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KUPNÍ SMLOUVA
(dále jen ,,Smlouva")

uzavřená podle zákona § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

mezii I. Smluvní strany
NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
se sídlem Praha 7, Kostelní 42, PSČ 170 78
jednající: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem
IČ 00023299
DIČ CZ00023299

(dále jen ,,kupující" nebo obecně ,,smluvní strana")

a
SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
zastoupená: Petrem Pánkem a Janem Knyttlem, prokuristy
IČ 2420751')
DIČ CZ24207519

Zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 188674
(dále jen ,,prodávající" nebo obecně ,,smluvní strana")

II. Předmět Smlouvy
1. Prodávající se podpisem Smlouvy zavazuje, že kupujícímu odevzdá licenci Microsoft
Academic Select PIus Ofňce Std 2019 SNGL MVL v české jazykové verzi pro platformu
Windows pro 200 počítačů poskytnutou výrobcem software Microsoft Corporation, Oné
Microsoft WaY, Redmond, WA 98052-6399, Spojené státy americké, a umožni mu k ní
nabýt vlastnické právo (dále jen ,,licence" nebo ,,software"). Kupující se zavazuje, že licenci
převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. Kupující se zavazuje zaplatit za shora uvcdcnC plnční prodávajícího kupní cenu licence ve
výši 257 979,71 KČ + DPH ve výši 54 175,74 KČ, celkem 312 155,45 Kč (slovy: tři sta
dvanáct tisíc sto padesát pět korun českých čtyřicet pět haléřů), a to na základě daňového
dokladu vystaveného prodávajícím kupujícímu. Zálohová platba není dohodnuta. Kupní
cena bude kupujícím zaplacena po té, co bude licence předána kupujícímu, a to na základě
daňového dokladu vystaveného prodávajícím na celou kupní cenu se splatností 14 dní ode
dne jejího doručení kupujícímu. Přílohou tohoto daňového dokladu musí být kopie
předávacího protokolu (ČI. II odst. 3 této Smlouvy). Každý daňový doklad musí obsahovat
všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu. Nebude-li daňový
doklad uvedené náležitosti obsahovat nebo nebude-li obsahovat předávací protokol, je
kupující oprávněn prodávajícímu daňový doklad vrátit. Kupující není v takovém případě
v prodlení se zaplacením kupní ceny.
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3. Prodávající se zavazuje dodat dokument o licenci do sídla kupujícího nejpozději ,t,ři,c,e,t,
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gň,ů, od účinnosti této Smlouvy na své náklady. O předání a převzetí bude podepsán
předávací protokol. V souladu s § 2087 ObčZ prodávající odevzdá kupujícímu veškeré
doklady vztahující se k licenci a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo v souladu se
smlouvou.

4. Kupující nabývá vlastnické právo k licenci jeho protokolárním převzetím od
prodávajícího.

5. Prodávající podpisem smlouvy prohlašuje, že veškerá jeho plnění v souvislosti s touto
smlouvou '(zejména dodání licence, doprava, balení, doklady, záruční servis aj.) jsoujgjzlně

zohledněna v kupní ceně licence.

III.
ZáruČní doba

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na fůnkčnost software a licenčních klíčů v dClcc
24 měsíců ode dne předání licence prodávajícímu (dále jen ,,záruční doba"). V této lhůtě
zajistí prodávající rovněž bezúplatný záruční servis.

2. prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v záruční době, software bude mít smluvenou
jakost a provedení, bude plně fúnkční.

3. Dále prodávající zaručuje, že na dodané licenci neváznou práva třetích osob, zejména
práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.

4. Pokud dojde ke zjištěni vad v průběhu záruční lhůty, je kup'jjící oprávněn tyto vady
omámit prodávajícímu (reklamovat) stejným způsobem jako v případě vad zjevných.

5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamace
vad kupujícího se k této rcklamaci píscmnč vyjádřit. v písemném vyjádřeni prodávající
uvede, zda vady uznává či nikoli. V případě, že prodávající oprávněnost vady uzná,
zavazuje se jí odstranit do 30ti pracovních dnů ode dne jejího nahlášeni ze strany
kupujícího.

6. Smluvní strany dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají výskyt vad
software, které zcela či z části znemožňují jeho užívání či výskyt většího množství vad
(nejméně dvou).

