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KUPNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

 

I. Smluvní strany 

 

Prodávající:    
Název:   truconneXion, a.s. 

Sídlo firmy:   Boleslavská 199, 293 06 Kosmonosy 

Zastoupená:   Mgr. Radko Pavlů, ředitel společnosti a místopředseda představenstva 

Chrudoš Šilhavý, MBA, předseda představenstva 

IČO:    25130331 

DIČ:    CZ25130331 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   28608-181/0100 

Telefon:   326 711 711 

Kontaktní osoba: Petr Bauer 

Email:   petr.bauer@txn.cz 

 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 6247 

 

Kupující:   Státní zemědělský intervenční fond 
Sídlo firmy:   Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 

Zastoupený:                Ing. Martin Kolařík, ředitel Sekce ICT 

IČ:  48133981 

Bankovní spojení:  ČNB  

Číslo účtu:   000-0003926001/0710 

Kontaktní osoba: Martin Turčany 

Telefon:   739 322 652 

Email:   martin.turcany@szif.cz 

 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 1 800 licenčních oprávnění (licence) 

k softwaru AuditPro (dále jen „licence“ nebo „zboží“) a  maintenance k těmto licencím 

na dobu 3 let (dále jen „služby“) (dokoupení 300 licencí AuditPro, maintenance na 

stávajících 1500 licencí a na 300 dokoupených na 3 roky) (licence a služby společně 

jako „předmět smlouvy“), , a to na základě realizace veřejné zakázky malého rozsahu 

ve smyslu ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, která proběhla prostřednictvím elektronického tržiště č. 

T002/19/V00056738. 

 

2. Služby (maintenance) základní technické podpory zahrnují minimálně: 

a) všechny nové verze softwaru  AuditPro, 

b) aktualizace knihovny softwarových vzorů, které jsou vydávány nejméně jednou 

týdně v pátek 

c) servisní technikou podporu, zejména odstraňování vad, poruch a dalších incidentů 

vzniklých při provozu softwaru AuditPro. 
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Službami základní technické podpory se rozumí poskytování odborných služeb 

souvisejících se zajištěním bezproblémového užívání softwaru AuditPro a musí 

obsahovat služby technické a aplikační podpory aplikačního programového vybavení. 

  

Předmětem služeb zahrnutých do základní technické podpory dle této smlouvy je: 

a) e-mailový support v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin, sloužící pro pomoc 

při řešení provozních problémů, které se mohou vyskytnout při práci se softwarem 

AuditPro, servisní požadavky objednatele se v rámci technické podpory zasílají e-

mailem na adresu: podpora@auditpro.cz, v nezbytných případech může být 

technická podpora poskytnuta poskytovatelem po dohodě s odpovědným 

zaměstnancem objednatele přímo na pracovišti objednatele, 

b) školení uživatelů při implementaci nových verzí softwaru AuditPro včetně 

metodického poradenství při jejich používání, 

c) osobní konzultace k řešení provozních problémů, ke zvyšování efektivity využívání 

softwaru AuditPro a přípravě požadavků na další úpravy či změny funkčnosti 

softwaru AuditPro, 

d) podpora při tvorbě formalizovaných požadavků na rozvoj či změny softwaru 

AuditPro, 

e) poskytování nových verzí softwaru AuditPro v reakci na změny v technologické 

infrastruktuře objednatele, například změny provozovaného operačního systému 

nebo jeho komponent, změny provozované databáze apod., 

f) podpora při instalaci jednotlivých částí softwaru AuditPro a nových verzí tohoto 

softwaru, 

g) podpora při převodu dat při přechodech na nové verze softwaru AuditPro, 

h) poskytování informací o dalším možném rozvoji softwaru AuditPro a jiného 

navazujícího programového vybavení, 

i) vyhledávání a nápravy technologických chyb softwaru AuditPro způsobujících jeho 

sníženou funkčnost na základě veřejně dostupných informací a předávání informací 

tohoto charakteru objednateli, 

j) oprava bezpečnostních chyb. 

   
3. Součástí předmětu smlouvy je rovněž předání dále uvedených dokladů: 

a. Předávacího protokolu ke zboží 

b. Technické dokumentace zboží v rozsahu dodávaném výrobcem zboží 

 

4. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní 

cenu. 

 

5. Prodávající tímto poskytuje kupujícímu v rámci plnění dodávky licencí v rozsahu 300 

licencí (dle čl. II. odst. 1 této smlouvy) nevýhradní a nepřevoditelné licence, a to včetně 

nových verzí k softwaru AuditPro. V rámci této nevýhradní licence udělené 

prodávajícím kupujícímu, je kupující oprávněn užít autorské dílo v  neomezeném 

územním a časovém rozsahu ke způsobu užití dle potřeb kupujícího a podle účelu, ke 

kterému je software AuditPro určen. 

