
 
Kupní smlouva 

číslo u kupujícího: 021-K/19 
 
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže 
uvedeného dne měsíce a roku mezi: 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR 
zastoupená Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitelem 
IČO: 604 57 856 
DIČ: CZ60457856 
Bankovní spojení:  
č. ú.:  
Tel.:  
E-mail:  
 
(dále jen „Kupující“) 
 
a 
 
CellBest s.r.o.  
se sídlem Hodolanská 413/32 OLOMOUC 779 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44764 
zastoupená:  
IČO: 28628101 
DIČ: CZ28628101 
Bankovní spojení:  
č. ú.:  
Tel.:  
E-mail:  
 
(dále jen „Prodávající“) 
 
(Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“ jednotlivě pak „Smluvní strana“) 
 
Vzhledem k tomu, že Kupující je veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a zahájil řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 
s názvem „Národní - Výměna telefonní ústředny“; a Prodávající podal dne 19.06.2019 nabídku, která 
byla Kupujícím podle hodnotících kritérií uvedených ve výzvě vybrána jako nejvýhodnější, dohodly se 
Smluvní strany na uzavření této kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“). 
 
 

Článek 1 
Předmět Smlouvy 

 
1. Předmětem této Smlouvy je výměna telefonní ústředny a s tím související dodávka, montáž a 
zprovoznění movitých věcí (souboru HW), dodávka příslušného SW (vč. poskytnutí licencí k tomuto SW) 
a provedení instalačních a konfiguračních prací včetně aktualizací a převodu konfiguračních dat, vše 
v rozsahu, který je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy a nabídce Prodávajícího ze dne 19. 6. 2019 (dále 
jen „Předmět koupě“). 
2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět koupě včetně dopravy a instalace, 
zahrnující rozmístění a usazení na místo a umožnit mu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě 
(souboru HW) a právo užívání SW (licenci) bez časového omezení. Prodávající prohlašuje, že je pro 
účely této Smlouvy oprávněn umožnit Kupujícímu užívání SW, které je součástí dodávky Předmětu 
Koupě. 
3. Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit sjednanou cenu v souladu s článkem 
3 této Smlouvy. 



Článek 2 
Doba a místo plnění 

 
1. Místo plnění je na adrese Národní 1009/3-5, Vodičkova 40, Hybernská 1000 110 00 Praha 1. 
2. Prodávající se zavazuje dodat Předmět koupě nejpozději do 90 pracovních dnů od účinnosti 
této Smlouvy. Prodávající je oprávněn splnit  dodávku Předmětu koupě i dříve. Konkrétní termín plnění 
Prodávající oznámí kontaktní osobě Kupujícího min. 3 pracovní dny předem. 
 
 

Článek 3 
Cena a platební podmínky 

 
1. Celková kupní cena za Předmět koupě, včetně všech součástí a příslušenství (tj. včetně SW a 
licencí k němu a souvisejících instalačních a konfiguračních prací) je sjednána ve výši 1.241.663 Kč 
bez DPH. DPH ve výši 21% činí 260.749 Kč. Cena včetně DPH činí 1.502.412 Kč (slovy 
jedenmilionpětsetdvatisícčtyřistadvanáctkorun korun českých). 
2. Rozpis jednotkových cen bez a s DPH za jednotlivé položky Předmětu koupě je uveden 
v Příloze č. 1. 
3. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním Předmětu koupě, včetně nákladů na 
dopravu a montáž v místě plnění. 
4. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné měnit bez předchozí dohody 
Smluvních stran. 
5. Cena dle tohoto článku Smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného 
Prodávajícím. Úhrada ceny bude Kupujícím provedena bezhotovostně, bankovním převodem na 
bankovní účet Prodávajícího, který je uveden v daňovém dokladu, nejpozději do 21 dnů ode dne 
doručení daňového dokladu Kupujícímu. 
6. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, doplněné o číslo této Smlouvy a kopii předávacího protokolu. Prodávající je 
oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve po protokolárním předání kompletního a zprovozněného 
Předmětu koupě, který bude bez vad a nedodělků. 
7. Kupující je oprávněn bez zaplacení vrátit daňový doklad před uplynutím lhůty splatnosti, 
nebude-li obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů nebo této smlouvy nebo bude-li mít jiné 
vady. Spolu s vráceným daňovým dokladem Kupující uvede důvod vrácení. Po vystavení bezvadného 
daňového dokladu začne běžet nová lhůta splatnosti. 
 
