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                                                                                   Č. smlouvy Kupujícího: 000974 00 18 

                                                                                   Č. smlouvy Prodávajícího:  

 

 
 KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a § 2085 a souvisejících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami: 

 

I. Smluvní strany 

 

 

Kupující: 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
sídlo:  Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:                            00005886 

DIČ:                           CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská ul. 29, Praha 1   
číslo účtu:                 1930731349/0800 

OR:                           MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  

(dále jen „Kupující“)  

 

 

 

Prodávající: 
DATERA s.r.o.       

sídlo:   Hadovitá 962/10, Praha 4 - Michle, 141 00   

zastoupená:        Ing. Pavlem Pokorným, jednatelem 

IČO:        24804932                         

DIČ:        CZ24804932, plátce DPH            
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 

číslo účtu: 
OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 175842  

(dále jen „Prodávající“)  

                           

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 2. 11. 2018, č. 1000200624 
s názvem Obnova a rozvoj serverové infrastruktury část 3 

dohodly na uzavření této 

 

                                   

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je dodávka expanzních polic k diskovým polím IBM StorWize V5010, dle 

technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu řádně, včas a v bezvadném stavu zařízení dle Přílohy č. 
1 této smlouvy (dále jen „zboží“), včetně veškerých dokladů nutných k jeho převzetí a užívání, do 
místa dodání a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky je také připojení 
dodaných zařízení ke stávajícím diskovým polím a základní zprovoznění. Kupující se zavazuje 
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zboží, včetně veškerých dokladů nutných k jeho převzetí a užívání, převzít a zaplatit na základě 
faktury vystavené Prodávajícím celkovou kupní cenu ve výši podle čl. IV. této smlouvy.  

3. Za dodání zboží se považuje jeho protokolární předání osobě oprávněné za Kupujícího zboží 
převzít včetně veškerých dokladů nutných k jeho převzetí a užívání.  Předání zboží proběhne na 
základě předávacího protokolu. Osobou oprávněnou zboží za Kupujícího převzít je: 

- 

4. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího nejméně 7 dní předem o datu dodání zboží. 
Místem dodání se rozumí:  

- Dopravní podnik hl. m. Prahy, Depo Metra Kačerov, Sliačská 1, Praha 4 

5.  Nebezpečí škody na dodávaném zboží a jeho vlastnictví přechází na Kupujícího okamžikem 
řádného a včasného převzetí, včetně veškerých dokladů nutných k jeho převzetí a užívání. 

 

III. Dodací doba 

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží nejpozději do 40 kalendářních dní od podpisu 

smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

IV. Cena a platební podmínky 

1. Cena je smluvně dohodnuta ve výši 1 867 069,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion osm set šedesát 
sedm tisíc šedesát devět korun českých bez DPH). Uvedená cena je stanovena jako pevná. Rozpad 

nabídkové ceny je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

2. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu předávacího protokolu Prodávajícím 

a Kupujícím. 

4. Faktura – daňový doklad bude prodávajícím vystavena po předání předmětu koupě Kupujícímu. 
Předávací protokol bude nedílnou přílohou faktury.  

5. Faktura bude vystavena v zákonné lhůtě a bude mít veškeré náležitosti účetního a daňového 
dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH a zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví v platném znění musí obsahovat ještě tyto údaje:  
 č. objednávky Kupujícího, které pro účely vystavení faktury sdělí Kupující Prodávajícímu, 
 č. smlouvy Kupujícího a Prodávajícího, 

 datum splatnosti, 

 IČO a bankovní spojení Prodávajícího, 

 razítko a podpis oprávněné osoby 

 kopii předávacího protokolu. 
 

6. Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, nebo pokud nebude její nedílnou přílohou řádně 

oběma stranami podepsaný předávací protokol nebo pokud fakturovaná částka  nebude odpovídat 
cenovým ujednáním dle této smlouvy, je Kupující oprávněn ji vrátit a nedostává se do prodlení 
s platbou.  

7. Oprávněným vrácením faktury přestává platit původní lhůta splatnosti a celá lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené řádné faktury v souladu s touto 

smlouvou. 

8. Faktury jsou splatné ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jejich doručení Kupujícímu. 

9. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední den splatnosti 

odepsána z účtu Kupujícího.  

10. Faktura musí být Prodávajícím odeslána na adresu sídla Kupujícího uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. 
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11. Kupující bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) 
zákona o DPH. V případě, že Prodávající nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Kupující pouze 

základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a 
identifikovaných osob. 

12. Stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Kupující pouze základ daně. Příslušná výše DPH 
bude uhrazena až po písemném doložení Prodávajícího o jeho úhradě příslušnému správci daně. 

   

V. Smluvní pokuta 

1. Pro případ nedodržení termínu dodání zboží ze strany Prodávajícího se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 0,2 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 
dnů od doručení písemného oznámení – faktury, o jejím uplatnění Kupujícím. Nárok na náhradu 
škody tím není dotčen.  

2. V případě prodlení s dodáním zboží o víc jak 1 měsíc se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % 

z kupní ceny zboží. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemného oznámení – 

faktury, o jejím uplatnění Kupujícím vůči Prodávajícímu. 

3. V případě neodstranění vad a nedodělků Prodávajícím v domluvené lhůtě nebo v případě 
neodstranění záručních vad ve lhůtě dle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % 

z ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemného 
oznámení – faktury, o jejím uplatnění Kupujícím vůči Prodávajícímu. 

4. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody v plné 

výši. Vylučuje se ustanovení§ 2050 občanského zákoníku. 

5. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody 
ve výši, v jaké škoda převyšuje částku, určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv 
dalšího omezení.  

6. V případě prodlení Kupujícího s úhradou řádně vystavené a splatné faktury, jejíž nedílnou 
přílohou je řádně podepsaný předávací protokol, za řádně a včas dodané bezvadné zboží, je 

Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím z nezaplacené částky zákonný úrok z prodlení. 

 

VI. Odstoupení od smlouvy, nároky z vad 

 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od  této smlouvy lze odstoupit pouze v případech uvedených v této smlouvě či v souladu 

s občanským zákoníkem č. 89/2012. Sb. 

2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran této smlouvy. 

3. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy 
ani nároku na zaplacení smluvní pokuty. 

4. Pokud je Prodávající více jak 1 měsíc v prodlení s dodáním předmětem koupě, tak dochází 
k podstatnému porušení této smlouvy, resp. smluvních povinností Prodávajícího a Kupující je 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy rovněž v případech dále stanovených v tomto článku 
VI. této smlouvy. 

6. V případě podstatného porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran může druhá smluvní 
strana odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne, kdy k takovému porušení povinnosti došlo. 
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Práva z vadného plnění 
7. Prodávající tímto prohlašuje, že předmět koupě uvedený v článku I. této smlouvy je bez vad. Za 

vady předmětu koupě jsou rovněž považovány právní vady váznoucí na předmětu koupě či na 
jakékoliv jeho části.  

Pokud je vadné plnění podstatné porušení smlouvy, má kupující právo 

a)  na dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci 

b) na odstranění vady opravou věci 

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny 

d) na odstoupení od smlouvy. 

8. Odchylně od právní úpravy občanského zákoníku Kupující sdělí Prodávajícímu do 30 pracovních 
dní od oznámení vady, jakou volbu zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez 
souhlasu Prodávajícího (kromě žádosti o neopravitelnou vadu).  

9.   Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva stanovená pro případy vadného plnění, které je 
nepodstatným porušením smlouvy – tedy Kupující má právo na odstranění vady anebo na 

přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující 
požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže 
Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. 

10. Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho 
právu na slevu.  

 

VII. Záruka za jakost a záruční doba 

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost. Prodávající se zavazuje, že 
zboží bude v záruční době způsobilý k použití pro smluvený, jinak obvyklý účel, a že si zachová 

smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, zejména plnou funkčnost. Záruční doba činní nejméně 24 
měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po protokolárním předání.  

2. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího písemně 
(dále jen „reklamace“). Prodávající je povinen neprodleně odstranit oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace Kupujícím, pokud strany nedohodnou jiný 
termín. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku 
by Kupujícímu mohla vzniknout škoda, je Prodávající povinen odstranit do 24 hodin po jejich 

písemném uplatnění Kupujícím. 

 

VIII.   Závěrečná ustanovení 
1. Obě smluvní strany se zavazují, že všechny eventuální spory budou řešit především jednáním a 

oboustrannou dohodou. V případě, že nedojde ke shodě, budou spory řešeny podle českých 
právních předpisů platných v době realizace.  

2. Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto Smlouvu 
při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. Občanského 
zákoníku o neúměrném zkrácení, ani ustanovení § 1796 a násl. Občanského zákoníku o lichvě.  

3. Strany sjednávají, že pro uzavření a změny této smlouvy užijí pouze písemnou formu a že nechtějí 
být vázány, pokud nebude tato písemná forma dodržena a za písemnou formu pro tento účel 
nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Účastníci této smlouvy 
mohou namítnout neplatnost smlouvy nebo dodatku k této smlouvě z důvodu nedodržení formy 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 
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Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
(statutárního orgánu) druhé strany.  Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této smlouvy si strany 
ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

4. Součástí obsahu této smlouvy nejsou obchodní podmínky. 

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly v této smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.  

6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže 
by bylo ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.  

7. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly 
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, 
která si smluvní strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další 
práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 
neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, 
kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně 
předmětu této smlouvy.  

8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek sjednaný touto smlouvou není fixním 
závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.  

9. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních 
stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této 
smlouvy. 

10. Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám [vzniklým z této smlouvy] aplikaci § 1987 odst. 2 
občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k 
započtení [avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy].  

11. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, 
ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

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. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace a souhlasí 
s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Prodávající dále bere na vědomí, 
že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a souhlasí s 
tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě (včetně případných příloh, změn a dodatků) 
byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. Prodávající bere na vědomí, že 
Smlouva včetně jejich dodatků bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

14. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 
 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění 
 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců 

 že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání 
trestného činu 

 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 
spravedlivě požadovat,  

15. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:  
• neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  
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• nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 
souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

• učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 
mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 
331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 
333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

• nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce 

Úplatkem je ve smyslu TZ neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení 
nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě nebo s jejím 
souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. 

16. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

17. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž jeden obdrží 
Kupující a jeden Prodávající. 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č.1 – Technická specifikace 

 

 

 

 

za Kupujícího:                                                             za Prodávajícího: 

 

 

V Praze dne                                                 V Praze dne  

 

 

 

…………………………………    ………………………………………. 
Mgr. Martin Gillar      Ing. Pavel Pokorný 

předseda představenstva     jednatel                                  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,      Datera s.r.o. 

akciová společnost     . 

 

 

 

 

…………………………….. 
Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost 
 

 
 