 

6. Touto smlouvou je zároveň kupujícímu poskytována licence, tj. oprávnění užít všechny 

nové verze (update, upgrade apod.) softwaru AuditPro, která kupující získá na základě 

této smlouvy v rámci poskytování maintenance, včetně ke stávajícím licencím, a to 

v celkovém rozsahu licencí pro 1800 osobních počítačů. Tato licence je poskytována 

prodávajícím jako nevýhradní a nepřevoditelná, v neomezeném územním a časovém 

mailto:podpora@auditpro.cz
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rozsahu ke způsobu užití dle potřeb kupujícího a podle účelu, ke kterému je software 

AuditPro určen. V takovém případě je cena za licence poskytována kupujícímu 

bezúplatně.   

 

 

III. Cena předmětu smlouvy 

1. Cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran této smlouvy dle 

nabídky v příloze a činí: 

 

649 720 Kč bez DPH,  

(slovy: šest set čtyřicet devět tisíc sedm set dvacet korun českých bez DPH),  

 

kdy DPH ve výši 21% ceny bez DPH činí: 

136 441,2 Kč  

(slovy: sto třicet šest tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých  a dvacet haléřů ), 

 

tj. celková cena činí: 

786 161,2 Kč s DPH, 

(slovy: sedm set osmdesát šest tisíc sto šedesát jedna korun českých a dvacet haléřů včetně 

DPH). 

  

2.  Cena dle čl. III. odst. 1 této smlouvy zahrnuje veškeré účelně vynaložené náklady 

prodávajícího spojené s předmětem smlouvy (dopravu do místa plnění, obaly a 

dokumentaci související s dodávkou zboží) včetně recyklačních poplatků.  

 

IV. Místo a způsob dodání 

1. Prodávající dodá předmět smlouvy do sídla kupujícího:  

 

Státní zemědělský intervenční fond,  

Ve Smečkách 33 

110 00 Praha 1 

 

do rukou přebírající osoby, Martin Turčany (tel: 739 322 652, email: 

martin.turcany@szif.cz), jakožto osoby určené k převzetí zboží za kupujícího. O 

předání a převzetí bude sepsán předávací protokol. 

 

V. Dodací podmínky 

1. Prodávající je povinen dodat zboží dle čl. II. této smlouvy do 10 pracovních dní od data 

nabytí účinnosti této smlouvy.  

 

2. Po této době může prodávající dodat zboží jen po předchozím písemném (e-mailovém), 

souhlasu kupujícího. Nárok na uplatnění smluvní pokuty dle čl. VII. odst.1 této smlouvy 

tím není dotčen. 

 

3. Prodávající nebude plnit tuto smlouvu po částech. 

 

4. Kupující převezme od prodávajícího zboží splňující veškeré podmínky stanovené v této 

smlouvě. 
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5. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje k okamžiku zamýšleného převzetí 

vady. V takovém případě o zjištěných vadách zboží vyhotoví zástupci smluvních stran 

ihned po odmítnutí zamýšleného převzetí zboží písemný zápis, který potvrdí svým 

vlastnoručním podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat kupujícímu nové 

a bezvadné zboží podle této smlouvy, a to formou náhradního plnění ve lhůtě 5 

pracovních dní ode dne odmítnutí zamýšleného převzetí zboží. Sjednaná doba dodání 

zboží  podle čl. V. odst. 1 této smlouvy není tímto odmítnutím převzetí zboží nijak 

dotčena co do práva kupujícího na uplatnění sankce ve smyslu čl. VII. odst. 1 této 

smlouvy a nároku na náhradu případně vzniklé škody. 

 

VI. Platební podmínky 

1. Daňový doklad (dále jen „faktura“) na cenu dle čl. III. této smlouvy bude 

prodávajícím vystaven na kupujícího po řádně poskytnutém plnění nebo náhradním 

plnění podle čl. V. odst. 1 a 5 této smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti dle 

příslušných účinných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku.  

 

2. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud tato obsahuje 

nesprávné cenové údaje nebo pokud nemá náležitosti podle čl. VI. odst. 1 této 

smlouvy, popřípadě pokud předmět plnění neobsahuje některou z dohodnutých 

náležitostí podle této smlouvy.  

 

3. Kupující je povinen v případě potvrzeného převzetí kompletní dodávky předmětu 

plnění smlouvy zaplatit fakturu do 14 dnů od jejího doručení. V případě 

oprávněného vrácení faktury ve smyslu čl. VI. odst. 2 této smlouvy se kupující 

nemůže ocitnout v prodlení se zaplacením částky fakturované oprávněně vrácenou 

fakturou, prodávající v takovém případě není oprávněn přistoupit k uplatnění sankce 

ve smyslu čl. VII. odst. 2 této smlouvy. V případě oprávněného vrácení faktury se 

okamžikem jejího vrácení prodávajícímu přerušuje lhůta splatnosti vrácené faktury. 

