záruční době, odpovídá Prodávající jen tehdy, pokud byly 
způsobeny porušením jeho povinností. 

 
3. Prodávající poskytuje na provedené dílo záruku dle přílohy č.1 – Technická specifikace. Záruční 

doba začíná běžet dnem převzetí díla kupujícím tj. podpisem předávacího protokolu či dodacího 
listu. 

 
4. Veškeré vady díla je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to 

formou písemného oznámení e-mailem na adresu topsoft@topsoft.cz, obsahující specifikaci 
zjištěné vady. 

 
5. Prodávající je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení kupujícím, 

pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
 
 

X. Smluvní pokuty 
Smluvní strany si sjednaly pro případ porušení smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy 
ve smyslu § 2038 a násl. obč. zákoníku tyto smluvní pokuty: 
 

 V případě, že Prodávající neprovede dílo řádně a včas ve lhůtě sjednané v čl. V. této smlouvy, je 
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý 
započatý den prodlení. 

 

 Pokud Prodávající neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX., odst. 5 této smlouvy, je 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den 
prodlení.  
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 V případě, že kupující nezaplatí cenu díla ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 

 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 30 
kalendářních dnů ode dne jejich doručení. 

 
                                    

XI.  Závěrečné ustanovení 
 

 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 

 Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran a to 
pouze formou písemných dodatků. 

 

 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran.  

 

 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

 

 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 – Technická specifikace 

 Příloha č. 2 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny 
 
 
 
 
V Roudnici n.L. dne …………………………  V Roudnici n.L. dne  ……………………… 
 
 
 
Za Kupujícího: 
 
 
 
 
 

  
 
 
Za Prodávajícího: 
 
 
 
 

 
Mgr. Jaroslav Král, 
ředitel školy 

  
Ing. František Moravec, 
jednatel společnosti 

 
 
 
 
 

 
Ing. Zdeněk Jíše, 
jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 – Technická specifikace 
 

Technická specifikace 
 

Poptávaná specifikace Nabízená specifikace 

4x Interaktivní tabule Triptych VMS 

 - třídílná magnetická tabule s křídly  
- prostřední díl tabule bude bílý, křídla tabule zepředu bílá a 
zezadu zelená  
- rozměry otevřené tabule: 4000 x 1200 mm  
- vysoce kvalitní keramický povrch tabule s dlouhou životností  
- tloušťka minimálně 22 mm  
- dvouvrstvá keramika vypalovaná při 810°C  
- dodavatel poskytne záruku na povrch tabule 25 let  
- hliníkový rám tabule  
- bílé plastové rohy  
- tabule musí být certifikovaná Technickým a zkušebním 
ústavem stavebním pro normu ČSN EN 71  
- součástí každé tabule je zvedací stojan (zdvih minimálně 500 
mm) a hliníková odkládací polička v celé šířce středového dílu  
- součástí dodávky každé tabule minimálně dvě pera  

- cena za jednu tabuli je včetně montáže, demontáže staré 
tabule a zaškolení obsluhy (kabely HDMI a USB vedeny v 

lištách ke katedře, vč. podlahových lišt) 

- třídílná magnetická tabule s křídly  
- prostřední díl tabule bude bílý, křídla tabule zepředu bílá a 
zezadu zelená  
- rozměry otevřené tabule: 4000 x 1200 mm  
- vysoce kvalitní keramický povrch tabule s dlouhou životností  
- tloušťka minimálně 22 mm  
- dvouvrstvá keramika vypalovaná při 810°C  
- dodavatel poskytne záruku na povrch tabule 25 let  
- hliníkový rám tabule  
- bílé plastové rohy  
- tabule musí být certifikovaná Technickým a zkušebním 
ústavem stavebním pro normu ČSN EN 71  
- součástí každé tabule je zvedací stojan (zdvih minimálně 500 
mm) a hliníková odkládací polička v celé šířce středového dílu  
- součástí dodávky každé tabule minimálně dvě pera  

