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NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY 
 

Smluvní strany 
 

Česká republika – Generální finanční ředitelství 
se sídlem:    Praha 1, Lazarská 15/7, PSČ 117 22 

zastoupená:    Ing. Martinem Janečkem, generálním ředitelem 

IČO:   72080043 

DIČ:   CZ 72080043 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:   

(dále jen “kupující”) 
na straně jedné 

 

 

a 

 

O2 IT Services s.r.o. 

se sídlem:   Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 

jednající:   Ing. Václav Provazník a Ing. Jan Bechyně, jednatelé 

IČO:    02819678   

DIČ:    CZ02819678 

Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 223566 

bankovní spojení:  PPF banka a.s. 

číslo účtu:    

(dále jen „prodávající“) 
na straně druhé  

 

uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení o veřejné zakázce se zakázkovým číslem 
35/2016 a názvem „Rozšíření infrastruktury IS ADIS“ a v souladu s ustanovením § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a § 
2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), tuto 

 

 

kupní smlouvu 

na rozšíření infrastruktury IS ADIS 

(dále jen „Smlouva“) 
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1. Předmět Smlouvy 

1.1. Předmětem této Smlouvy je dodávka a rozšíření infrastruktury a serverových 
technologií pro Automatizovaný Daňový Informační Systém IS ADIS  (dále také 
„zboží“), jehož specifikace, množství a kupní cena jsou uvedeny v Příloze č. 1 této 
Smlouvy, a to včetně nezbytných instalací zboží, kterými se rozumí minimálně: 
- project management 

- detailní návrh konfigurace HW a SW komponent infrastruktury jednotlivých DC 
zahrnující: 

- implementace 

- nasazení 
- testování 
- pilotní podpora 

- dokumentace 

Přesné požadavky na minimální konfiguraci zboží pro konkrétní typy sestav včetně 
požadavků na instalaci jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy. 

1.2. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje splnit celý předmět Smlouvy, zejména předat 
zboží kupujícímu a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo, a kupující se zavazuje, 
že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 

 

2. Kupní cena a platební podmínky  

2.1. Celkovou kupní cenou se rozumí cena včetně DPH. Smluvená cena bez DPH činí 
153 732 721,00 Kč (slovy: jedno sto padesát tři milionů sedm set třicet dva tisíc sedm 
set dvacet jedna korun českých), DPH ve výši 21 % činí 32 283 871,41 Kč (slovy: 

třicet dva milionů dvě stě osmdesát tři tisíc osm set sedmdesát jedna korun českých 
čtyřicet jeden haléřů) a celková kupní cena s DPH činí 186 016 592,41 Kč (slovy: 

jedno sto osmdesát šest milionů šestnáct tisíc pět set devadesát dva korun českých 
čtyřicet jeden haléřů).  

2.2. Jednotkové ceny zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy. 

2.3. Smluvená kupní cena je nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené se 

splněním celého předmětu Smlouvy (tj. dopravu, balné, náklady spojené 
s požadovanou instalací apod.). Změna výše ceny je přípustná pouze v případě změny 
zákonné sazby DPH. V takovém případě bude prodávající fakturovat DPH v sazbě 
platné v den zdanitelného plnění a tato změna smluvené kupní ceny nebude smluvními 
stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy. 

2.4. Úhrada ceny zboží bude provedena po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a to 

na základě daňového dokladu – faktury vystaveného prodávajícím. 

2.5. Splatnost daňového dokladu - faktury činí 30 dnů od jeho doručení kupujícímu. Za den 

splnění platební povinnosti se považuje den odepsání částky kupní ceny z účtu 
kupujícího ve prospěch prodávajícího. 

2.6. Daňový doklad - fakturu prodávající kupujícímu doručí v písemné podobě buď 
v listinné podobě na adresu Generálního finančního ředitelství Lazarská 15/7, 
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117 22 Praha 1 nebo elektronicky do datové schránky kupujícího či na emailovou 
adresu . Kupující upřednostňuje elektronické daňové doklady 
– faktury vytvářené v IS DOC, akceptovány jsou také elektronické daňové doklady - 
faktury ve formátu PDF. 

2.7. Daňový doklad - faktura bude obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu 
dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku. Daňový doklad – 

faktura musí být vystaven ve prospěch bankovního účtu prodávajícího zveřejněného v 
registru ARES a uvedeného v záhlaví Smlouvy, případně jiného bankovního účtu 
prodávajícího písemně oznámeného kupujícímu, dojde-li u prodávajícího ke změně 
platebních údajů v průběhu plnění Smlouvy. Součástí daňového dokladu - faktury 

bude i předávací protokol. Součástí daňového dokladu – faktury budou i dodací listy, 

na nichž budou uvedeny zejména následující údaje:  

- specifikace dodaného zboží,  
- počet kusů dodaného zboží,  
- jednotkové ceny zboží,  
- termín a místo dodání zboží, 
- podpis oprávněné osoby kupujícího, která zboží převzala. 