Doručením nové faktury, obsahující veškeré náležitosti ve smyslu čl. VI. odst. 1 této 

smlouvy, kupujícímu, počíná běžet nová 14 denní lhůta splatnosti nové faktury. 

 

4. Prodávající může zaslat fakturu v papírové formě na adresu Státního zemědělského 

intervenčního fondu, uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo elektronicky 

podepsanou kvalifikovaným certifikátem na e-mail podatelna@szif.cz.  

 

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího z prodávajícího úplným 

zaplacením kupní ceny zboží dle této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží přechází 

na kupujícího okamžikem jeho převzetí spolu s veškerou související dokumentací a 

příslušenstvím. 

  

 

VII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Nedodá-li prodávající zboží ve lhůtách uvedených v čl. V. odst. 1 této smlouvy, vzniká 

kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží, včetně 

DPH, za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení faktury 

na smluvní pokutu s výzvou kupujícího prodávajícímu k zaplacení smluvní pokuty. 

 

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká 

prodávajícímu právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dodaného a kupujícím 

mailto:podatelna@szif.cz
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nezaplaceného zboží, včetně DPH, za každý den prodlení. Povinnost zaplatit úrok 

z prodlení vzniká kupujícímu do 30 dnů od doručení faktury na úrok z prodlení s výzvou 

prodávajícího kupujícímu k zaplacení úroku z prodlení. 

 

3. Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo na úrok 

z prodlení vyzvat písemně druhou smluvní stranu k podání vysvětlení vzniklé situace. 

 

4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti splnit závazek k řádné 

dodávce zboží stanovený touto smlouvou a povinnosti nahradit případně vzniklou 

škodu.  

 

VIII. Ochrana osobních údajů 

Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterému může v souvislosti s předmětem této 

smlouvy dojít, smluvní strany se zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře 

dodržovány povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) a 

souvisejícími právními předpisy. Tento způsob vystupování spočívá zejména v 

dodržování povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji, 

dále uplatňování zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a následujících při zpracování 

osobních údajů a v neposlední řadě také v povinnost přiměřeně reagovat na uplatněná 

práva subjektů údajů dle čl. 12 GDPR a následujících. S ohledem na dodržování těchto 

povinností, jakož i za účelem splnění povinností při kontrole dle zvláštních předpisů, si 

jsou smluvní strany povinny poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený 

výčet povinností je výčtem demonstrativním. Smluvní strany berou na vědomí, že 

ucelená politika zásad SZIF je zveřejněna na stránkách www.szif.cz.  

 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v souladu s § 2001 a násl. a § 2106 

občanského zákoníku. 

 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými 

dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna textových, e-

mailových či jiných elektronických zpráv. Kupující je oprávněn namítnout neplatnost 

smlouvy či jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoli, a to i když již bylo 

započato s plněním. 

 

3. Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem a 

právními předpisy souvisejícími. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  

 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se měly možnost seznámit se zněním této smlouvy, 

obsahu smlouvy rozumí a chtějí jím být vázány. Žádný projev stran učiněný při jednání 

o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy. 

 

6. Tuto smlouvu nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany. Prodávající není oprávněn postoupit jakékoli pohledávky vyplývající z této 

smlouvy vůči kupujícímu na kteroukoli třetí osobu bez předchozího písemného 

souhlasu kupujícího. 
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7. Smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy tou smluvní stranou, která ji podepíše 

jako poslední, a účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

 

8. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Nabídka 

 

9. Prodávající prohlašuje, že smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytovat podle 

právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Prodávající bere na 

vědomí, že kupující coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinen smlouvu zveřejnit 

v registru smluv. Tato skutečnost nebrání prodávajícímu, aby i z jeho strany došlo ke 

zveřejnění této smlouvy. Obě smluvní strany jsou povinny nejpozději do 10-ti dnů ode 

dne podpisu této smlouvy provést kontrolu, zda je smlouva zveřejněna v registru smluv. 

V případě, že prodávající zjistí, že tato smlouva zveřejněna v registru není, je povinen 

neprodleně písemně informovat kontaktní osobu kupujícího anebo smlouvu sám 

zveřejnit. Vzhledem k výše uvedenému bere zároveň zhotovitel na vědomí, že nebyla-

li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy 

byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.  

 

 

 

V Kosmonosech, dne:  

 

……………………………………………. 

Prodávající 

Mgr. Radko Pavlů, ředitel společnosti a 

místopředseda představenstva 

 

……………………………………………. 

Prodávající 

Chrudoš Šilhavý, MBA, předseda představenstva 

 

 

 

V Praze, dne:                                                               

 

……………………………………………. 

Kupující 

Ing. Martin Kolařík 

Ředitel Sekce ICT 
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