- cena za jednu tabuli je včetně montáže, demontáže staré 
tabule a zaškolení obsluhy (kabely HDMI a USB vedeny v lištách 

ke katedře, vč. podlahových lišt) 

4x interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční Epson 685wi + rameno 

 - rozlišení minimálně WXGA (1280x800)  
- svítivost minimálně 3500ANSI (životnost lampy až 10.000h)  
- interaktivita aktivním perem (podpora více dotyků 
současně)  
- vstupy: minimálně 3x HDMI, 2x VGA, RJ45 (vč. podpory LAN 
projekce), USB (vč. podpory USB projekce - audio/video/myš)  
- nabídkové menu projektoru v češtině  
- projektor s možností rozdělení projekční plochy (využití více 
vstupů najednou)  
- součástí každého projektoru je teleskopické rameno  
- dodavatel poskytne záruku na lampu i projektor po dobu 3 
let 

- rozlišení WXGA (1280x800)  
- svítivost 3500ANSI (životnost lampy až 10.000h)  
- interaktivita aktivním perem (podpora více dotyků současně)  
- vstupy: 3x HDMI, 2x VGA, RJ45 (vč. podpory LAN projekce), 
USB (vč. podpory USB projekce - audio/video/myš)  
- nabídkové menu projektoru v češtině  
- projektor s možností rozdělení projekční plochy (využití více 
vstupů najednou)  
- součástí každého projektoru je teleskopické rameno  
- dodavatel poskytne záruku na lampu i projektor po dobu 3 let 

6x počítač PC Lynx 

 - PC formátu microtower  
- minimálně čtyřjádrový procesor, počet bodů v PassMark 
alespoň 8000  
- operační paměť minimálně 4GB, disk min. 1TB 7200ot.  
- mechanika DVD-RW  
- výstupy: minimálně 1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI  
- komunikační porty: alespoň 2x USB 3.1 vzadu + alespoň 1x 
USB 3.0 a 2x USB 2.0 vpředu  
- součástí dodávky každého počítače klávesnice a myš do USB  
- operační systém vhodný pro připojení do doménové sítě 
školy  
- dodavatel poskytne záruku v délce minimálně 3 let  
- dodavatel poskytne případné opravy onsite do 24 hodin 

- PC formátu microtower EC X201 
- čtyřjádrový procesor, počet bodů v PassMark 8060bodů I3-
8100 
- operační paměť 4GB DDR4, disk 1TB 7200ot.  
- mechanika DVD-RW  
- výstupy: 1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI Asus H310M 
- komunikační porty: 2x USB 3.1 vzadu + 1x USB 3.0 a 2x USB 
2.0 vpředu  
- součástí dodávky každého počítače klávesnice a myš do USB  
Genius KM-130 
- operační systém vhodný pro připojení do doménové sítě školy 
Windows 10 Pro 
- dodavatel poskytne záruku v délce 3 let  
- dodavatel poskytne případné opravy onsite do 24 hodin 

6x monitor Philips 240V5QDSB 

- monitor s minimální úhlopříčkou 21,5"  

- LCD panel typu IPS  

- minimálně Full HD rozlišení  

- porty D-SUB a HDMI  

- podpora VESA  

- monitor s úhlopříčkou 23,5"  

- LCD panel typu IPS  

- minimálně Full HD rozlišení  

- porty D-SUB a HDMI  

- podpora VESA  
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- dodavatel poskytne záruku v délce minimálně 3 let  

- dodavatel poskytne případné opravy onsite do 24 hodin  
 

- dodavatel poskytne záruku v délce minimálně 3 let  

- dodavatel poskytne případné opravy onsite do 24 hodin  
 

6x notebook Acer TMP2510 

- notebook velikosti 15,6"  

- displej typu IPS  

- rozlišení Full HD  

- minimálně čtyřjádrový procesor, počet bodů v PassMark 
alespoň 7600  

- operační paměť minimálně 4GB, disk minimálně 1TB 
5400ot. s možností přidání dalšího disku.  

