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Kupní smlouva 
(podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku) 

 
Č.j.  

 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Prodávající 
DATECO, s.r.o. 
se sídlem Koberkova 1061,198 00 Praha 14, doručovací adresa: Nuselská 50, 140 00 Praha 4. 
Zastoupený(á):  ,  , jednatelé 
osoba oprávněná jednat ve věcech této kupní smlouvy:  
IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  
Telefon:  
FAX:  
E-mail: ,  
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 70664. 
 
2. Kupující 
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
se sídlem Lannova 193/26, České Budějovice, 370 74. 
Zastoupená   , náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku, 
IČO:  
Kupující není plátce DPH 
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice 
Číslo účtu:  

 
I. 

Úvodní ustanovení 
Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové 
dohody na dodávky výpočetní techniky pro rok 2018 a 2019 č. j.  uzavřené 
dne 26.10.2018 (dále jen „rámcová dohoda“).  

 
II. 

Předmět plnění 
Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je nákup a dodávka výpočetní techniky, 
blíže specifikované v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, pro potřeby kupujícího, 
včetně dopravy do místa plnění. 

 
III. 

Doba plnění 
1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
nabytí účinnosti této smlouvy. 
2. Prodávající je povinen o termínu dodávky informovat odpovědnou osobu kupujícího telefonicky 
nejméně 2 pracovní dny před uskutečněním dodávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Pokud odpovědná osoba nebude informována, může se stát, že dodávka nebude převzata a 
náklady s neuskutečněnou dodávkou tak jdou k tíži prodávajícího. 
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IV. 
Místo plnění 

Místem plnění je sklad OIKT na adrese: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,  
Plavská 2, České Budějovice. 
 

V. 
Kupní cena 

1. Kupní cena požadovaného zboží je uvedena v příloze této smlouvy.  
2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (tj. balné, pojištění, dopravu do 
místa plnění, apod.). 
3. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou považovány za ceny 
nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnují poplatky za autorská práva, celní poplatky, 
ekologickou likvidaci včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou zboží v této smlouvě 
výslovně neuvedených. 
4. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě změny sazby DPH. 
 

VI. 
Platební podmínky 

1.  Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání zboží a po potvrzení převzetí zboží 
odpovědnou osobou kupujícího na dodacím listu. Bude vystavena přesně jedna faktura na celý 
objem předmětu plnění dle této smlouvy. 
2. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty a s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„občanský zákoník“) 
3. Faktura bude viditelně označena . 
4. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena do 21 kalendářních dnů od doručení faktury, jejíž 
součástí bude kopie podepsaného dodacího listu. Faktura bude zaslána ve dvojím vyhotovení na 
adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OIKT-MTZ, Lannova 193/26, 370 74 České 
Budějovice.  
5. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její 
splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy, není ve 
dvojím vyhotovení a správně označena, nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí, či 
pokud ve faktuře chybí některá jiná náležitost dohodnutá touto smlouvou. 
6. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se 
kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a 
proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. 
zákona o dani z přidané hodnoty. 
7. Zálohu na zboží kupující neposkytuje. 
 

VII. 
Odpovědnost za vady 

Záruční doba je stanovena podle rámcové dohody, není-li v rámcové uvedena, pak je stanovena 
na 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Případné vady zboží je kupující 
povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího. Ten je povinen vady, 
oznámené v záruční lhůtě, na své náklady neprodleně odstranit. 
 

VIII. 
Všeobecné dodací podmínky 

1 Prodávající je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými 
normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové (nepoužité), 
v originálním balení výrobce.  
2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího a potvrzením dokladu o 
převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí 
ustanoveními § 2121 a násl. Občanského zákoníku. 
3. Dodávku je oprávněna převzít odpovědná osoba kupujícího: 
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• , tel. , , e-mail:  
• , tel. , , e-mail:  
•  , tel. , , e-mail:  

 
4. Prodávající předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží: 

• dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných zařízení, 
• seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným názvem včetně 

verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení (například zda se jedná o 
jednotlivé nebo síťové licence, freeware, multilicence omezené i neomezené, v případě 
OEM, ke které VT) a množstvím dodaných originálních instalačních médií, na kterých je 
dodáván. 

5. Prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému zařízení – samostatnému funkčnímu celku 
záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k obsluze v českém jazyce, bez této 
dokumentace nelze zboží převzít. 
6. Prodávající je povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci k dodávané VT a kupující je 
povinen tuto dokumentaci převzít. 
7. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 
 

IX. 
Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

Všechny podmínky smluvních pokut a úroky z prodlení jsou uvedeny v rámcové dohodě. 
 

X. 
Další ujednání 

1. Odstoupení od smlouvy je možné v souladu s občanským zákoníkem, dohodou smluvních stran, 
či v souladu s ustanoveními této smlouvy.  
2. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, 
občanského zákoníku. 
3. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky. 
5. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
 

XI. 
Platnost a účinnost 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
uveřejnění smlouvy v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že vložení do registru 
smluv zajistí kupující. 
 
 
Příloha:  Specifikace a ceny zboží 
 
 

 
 
 
 
 

V Praze V Českých Budějovicích

jednatel DATECO, s.r.o. náměstek ředitele pro ekonomiku

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky
prodávající kupující
   , 



Příloha ke kupní smlouvě čj.  
 

 
Specifikace a ceny zboží: 
 

Název požadované 
množství ks 

Cena/ks [Kč] 
bez DPH 

Cena/ks [Kč] 
s DPH 21% 

Cena celkem 
[Kč] s DPH 21% 

Notebook NB-15-C 50 22 600,00 27 346,00 1 367 300,00 
Monitor 27 A 15 6 390,00 7 731,90 115 978,50 

      

  
Celkem vč. DPH 21% [Kč]: 

 
1 483 278,50 
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