2.8. Pokud doklad označený jako daňový doklad - faktura nebude obsahovat všechny 
zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je kupující oprávněn takový doklad vrátit 
prodávajícímu s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je poté povinen vystavit nový 
daňový doklad - fakturu s  tím, že vrácením tohoto dokladu přestává běžet původní 
lhůta splatnosti a nová lhůta stanovená v bodě 2.5 tohoto článku Smlouvy počne 
plynout ode dne doručení nového daňového dokladu - faktury kupujícímu. 

2.9. Prodávající je povinen doručit kupujícímu daňový doklad - fakturu neprodleně po 

odsouhlasení dodacích listů a předávacího protokolu oprávněnou osobou na straně 
kupujícího. 

2.10. Kupující neposkytuje zálohy. 

 

3. Termín a místo dodání 

3.1. Prodávající se zavazuje splnit celý předmět Smlouvy ve stanovené specifikaci 
a množství, uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy, v místě určení Lazarská 15/7, 117 22 
Praha 1, ve lhůtě do 60 dnů od uzavření Smlouvy. Přesný termín dodání zboží včetně 
provedení instalačních prací musí být předem dohodnut mezi prodávajícím 
a kupujícím. Dodání zboží bez předchozí domluvy s kupujícím nemusí být ze strany 
kupujícího akceptováno. Termín plnění musí být v obvyklou pracovní dobu 
kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupující se zavazuje poskytnout 
prodávajícímu nezbytnou součinnost při plnění předmětu Smlouvy tak, aby mohl být 
splněn v dané lhůtě. Prodávající se zavazuje zajistit přítomnost svého zástupce při 
předání zboží v místě určení. 

3.2. Převzetí zboží musí být potvrzeno podpisem oprávněné osoby kupujícího na dodacím 
listu. Podpisem dodacího listu přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží. 
Splnění souvisejících instalačních prací vyjma pilotní podpory musí být potvrzeno 
podpisem oprávněné osoby kupujícího na předávacím protokolu.  
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4. Převzetí zboží, odpovědnost za vady a záruka  

4.1. Kupující není povinen převzít zboží, pokud zboží obsahuje zjevné vady. Zjevné vady 
jsou takové vady, které kupující dokáže odhalit při převzetí zboží, a to zejména: 

- zboží neodpovídá specifikaci uvedené v Příloze č. 1, 

- zboží je poškozeno, 

- jsou porušeny originální obaly zboží, 
- počet kusů zboží neodpovídá dodacímu listu, 
- kupní cena zboží neodpovídá kupní ceně zboží uvedené Příloze č. 1 Smlouvy. 

4.2. V případě, že zboží má zjevné vady, smluvní strany vyhotoví a podepíší protokol 
o vadách, který je přílohou dodacího listu. Protokol o vadách bude obsahovat soupis 
veškerých vad zboží zjištěných kupujícím při převzetí zboží. Vadné zboží kupující 
nepřevezme a částka určená na daňovém dokladu - faktuře se sníží o cenu vadného 
zboží. Prodávající má povinnost do 5 dnů dodat zboží bezvadné v množství, jakosti, 
druhu, provedení a obalu nahrazující vadné zboží s novým daňovým dokladem – 

fakturou.  

4.3. Bude-li zboží předáno neúplné nebo s vadami, které nebyly odhaleny při předání 
a převzetí zboží, bude vada odstraněna v reklamačním řízení v souladu s touto 

Smlouvou. 

4.4. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po dobu jednoho roku. Záruka 
za jakost počíná běžet od předání bezvadného zboží kupujícímu. Prodávající se dále 

zavazuje provést instalaci zboží řádně a v souladu se Smlouvou. V případě vady 
instalace se použije obdobně ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku. 

4.5. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady zboží u prodávajícího, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Uplatněním reklamace se staví záruční lhůta na 
reklamované zboží či jeho část.  

4.6. Prodávající je povinen v době záruky odstranit veškeré vady na dodaném zboží 
v režimu „HW maintenance 7x24 na celou sestavu po dobu 12 měsíců“, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vada bude odstraněna na místě určeném 
kupujícím. Odstranění vad zajistí prodávající bezplatně a na své náklady s výjimkou 
vad, které prokazatelně způsobil kupující a s  výjimkou vad způsobených okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost.  

4.7. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána a které bylo vyměněno 
za bezvadné, běží nová záruční doba ode dne předání kupujícímu. 