- numerická klávesnice podsvícená  

- porty: minimálně 1x USB 3.1, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x 
HDMI  

- výdrž až 7 hodin  

- operační systém vhodný pro připojení do doménové sítě ve 
škole  

- dodavatel poskytne záruku v délce minimálně 2 let  

- dodavatel poskytne případné opravy onsite do 24 hodin  

- součástí dodávky každého notebooku je brašna  
 

- notebook velikosti 15,6"  

- displej typu IPS  

- rozlišení Full HD  

- i5-8250u čtyřjádrový procesor, počet bodů v PassMark 7652 

- operační paměť 4GB, disk 1TB 5400ot. s možností přidání 
dalšího disku.  

- numerická klávesnice podsvícená  

- porty: 1x USB 3.1, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI  

- výdrž až 8 hodin  

- operační systém vhodný pro připojení do doménové sítě ve 
škole Windows 10 Pro 

- dodavatel poskytne záruku v délce minimálně 2 let  

- dodavatel poskytne případné opravy onsite do 24 hodin  

- součástí dodávky každého notebooku je brašna  
 

8x kancelářský SW Office 2016 Standard 

- nejnovější balík kancelářského programu Office ve verzi 
standard - trvalé licence nevázané na hardware (sleva pro 
školství)  

- uchazeč nainstaluje SW Office na předem smluvené 
počítače  
 

- nejnovější balík kancelářského programu Office ve verzi 
standard - trvalé licence nevázané na hardware (sleva pro 
školství)  

- uchazeč nainstaluje SW Office na předem smluvené počítače  
 

1x tiskárna Epson WorkForce Pro WF-7710DWF 

- barevná multifunkční inkoustová tiskárna  

- formát papíru: A4 + A3  

- tiskové rozlišení minimálně 4800x2400dpi  

- automatický oboustranný tisk  

- automatické skenování, kopírování  

- připojení LAN, USB, WiFi, NFC  

- dodavatel poskytne záruku v délce minimálně 3 let  

- dodavatel poskytne případné opravy onsite do 24 hodin  
 

- barevná multifunkční inkoustová tiskárna  

- formát papíru: A4 + A3  

- tiskové rozlišení minimálně 4800x2400dpi  

- automatický oboustranný tisk  

- automatické skenování, kopírování  

- připojení LAN, USB, WiFi, NFC  

- dodavatel poskytne záruku v délce minimálně 3 let  

- dodavatel poskytne případné opravy onsite do 24 hodin  
 

1x projektor Epson EB-W41 

- projektor s rozlišením minimálně WXGA (1280x800), se 
svítivostí minimálně 3300ANSI (životnost lampy až 10.000h)  

- vstupy: minimálně 1x HDMI, 1x VGA, 1x RCA cinch, 1x USB 
(vč. podpory USB projekce - audio/video)  

- nabídkové menu projektoru v češtině  

- dodavatel poskytne záruku v délce minimálně 2 let  

- cena projektoru je včetně montáže a zaškolení obsluhy 
(montáž bude provedena na stávající držák s nutností 
přemístění na stropě)  

- dodávka nového HDMI kabelu o délce 15m do stávající lišty  
 

- projektor s rozlišením WXGA (1280x800), se svítivostí 
3300ANSI (životnost lampy až 10.000h)  

- vstupy: 1x HDMI, 1x VGA, 1x RCA cinch, 1x USB (vč. podpory 
USB projekce - audio/video)  

- nabídkové menu projektoru v češtině  

- dodavatel poskytne záruku v délce minimálně 2 let  

- cena projektoru je včetně montáže a zaškolení obsluhy 
(montáž bude provedena na stávající držák s nutností 
přemístění na stropě)  

- dodávka nového HDMI kabelu o délce 15m do stávající lišty  
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Příloha č. 2 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny 

 


