
 

UK FSV - Dynamický nákupní systém na dodávky ITC techniky pro potřeby Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy v období 2018-2021“    

 

KUPNÍ SMLOUVA 
 
Univerzita Karlova,  Fakulta sociálních věd 
Se sídlem:    Smetanovo nábřeží 955/6, Praha 1, 110 00 
Zastoupená:   PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., děkanka  
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:    xxxxxxxxxx/xxxx 
IČ:       00216208 
DIČ      CZ00216208 
Kontaktní osoba:      xxxxxxx, (email: xxxxxxxx.cz, tel.: xxx xxx xxx) 
dále jen „kupující“ 
 
a 
 
VDC kancelářská technika s.r.o. 
Se sídlem:    T. G. Masaryka 98, 272 01 Kladno 
Zastoupený:   Davidem Boškem, jednatelem 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:    xxxxxxxxxxx/xxxx 
IČ:       25607201 
DIČ      CZ 25607201 
zapsaný v OR:   C 54341 vedená u Městského soudu v Praze 
Kontaktní osoba:        xxxxxx 
 
dále jen „prodávající“ 
  

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu  

Preambule 

Tato kupní smlouva je uzavírána v návaznosti na výběrové řízení k veřejné zakázce nadlimitního rozsahu 
v rámci Dynamického nákupního systému s názvem: „Dynamický nákupní systém na dodávky ITC techniky 
pro potřeby Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v období 2018-2021“ (dále jen „veřejná zakázka“) a 
plně v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou prodávajícího předloženou v rámci výše 
uvedeného výběrového řízení a na základě Výzvy č. 20 v Dynamickém nákupním systému.  

I.  
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem 
koupě (dále také jako „zboží“) blíže specifikované v příloze této smlouvy č. 1  Technická specifikace 
dodávky + cenové nabídky prodávajícího (položkový rozpočet) dle podmínek dále stanovených a 
umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží na straně jedné a povinnost kupujícího zboží 
převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu na straně druhé.  

2) Prodávající musí současně kupujícímu předat veškeré doklady a dokumenty související s koupí zboží. 

3) Součástí závazku prodávajícího je také: 

- doprava zboží do místa plnění,  
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- zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě věci v českém nebo anglickém 
jazyce, a to elektronicky na datovém nosiči (např. read-only CD-ROM nebo flash disk), 

- potvrzení protokolu o převzetí a dodání zboží, 
- záruční servis. 

 

4) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků kupujícího potřebné i další dodávky či služby, 
ve smlouvě neuvedené, je prodávající povinen tyto další dodávky či služby na své náklady obstarat či 
provést jako součást závazku odevzdat věc bez dopadu na kupní cenu. 

 
II.  

Místo a doba plnění 
1) Místem plnění a odevzdání zboží jsou tři místa dodání na adresách uvedených v příloze č. 1 této 

smlouvy.  Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do 20 
kalendářních dnů od data uzavření smlouvy Prodávající je povinen odevzdání zboží oznámit 
kupujícímu nejméně tři pracovní dny předem na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy.  

2) Prodlení prodávajícího s dodáním věci delší jak 2 dny se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

III.  
Cena zboží a platební podmínky 

1) Cena zboží dle této smlouvy je dána nabídkou prodávajícího a činí 182 952 Kč bez DPH. 

2) Položkový soupis cen odpovídající nabídce prodávajícího podané v rámci veřejné zakázky je uvedena 
v příloze č. 1 Technická specifikace dodávky.  

3) K celkové kupní ceně dle této smlouvy bude připočtena sazba DPH dle aktuálně platných právních 
předpisů. 

4) Celková cena dle předchozí věty je konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související 
s předmětem dle této smlouvy, včetně dopravy zboží a likvidace obalů. Kupující neposkytuje jakékoli 
zálohy.  

5) Úhrada ceny bude provedena v českých korunách, po řádném předání zboží na základě potvrzeného 
předávacího protokolu a řádného daňového dokladu (faktury). Prodávající má právo na zaplacení 
ceny okamžikem řádného splnění svého závazku, tedy okamžikem řádného a úplného předání zboží 
dle této smlouvy.  

6) Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů od doručení faktury dnů od jejího doručení kupujícímu. 
Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. Přílohou faktury je předávací 
protokol potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě, že faktura neobsahuje tyto 
náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu a ten 
je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná 
plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury. 

7) Pokud před uhrazením některé z faktur vyjdou najevo vady zboží, na základě jejichž provedení bude 
taková faktura prodávajícím vystavena, nebo pokud faktura nebude obsahovat veškeré výše 
uvedené náležitosti, je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu vrátit. Po odstranění 
příslušné vady za takovou vadu předloží prodávající kupujícími novou fakturu se splatností uvedenou 
výše. 

8) Za den úhrady částky dle faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu 
kupujícího.  
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IV.  
Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody 

1) Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva ke zboží dochází z prodávajícího 
na kupujícího okamžikem jeho odevzdání kupujícímu (tj. kontaktní osobě dle úvodního ustanovení 
této smlouvy nebo jiné prokazatelně pověřené osobě).  

2) Odevzdáním zboží je současné splnění následujících podmínek:  

a) umožnění kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění podle této smlouvy; 

b) jeho faktické předání kupujícímu; 

c) předání všech souvisejících dokladů a dokumentů; 

d) oboustranný podpis protokolu o odevzdání (předávací protokol). 

3) Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně 
s nabytím vlastnického práva ke zboží dle předchozího článku. 

V.  
Licence 

1) Pokud bude předmět plnění prodávajícího dle této smlouvy chráněn právem duševního vlastnictví 
nebo je toto právo potřebné k naplnění účelu této smlouvy, pak prodávající podpisem této smlouvy 
uděluje kupujícímu licenci k užívání díla / systému / software poskytnutého spolu HW vybavením na 
základě této smlouvy (dále pro účely licence také jen jako „dílo“) v rozsahu odpovídajícím 
požadované konfiguraci systému(ů) a na dobu časově neomezenou (tzv. časový rozsah licence).   

VI.  
Odevzdání a převzetí zboží 

1) Smluvní strany potvrdí odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení podpisem 
protokolu o odevzdání, který je přílohou č. 2 této smlouvy a jenž musí být součástí faktury (dále 
v textu také jen jako „protokol o odevzdání“).  

2) Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží (či jednotlivého kusu), které není v souladu s touto 
smlouvou. V takovém případě smluvní strany sepíší protokol o odevzdání v rozsahu, v jakém došlo 
ke skutečnému převzetí zboží kupujícím, a ohledně vadného zboží uvedou do protokolu skutečnosti, 
které bránily převzetí, počet vadných kusů a další důležité okolnosti. Prodávající splnil řádně svou 
povinnost z této smlouvy až okamžikem odevzdání veškerého zboží (tj. v množství, jakosti a 
provedení) dle této smlouvy. 

VII.  
Jakost zboží a záruka 

1) Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboží je nové, nepoužívané, bez faktických a právních vad a 
odpovídá této smlouvě a platným právním předpisům. 

2) Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
okamžikem protokolárního odevzdáním zboží kupujícímu. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, 
že zboží bude po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému obvyklému účelu, jeho kvalita bude 
odpovídat této smlouvě a zachová si vlastnosti touto smlouvou vymezené, popř. obvyklé. 

3) Prodávající je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vadu dodáním nového zboží nebo 
dodáním chybějícího zboží nebo vadu zboží bezplatně odstranit její opravou dle povahy vady, která 
se na zboží objeví, a to nejpozději do pěti dní od jejího nahlášení kupujícím. V případě, že bude 
prodávající v prodlení s výměnou zboží za nové nebo dodáním chybějícího zboží nebo s odstraněním 
vady její opravou je kupující oprávněn vadu odstranit sám na náklady prodávajícího nebo odstoupit 
od smlouvy v odpovídajícím rozsahu. 
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4) Kupující požaduje po dobu záruky za jakost, tj. po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního 
odevzdání zboží zřízení servisní linky nebo jiného kontaktního místa (vč. předání informací o servisní 
lince nebo jiném kontaktním místě), určeného k nahlášení závady na zboží, a to v režimu 5 * 8 
(pracovní dny / pracovní doba, tj. od min. 9:00 do max. 17:00 hod.). Prodávající je povinen zahájit 
práce na odstraňování závady první následující den po nahlášení (NBD – next bussiness day) a její 
odstranění zajistit bez zbytečného odkladu nejpozději do uplynutí stanovené reklamační lhůty 10 
kalendářních dnů. 