7. Vedle práv z odpovědnosti za vady u podstatného či nepodstatného porušení smlouvy
obsažených v občanském zákoníku, má kupující v případě podstatného i nepodstatného
porušení smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad prostřednictvím třetí
osoby. Podmínkou je, že kupující prokazatelně doloží výši a důvodnost takovýchto
nákladů.

IV.
Smluvní pokuty

l. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním licence oproti termínu dohodnutém v této
smlouvě nebo bude-li v prodlení s odstraněním vady, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve
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výši 0,1 % z kupní cenV licence. který měl být dodán, a to za každý den prodlení.

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, která
vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a
vymáhána.

3. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí
být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod. Smluvní
pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od prokazatelného odeslání vyúčtování
kupujícímu.

V.
Ukončení smluvního vztahu

1. Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou nebo písemným odstoupcním
jedné nebo druhé smluvní strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy.

2. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany prodlení kupujícího s úhradou
kupní ceny přesahující dva měsíce smluvený termín splatnosti faktury a dále prodlení
prodávajícího s dodáním zboží přesahující 21 dnů oproti smluvenému termínu. Podstatným
porušením se rovněž rozumí výskyt vad software, které zcela či z části znemožňují jeho
užívání či opakovaný výskyt většího množství vad (nejméně dvou).

3. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem
spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady
prokazující tvrzené důvody. ""

4. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručcno, se k němu musí písemně
bez zbytečného odkladu vyjádřit a uvést, zda důvody odstoupení uznává či nikoli. Pokud
důvody omámení odstoupení od smlouvy neuznává, má strana uvést, v čem spatřuje
nedostatek důvodů k odstoupení od smlouvy.

5. Pokud druhá smluvní strana odstoupení od smlouvy uzná, provedou smluvní strany
inventarizaci dosavadních právních vztahů vyplývajících z plnění smlouvy. Dodané a
nezaplacené zboží bude vráceno bez zbytečného odkladu prodávajícímu.

6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo jedné nebo druhé smluvní strany na
smluvní pokutu a na náhradu škody.

VI.
Ostatní smluvní ujednání

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou zmčny, ke kterým dojde
nezávisle na vůli smluvní strany (například změna sídla, změna jednajících osob atd.) je
povinna smluvní strana, u niž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně
písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou vzestupně číslovaných
dodatků.
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3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech včetně všech jejich příloh. Osoby
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jednající a podepisující tuto smlouvu prohlašují, že ji přcd podpisem přečetly, vlastnoručně
parafovaly každou její stranu včetně všech příloh a prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem
a je jim znám obsah všech příloh smlouvy. Na důkaz této skutečnosti připojují jednající
osoby své vlastnoruční podpisy.

4. Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje
neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové neplatné
nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu
sledovanému takovým ,neplatným nebo neúplným ustanovením, a. to formou písemného

dodatku k této smlouvě. ,

5. Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, jakož i dalšími souvisejícími
platnými právními předpisy.

6. Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné
pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně
souhlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob)
s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení.
Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této
smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího porušení), případně pro plnění povinností
z právních předpisů, pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje
je každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a
ztrátě. Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-
ii ke změně osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ní
neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je
stanovena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným
nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

7. Smluvní stran si dohodl že osobou o rávněnou k odevzdání licence za rodávajicího
je a osobou
oprávněnou k převzetí licence za kupujícího je

VII
Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z. Č. 340/2015 Sb.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. :e na tuto smlouvu

vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti
nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá
účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící
bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo
životní prostředí.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. l z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li
smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím
registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
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Odstavec l se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část
smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního
tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. l nebo jiná
smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, jíž bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto
zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné
s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo
uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. l nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy
nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30
dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož
základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů
upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit
pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to
neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora
popsaným způsobem mají obě smluvní strany

3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna
smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna
povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích
uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem
uveřejněna smlouvZ která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají
být
uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní
podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata
poďlc tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí

a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má" být
zveřejněna podle jeho § lOď,

b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o niž
mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje
a inovací,

C) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné
prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,

d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být
zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách;
povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.
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Přílohy:
· č. l - předávací protokol - volná příloha

VPr-edne

kupující prodávající
Národní technické O uzeum. SoftwareONE Czech Republic s.r.o.

Mgr. Karel andr Petr Pánek a Jan Knyttl
generální " ditel prokuristé
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