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Kupní smlouva 

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 
se sídlem: Dominikánská 4, 306 31 Plzeň 
IČ: 66362717 
bankovní spojení: xxx 
Zastoupený: Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel 
Dále pro účely této smlouvy jako kupující 

a 
Obchodní společnost: ZDENĚK NĚMEC 
se sídlem : Hloušecká 25/11, 284 01 Kutná Hora 
IČ: 16536673 
bankovní spojení: xxx 
Jednající: Zdeněk Němec 
Dále pro účely této smlouvy jako prodávající 

Kupující a prodávající dále též společně označování jako smluvní strany, nebo účastníci smlouvy 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona číslo 
89/2012 Sb. Občanský zákoník tuto kupní smlouvu 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího: 

1.1.1. dodat kupujícímu hlasovací systém specifikovaný přílohou číslo 1 této smlouvy 
včetně jeho montáže a uvedení do povozu do 22. 3. 2019. 

1.1.2. poskytovat záruční servis na dodaný hlasovací systém 
Vše v rozsahu stanoveném touto smlouvou a přílohou číslo 1 
smlouvy. 

1.2. Kupující se zavazuje v souladu s touto smlouvou řádně dodaný systém převzít a zaplatit za něj 
sjednanou cenu. 

2. TERMÍN DODÁNÍ 
2.1. Termín dodání předmětu smlouvy včetně jeho montáže a uvedení do povozu dle bodu 1.1.1. 

je stanoven nejpozději do 25 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. 
2.2. Dodání a montáž předmětu smlouvy bude mezi účastníky smlouvy vzájemně odsouhlaseno 

předávacím protokolem, podepsaným zástupcem kupujícího i prodávajícího za předpokladu, 
že dodávka i montáž jsou kompletní, bez vad a obsahuje veškerou dokumentaci. 

3. MÍSTO PLNĚNÍ 
3.1. Místem plnění je ÚMO 1 - alej Svobody 60, 323 00 Plzeň a ÚMO 4 - Mohylová 55, 312 64 

Plzeň. 
3.2. Společně s dodáním předmětu smlouvy se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré 

doklady potřebné k převzetí a k užívání předmětu smlouvy. Nebezpečí škody způsobené na 
předmětu smlouvy (t.j. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží) přechází na 
kupujícího splněním dodávky a montáže, tj. podpisem předávacího protokolu dle bodu 2.2. 
této smlouvy. 

3.3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.  
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4. OPRÁVNĚNÉ OSOBY, SOUČINNOST A KOMUNIKACE 
4.1. K uzavírání a podepisování dodatků či změn, týkajících se obsahu smlouvy, jsou výlučně 

oprávněni jmenovaní zástupci smluvních stran. K jednání ve věcech týkajících se vlastního 
plnění smlouvy jsou dále oprávněni: 

• u Kupujícího - zastoupeného SITMP: 
a. Ing. Bohuslav Horais, tel. xxx 
b. Vilém Rottenborn, tel. xxx 

c. Josef Kubát DiS, tel. xxx 

d. Václav Kobes tel. xxx 

• u Prodávajícího: 
a. Zdeněk Němec, tel. xxx 
b. Martin Němec, tel. xxx 

4.2. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy stanovené v záhlaví této 
smlouvy, nebo prostřednictvím oprávněných osob. 

4.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy, nebo odpovědné osoby ve věcech 
technických budou o této změně druhou Smluvní stranu informovat. 

4.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat sl veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 
smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 
plnění této Smlouvy. 

4.5. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo 
k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních 
závazků. 

4.6. Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu přístup na místo plnění prostřednictvím 
oprávněných osob dle tohoto článku tak, aby byl prodávající schopen splnit veškeré své 
povinnosti touto smlouvou stanovené 

5. CENA 
5.1. Cena předmětu této smlouvy byla stanovena nabídkou prodávajícího ve veřejné zakázce s 

názvem: “ Dodávka a zprovoznění hlasovacího systému", která uzavření této smlouvy 
předcházela a činí 892 153,- Kč bez DPH. Tato cena zahrnuje dodávku, montáž, záruční servis, 
veškerý potřebný materiál, dopravné a další náklady, které prodávající vynaloží ke splnění 
předmětu této smlouvy. 