5) Výše uvedená ustanovení této smlouvy se přiměřeně použijí i na vady dokladů, nutných pro užívání 
zboží.  

VIII.  
Změny smlouvy 

1) Tato smlouva může být změněna písemným oboustranně potvrzeným dodatkem. Dodatky ke 
smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou 
smluvních stran.  

2) Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

IX.  
Sankce a zánik smlouvy 

1) Bude-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové kupní ceny bez DPH za každý den prodlení. Smluvní pokutou 
není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody. 

2) Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu 
úroky z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3) Bude-li prodávající v prodlení s odstraňováním závady na zařízení podle bodu VII. odst. 4., zavazuje 
se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý den prodlení. 

4) Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit:  

a) v případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží nebo jeho části, souvisejících dokladů 
nezbytných pro řádné užití zboží o více jak 2 dny;  

b) v případě prodlení s odstraněním vady o více jak 7 dní nebo v případě opakovaného (alespoň 
třikrát po dobu záruční doby) prodlení s odstraněním vady o více jak 5 dní; 

c) v případě, že se u více jak 3 % kusů zboží projeví vady;  

d) je-li to stanoveno touto smlouvou.  

5) Odstoupení musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení nastávají následující den po doručení 
odstoupení. 

X.  
Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto 
uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Fakulta sociálních věd neprodleně po 
podpisu smlouvy. Fakulta sociálních věd se současně zavazuje informovat prodávajícího o provedení 
registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez 
zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní 

 



  

5 / 6 

příslušnou kolonku s ID datové schránky prodávajícího (v takovém případě potvrzení od správce 
registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží prodávající). 

3) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku.   

4) Kupní smlouva bude uzavřena v elektronické formě s elektronickými podpisy oprávněných osob 
uzavřít smlouvu zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

5) Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění sjednává jako místně příslušný obecný soud 
podle místa sídla kupujícího. 

6) Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího podepsání 
oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření smlouvy, 
aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Prodávající tímto bere na vědomí, 
že v důsledku specifického organizačního uspořádání kupujícího smluvní strany vylučují pravidla dle 
ustanovení § 1728 a 1729 občanského zákoníku předsmluvní odpovědnosti a prodávající nemá 
právo ve smyslu § 2910 občanského zákoníku po kupujícím požadovat při neuzavření smlouvy 
náhradu škody. 

7) Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

- Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávky + cenová nabídka prodávajícího  
- Příloha č. 2 – Předávací protokol 

 

Za kupujícího           Za prodávajícího 

 

V Praze dne 2. 9. 2019        V Praze dne 29. 8. 2019 

 

 

 

 

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

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.,     David Bošek 
                       děkanka         jednatel 
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Příloha č. 2 - Předávací protokol 
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 
IČ: 00216208,   
Kontaktní osoba:      xxxxxxxxxxxx, (email: vxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx) 
 
 (dále jen jako „přebírající“) 
 
a 
 
VDC kancelářská technika s.r.o. 
IČ: 25607201  DIČ: CZ 25607201 
Kontaktní osoba:     xxxxxxxxxxxxxxx 
         tel.: xxxxxxxxxxxxxx 
         e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
 (dále jen jako „předávající“) 

I.  

1) Smluvní strany uvádí, že na základě kupní smlouvy ze dne ………….. odevzdal níže uvedeného dne 
předávající (jako prodávající) přebírajícímu (jako kupujícímu) následující zboží:  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

II.  

1) Přebírající po prohlídce zboží potvrzuje odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti a 
provedení.  

2) Pro případ, že zboží nebylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a přebírající z tohoto 
důvodu odmítá převzetí zboží (či jeho části nebo jednotlivého kusu) strany níže uvedou skutečnosti, 
které bránily převzetí, počet vadných kusů, termín dodání bezvadného zboží a další důležité 
okolnosti: 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3) Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. 

V Praze dne ................. V Praze dne ............... 

Za přebírajícího Za předávajícího 
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