4.8. Neuznal-li prodávající reklamaci, která se ukáže jako oprávněná, nebo uznal-li ji, ale 

řádně ji nevyřídil, má kupující právo na náhradu nákladů vzniklých mu při odstranění 
vady jiným způsobem. Kupující má v každém případě právo na náhradu nákladů 
účelně vynaložených při uplatnění svého práva z vadného plnění (zejména nákladů 
vynaložených na vyhotovení odborného stanoviska k vadě). 

4.9. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob. 

4.10. Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje minimálně technické požadavky na výrobky 

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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5. Uveřejňování informací 

5.1. Prodávající souhlasí se zveřejněním této Smlouvy, včetně příloh a dodatků ke 
Smlouvě na profilu a na internetových stránkách kupujícího na dobu neurčitou. 

5.2. Prodávající souhlasí se zveřejněním skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu 
Smlouvy na profilu a na internetových stránkách kupujícího na dobu neurčitou.  

5.3. Prodávající se zavazuje ve smyslu § 147a odst. 4 a 5 ZVZ předložit kupujícímu 
seznam subdodavatelů, kterým uhradil více než 10 % z ceny veřejné zakázky, a to do 
60 dnů od splnění Smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je 
přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem 

předložení seznamu subdodavatelů. 

 

6. Sankční ujednání 

6.1. V případě, že prodávající bude v prodlení s odstraněním vady zboží v termínu 

stanoveném v čl. 4 bod 4.6. této Smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu 
za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5000 Kč. 

6.2. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením daňového dokladu - faktury 

prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení. Výše úroku 

z prodlení se bude řídit nařízením vlády  č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob, ve znění pozdějších předpisů. 

6.3. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně a za každý jednotlivý případ. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu újmy vzniklé 
porušením smluvní povinnosti. Zaplacení smluvní pokuty se do případné náhrady 
újmy nezapočítává. 

 

7. Důvěrnost informací 

7.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují řádně označovat skutečnosti tvořící předmět jejich 
obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, přičemž se 
zavazují odpovídajícím způsobem zajišťovat ochranu tohoto obchodního tajemství 
druhé smluvní strany. 

7.2. Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné informace a zprávy týkající se 
vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění 
mohlo poškodit druhou stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tím 
není dotčena. 

7.3. Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy: 
- smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto 

dostupnost způsobila sama smluvní strana; 
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- smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem 
zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem; 

- smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou 
informaci; 

- je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
příslušného orgánu státní správy či samosprávy; 

- auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění 
vyplývajícího z příslušných právních předpisů. 

7.4. V případě, že se kterákoli smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude mít 
důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné osobě, 
je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu. 

7.5. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost 
o neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá 
i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení účinnosti Smlouvy. 

7.6. Prodávající se rovněž zavazuje pro případ, že v rámci plnění předmětu Smlouvy se 
dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně 
v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění Smlouvy. Strany 
se v případě kontaktu s osobními údaji, ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazují 
uzavřít dodatek ke Smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů. 

7.7. Pro případ porušení povinností sjednaných v tomto článku Smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč za každý případ porušení povinnosti. 

 

8. Odstoupení od Smlouvy 

8.1. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, poruší-li ji prodávající podstatným 
způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. Za porušení smlouvy podstatným 
způsobem ze strany prodávajícího se považuje zejména: 

- prodávající nesplnil termín dodávky o více jak 10 dní, 
- prodávající dodal zboží v rozporu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této 

Smlouvy a takovou vadu řádně neodstranil v souladu se Smlouvou, 

- prodávající neodstraní nejméně třikrát reklamované vady zboží ve lhůtě dle 
Smlouvy (čl. 4 bod 4.6) 

- zboží nesplňuje minimálně technické požadavky na výrobky dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8.2. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné 
ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, 

že odstoupení bylo doručeno 3. pracovním dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce 
s doručenkou. 
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9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření Smlouvy, tj. dnem podpisu 

oběma smluvními stranami. 

9.2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 
Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. 

9.3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, 
podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. 

9.4. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato Smlouva byla uzavřena 
(podepsána) na základě vzájemné dohody a to svobodně, vážně a určitě a na důkaz 
toho smluvní strany připojují své podpisy. 

9.5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží prodávající a 2 kupující. 

9.6. Součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace zboží a souvisejících instalací [tvořena uchazečem oceněnou 
přílohou č. 1 zadávací dokumentace] 

 

 

 

V Praze        dne 18.7.2016   V Praze dne 18.7.2016 

Za kupujícího :      Za prodávajícího: 

 

 

 

………………………………..                    ……………………………….. 

Ing. Martin Janeček 

generální ředitel 
Česká republika - Generální finanční 

ředitelství 

 

Ing. Václav Provazník, jednatel 
za O2 IT Services s.r.o. 

  

……………………………….. 

Ing. Jan Bechyně, jednatel 

za O2 IT Services s.r.o. 

 