5.2. Zaplacením ceny je splněn závazek kupujícího vůči prodávajícímu. 

6. FAKTURACE A PLATBA 
6.1. Kupující neposkytuje zálohy. 
6.2. Daňový doklad za dodávku dle bodu 1. této smlouvy bude vystaven prodávajícím do 14 

kalendářních dnů po podpisu předávacího protokolu dle bodu 2.2. této smlouvy. 
6.3. Doba splatnosti daňových dokladů je 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 

dokladu kupujícímu. 
6.4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
6.5. Překročení cen je možné pouze zákonnou změnou sazeb DPH. 
6.6. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení 

příslušných obecně závazných předpisů platných na území České republiky, a dále číslo této 
smlouvy a číslo příslušné objednávky. Nebude-li faktura obsahovat požadované náležitosti, 
případně bude-li neúplná či nesprávná, je kupující oprávněn ji (resp. její kopii) ve lhůtě 
splatnosti vrátit k opravě či doplnění. Ode dne doručení nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti. Úhradou ceny se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy byla finanční částka 
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odepsána z účtu kupujícího. 
6.7. Prodávající je oprávněn fakturovat kupujícímu v písemné, tedy tištěné podobě, nebo v 

podobě elektronické. Písemná faktura se doručuje na adresu kupujícího. Elektronická faktura 
se doručuje elektronicky na e-mallovou adresu: xxx 

6.8. Prodávající se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový 
doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad 
považován za neúplný a kupující vyzve prodávajícího k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si 
kupující vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany kupujícího na základě této 
smlouvy bude o prodávajícím správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem (§ 106a 
zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má kupující právo od okamžiku zveřejnění 
ponížit všechny platby prodávajícímu uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou 
částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že o takto prodávajícímu nevyplacené částky DPH 
odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

7. SANKČNÍ USTANOVENÍ 
7.1. Smluvní pokuta prodávajícího za prodlení: 

7.1.1. s termínem dodání a montáže dle bodu 1.1.1. smlouvy je stanovena ve výši 4 000,- 
Kč za každý započatý den překročení dodací lhůty. 

7.1.2. s odstraněním záruční závady v rámci záručního servisu dle bodu 1.1.2. smlouvy je 
stanovena ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ takového překročení a každý 
započatý den překročení lhůty k odstranění záruční vady 

7.2. V případě, že prodlení s odstraněním závady bude činit dobu delší než pět pracovních dnů, je 
Kupující oprávněn odstranit vady na náklady Prodávajícího prostřednictvím třetí osoby. 

7.3. Je-li Kupující v prodlení s placením faktury, uhradí Prodávajícímu částku ve výši 4 000,- Kč za 
každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO 
8.1. Vytvořit podmínky pro dodání amontáž předmětu smlouvy. 
8.2. Respektovat platební podmínky uvedené vtéto smlouvě. 
8.3. Kupující se zavazuje dodržovat záruční podmínky stanovené výrobcem/prodávajícím. 
8.4. Kupující bere na vědomí, že až do úplného zaplacení zboží je toto majetkem prodávajícího. 
8.5. Kupující se stává vlastníkem předmětu smlouvy úplným zaplacením ceny. 

9. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 
9.1. Dodat předmět včetně montáže za podmínek stanovených touto smlouvou, v požadovaném 

termínu a kvalitě. 
9.2. Při montáži odpovídá prodávající za správné a odborné provedení montáže a za dodržení 

platných ČSN a vyhlášek montáž upravující. 
9.3. Provádět záruční servis, touto smlouvou stanovený.
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10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na celý předmět plnění záruku 24 měsíců v 
rozsahu stanoveném bodem č. 2 přílohy č. 1 smlouvy, a to počínaje dnem podpisu 
předávacího protokolu dle bodu 2.2. této smlouvy. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
11.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 

předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

11.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není 
odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v 
důsledku mimořádně nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli 
jedné ze smluvních stran (§ 2913 Občanského zákoníku). 

11.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících 
odpovědnost. 

12. OCHRANA INFORMACÍ 
12.1. Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty 

druhou stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním této Smlouvy, jako s obchodním 
tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření 
zabraňující jejich zneužití či prozrazení. 

13. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 
13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které provede kupující. 
13.1. Kupující má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že předmět jejího plnění nebude 

odpovídat dohodnutým parametrům a cenám předmětu smlouvy. 