 

Článek 4 
Předání Předmětu koupě, záruka 

 
1. Prodávající odevzdá Kupujícímu Předmět koupě, jakož i veškeré doklady, které se k němu 
vztahují. Prodávající odpovídá za to, že Předmět koupě má vlastnosti uvedené v této Smlouvě a že 
z hlediska bezpečnosti odpovídá platným předpisům. 
2. O předání Předmětu koupě bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol.  
3. V případě, že Předmět koupě nebude odpovídat této Smlouvě, je Kupující oprávněn odmítnout 
jeho převzetí a od Smlouvy odstoupit. Kupující je dále v případě vadného plnění oprávněn požadovat 
bezplatné odstranění vad nebo slevu z kupní ceny. Kupující je rovněž oprávněn pověřit provedením 
opravy třetí osobu a náklady s opravou spojené vyúčtovat Prodávajícímu. Do odstranění vad nemusí 
Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
4. V případě, že Kupující zjistí vady Předmětu koupě až po jeho převzetí, je Prodávající povinen 
tyto vady bezplatně odstranit nejpozději do 10 dnů od jejich oznámení. 
5. Prodávající je dále povinen na svůj náklad odstranit případné škody vzniklé na majetku 
Kupujícího v souvislosti s plněním této Smlouvy. 
6. Prodávající poskytuje Kupujícímu následující záruku za jakost Předmětu koupě, a to: 
 -v případě dodávky HW záruku v délce 24 měsíců 
- na aplikace a SW záruku v délce 90 dní, 
 -na služby a konfigurační nastavení záruku 90 dní. Záruky běží ode dne předání Předmětu koupě 
Kupujícímu. Prodávající zaručuje, že Předmět koupě bude po celou dobu trvání záruční lhůty způsobilý 
k užití k účelu, ke kterému je určen, a že si po celou dobu zachová obvyklé vlastnosti. 
7. Zjištěné vady sdělí Kupující neprodleně Prodávajícímu telefonicky nebo e-mailem na číslo resp. 
adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.  



Článek 5 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. Pro případ prodlení Prodávajícího s dodáním Předmětu koupě ve smluvené době, je Kupující 
oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za 
každý započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího požadovat 
náhradu škody a nezaniká tím povinnost Prodávajícího splnit Předmět koupě. 
2. Pro případ prodlení Prodávajícího s odstraněním vad dle článku 4 odstavce 4. této Smlouvy je 
Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši  500,- Kč (slovy: pět set korun 
českých) za každý započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího 
požadovat náhradu škody a nezaniká tím povinnost Prodávajícího odstranit vytčenou vadu. 
3. Pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny v souladu s článkem 3 této Smlouvy, 
je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky (z 
celkové kupní ceny Předmětu koupě bez DPH) za každý započatý den prodlení. 
4. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 21 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné 
Smluvní straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou Smluvní stranou, a to na 
bankovní účet uvedený v písemné výzvě. 
5. Kupující může od této Smlouvy písemně odstoupit v případě uvedeném v čl. 4 odst. 3 této 
Smlouvy a dále tehdy, pokud je Prodávající v prodlení s dodávkou Předmětu koupě nebo v prodlení 
s odstraněním vady Předmětu koupě, které je v obou případech delší než 15 dní. 
 
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
2. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž Kupující obdrží dva výtisky a Prodávající 
jeden. 
3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran. 
4. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří Příloha č. 1, která obsahuje specifikaci Předmětu koupě. 
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., v platném znění. Kupující se zavazuje zajistit uveřejnění Smlouvy v registru smluv a informovat o 
tom Prodávajícího. 
6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
 
V Praze dne:      V Praze dne:  
 
 
Kupující:      Prodávající: 
 
 
 
 
______________________________   ____________________________ 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  CellBest s.r.o. 
Ing. Tomáš Wencel, MBA    áč 
ředitel       jednatel 
 
 
Příloha č. 1 - specifikace Předmětu Koupě 
  



Příloha č. 1 - specifikace Předmětu Koupě 
 
Dodávka HW: 
 

 ks manažerský telefon – Digital Phone 1408 
 ks analog board 24 port TN793CP 

 ks gateway G450 
 hod. instalační práce spojené s aktualizací verze a převodu konfiguračních dat HW 

 
Cena za dodávku HW Kč bez DPH 
 
Dodávka SW: 
 
Cena za dodávku  Kč bez DPH v rozsahu dle nabídky prodávajícího ze dne 19.06.2019. 
 
Instalační a konfigurační práce SW: 
 
Cena za instalační a konfigurační práce  000 Kč bez DPH. 
 
 
Cena celkem bez DPH 1.241 663 Kč 
DPH   260 749 Kč 
Cena celkem s DPH 1 502 412 Kč 