14. ŘEŠENÍ SPORŮ 
14.1. Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 

513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a příslušnými právními předpisy 
souvisejícími. 

14.2. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této Smlouvy přednostně 
dohodou. 

14.3. Pokud se případný spor z této Smlouvy nepodaří vyřešit smírně, všechny spory vznikající z této 
Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy. Strany sjednávají místní příslušnost 
Krajského soudu v Plzni a Okresního soudu Plzeň - město.
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15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
15.1. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. 
15.2. Prodávající souhlasí s tím, že kupující zveřejní zákonným způsobem celý obsah této smlouvy. 
15.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
15.4. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 
15.5. Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli a shledali, že byla sepsána podle jejich 

pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyla ujednána v tísni, za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují. 

Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha číslo 1 technické a záruční podmínky 

V Plzni dne 5.2.2019 Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel 

V Kutné Hoře dne 5.2.2019 Zdeněk Němec 
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Příloha číslo 1 kupní smlouvy: 

1. Technická a obecná specifikace hlasovacích systémů 

Předmětem smlouvy je dodávka 2 samostatných přenosných hlasovacích systémů a to: 

1.1

. 

ii. 

Iv. 

v. 

v.  

vil. 

vili. 

Ix. 

X. 

xl. 

xli. 

xiii. 

xiv. 

XV. 

xvi. 

xvli. 
xviii. 

První systém: ÚMO 1 - alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 

Tento systém obsahuje a splňuje níže uvedené specifikace: 

32 ks hlasovacích a konferenčních jednotek s možností autorizace do systému 

hlasování přes čipovou kartu, tlačítky pro přihlášení se do konferenčního 

hovoru vč. identifikace zvoleného tlačítka a tlačítky pro vedení hlasování 

(Pro/Protl/Zdržel se) vč. stejného počtu čipových karet 32 ks mlkrofonních 

krků s možností Individuální úpravy náklonu (přizpůsobení řečníkovi) a 

světelnou indikací hovoru 

Centrální jednotka pro řízení konference a hlasovacího systému s řízením 

mikrofonů a jednotek v systému (např. předání slova apod.) 

Minimálně 4 mikrofony typu chairman pro předsedající Pro konferenční hovor 

zajištění funkčnosti bez nutnosti čipových karet Z mixážního pultu připojení 

přes 6,3 mm na zesilovač Propojení řídící jednotky na notebook přes USB (ne 

COM port) 

Software pro zobrazování bodů jednání k hlasování vč. možnosti importu 

programu jednání z externího strukturovaného souboru 

Indexování zvukové stopy jednání s možností uložení na externí úložiště 

Bezdrátový set o dvou mikrofonech a jednou přijímací jednotkou. (Např. 

AKG WMS40 MINI2 VOCAL SET DUÁL US25BD (důvodem je plnění normy ČR 

viz odkaz xxx 

clanky/2016/frekvence_bezdratu/Tabulka-frekvence-vseprozuk-MK2.jpg). 

Hlasovací jednotky pro 4 předsedající + tajemník - součástí 32 ks již 

uvedeného počtu jednotek výše 

Mobilní kabelová trasa pro propojení systému 

Zakomponování hardware do max. 3 převozních boxů 

Připojení min. 2 ks repro pro ozvučení místnosti (repro jsou již k dispozici) s 

výstupem na konektor XLR, který je osazen ve stávajících repro 

Možnost napojení na kamerový systém s automatickým natáčením kamer na 

řečníka 

Možnost napojení na stream video a audio s přenosem pro prezentaci na 

Internetu a následnou archivaci vč. napojení na zobrazovací jednotku v místě 

jednání s přehledem hlasování. 

Fixace mikrofonních čepiček, aby nepadaly. 

Zapojení prodlužovacího kabelu se zásuvkami do skříně s HW, pokud bude 

součástí systému obsluhy 

Jednoduchý export záznamu ze zasedání jednoduše pomocí software utility 

https://vseprozvuk.cz/media/files/image/fotky-


 

 

1.2. Druhý systém: ŮMO 4 - Mohylová 55, 312 64 Plzeň 

Tento systém obsahuje a splňuje níže uvedené specifikace: 

xx. 30 ks hlasovacích a konferenčních jednotek s možností autorizace do systému 

hlasování přes čípovou kartu, tlačítky pro přihlášeni se do konferenčního hovoru 

vč. identifikace zvoleného tlačítka a tlačítky pro vedení hlasování 

(Pro/Protí/Zdržel se) vč. stejného počtu čípových karet 

xxi. 30 ks mikrofonních krků s možností individuální úpravy náklonu (přizpůsobeni 

řečníkovi) a světelnou indikaci hovoru 

xxii. Min. 3ks chief-master základen k mikrofonům (tj. zapínání zvuku na tlačítko) 

xxiii. Centrální jednotka pro řízení konference a hlasovacího systému s řízením 

mikrofonů a jednotek v systému (např. předání slova apod.) 

xxív. Z mixážního pultu připojeni přes 6,3 mm na zesilovač 

xxv. Propojení řídící jednotky na notebook přes USB (ne COM port) xxví. Pro 

konferenční hovor zajištění funkčnosti bez nutností čípových karet xxvíí. Software pro 

zobrazování bodů jednání k hlasování vč. možností importu programu jednání z externího 

strukturovaného souboru xxviíí. Indexování zvukové stopy jednání s možností uložení na 

externí úložiště 

xxix. Bezdrátový set o dvou mikrofonech a jednou přijímací jednotkou. (Např. 

AKG WMS40 MINI2 VOCAL SET DUÁL US25BD (důvodem je plnění normy ČR víz

 odkaz xxx 

clanky/2016/fre kvence_bezdratu7Tabulka-frekvence-vseprozuk-MK2.jpg). 

xxx. Hlasovací jednotky pro 4 předsedající + tajemník - součástí 30 ks již uvedeného 

počtu jednotek výše 

xxxí. Mobilní kabelová trasa pro propojení systému xxxíi. Zakomponování hardware do 

max. 3 převozních boxů xxxííi. Připojeni min. 2 ks repro pro ozvučení místnosti (repro jsou 

jíž k dispozici) xxxív. Možnost napojení na kamerový systém s automatickým natáčením 

kamer na řečníka 

xxxv. Možnost napojení na stream video a audio s přenosem pro prezentací na 

Internetu a následnou archivací vč. napojení na zobrazovací jednotku v místě jednání s 

přehledem hlasování, xxxví. Fixace mikrofonních čepiček, aby nepadaly. 

xxxvíi. Zapojení prodlužovacího kabelu se zásuvkami do skříně s HW, pokud bude součástí 

systému obsluhy 

xxxvííí. Jednoduchý export záznamu ze zasedání jednoduše pomocí software utility 

1.3. Prodávající je povinen provést do 10 pracovních dnů od převzetí předmětu smlouvy dle 

bodu 2.2. provést školení obsluhy dodaných hlasovacích systémů, nejméně 4 

zaměstnanců kupujícího v místě dodání hlasovacích systémů 

1.4. Prodávající je povinen účastnit se prvního jednání ÚMO 1 a ÚMO 4 ve kterém budou 

hlasovací systémy použity za účelem poskytnutí technické podpory. O tomto jednání 

bude oprávněnou osobou kupujícího informován nejméně 3 dny předem. 
2. Rozsah záručního servisu na cely předmět smlouvy 

Prodávající je povinen zajistit záruční servis na veškeré dodané zařízení v níže uvedeném rozsahu: 

https://vseprozvuk.cz/media/files/image/fotky-


 

 

Hlášení závad 

Nahlašování závad bude kupující provádět telefonicky, nebo elektronickými prostředky, 
prostřednictvím oprávněných osob uvedených v těle smlouvy 

Prodávající je povinen 
• Odeslat kupujícímu potvrzení o nahlášené závadě do 48 hodin 
• Vyřešit nahlášenou závadu nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni, ve 

kterém byla kupujícím závada nahlášena 
• V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen nejpozději do doby stanovené 

tímto článkem u každého dodaného hlasovacího zařízení tuto vadu bezplatně odstranit. 
• Za záruční vady nebudou považovány ty, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou 

nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení uživatelem nebo 
nepovolanou osobou. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu. 

• Za odstranění záruční i nezáruční závady se považuje oprava zařízení, výměna vadného 
dílu nebo bezplatné zapůjčení odpovídajícího náhradního zařízení. 


