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KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

dle ustanovení § 2079 a násl., § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

 

Čl. 1 Smluvní strany  

 

 Kupující: Statutární město Teplice 

  Sídlo:  Náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice  

  IČ: 00266621 

 DIČ: CZ00266621 

 Zastoupený:  Ing. Richardem Frontzem, vedoucí odd. inf. a výp. techniky  

 Kontaktní osoba: Ing. Richard Frontz,  

Email:  

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:  19-226501/0100 

jako kupující, na straně jedné 

(dále jen kupující) 

a 

 Prodávající: emam s.r.o. 

  Sídlo:    Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko 

  IČ:    29284414 

  DIČ:    CZ29284414 

  Zastoupený/Jednající:   jednatelem 

  Kontaktní osoba:     

  Email:     

  Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

  Číslo účtu:   43-9976620237/0100 

Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 70964. 

  jako prodávající na straně druhé 

(dále jen prodávající) 

 

Čl. 2 Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je hmotný majetek v podobě zařízení. Zařízení je ve vlastnictví 

prodávajícího. Předmět smlouvy je detailně specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. Prodávající je 

tímto povinen odevzdat kupujícímu zařízení, které je předmětem této smlouvy a umožnit mu nabytí 

vlastnického práva k němu a současně závazek kupujícího zařízení převzít a zaplatit za něho 

prodávajícímu kupní cenu. 

2.2. Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce prodávajícího se zařízeními přímo související 

a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu, které jsou blíže specifikovány v příloze 

č. 1 této smlouvy. Jedná se zejména o instalaci a nastavení. 

2.3. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu s veškerými doklady nutnými k převzetí 

a zejména k užívání dodaných zařízení. 

2.4. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu do výlučného vlastnictví předmět kupní smlouvy 

definovaný v bodě 2.1. 
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2.5. Kupující předmět plnění této smlouvy, jímž jsou věci nové a nepoužité, kupuje za dohodnutou kupní 

cenu a přijímá do svého výlučného vlastnictví. 

2.6. Prodávající prohlašuje, že neví ke dni podpisu této kupní smlouvy o žádných vadách prodávaných 

movitých věcí, na které by kupujícího upozornil. 

Čl. 3 Kupní cena a platební podmínky 

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět spočívající v dodávce plnění uvedený v čl.2 

této smlouvy kupní cenu ve výši 

140 990,-Kč bez DPH , 

tj. 170 598,- Kč vč. DPH , 

když DPH ve výši 21% činí 29 608,-Kč. 

 

3.1. Kupní cena je stanovena jako cena konečná a úplná, zahrnuje veškeré dodávky a služby s dodávkami 

související a veškeré jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci předmětu plnění této 

smlouvy včetně všech rizik a vlivů s plněním předmětu této smlouvy souvisejících. 

3.2. Prodávající není oprávněn požadovat po kupujícím poskytnutí zálohy.  

3.3. Prodávající na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena 

v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde mezi dnem podpisu kupní smlouvy 

a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, bude daň z přidané hodnoty připočtena ke kupní ceně ve výši dle právní úpravy 

platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.4. Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího 

uvedený v článku 1 této smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu na předmět 

plnění dle této smlouvy. Daňový doklad je považován za proplacený okamžikem odepsání příslušné 

částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

3.5. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. 

3.6. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude 

kupujícím vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém 

případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nového vyhotovení 

daňového dokladu. 

3.7. Pro případ, že prodávající je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 

plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení 

§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí prodávající s tím, že 

mu kupující uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce 

přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude prodávající vymáhat 

od kupujícího část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude 

uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči kupujícímu, a to ve výši rovnající se výši odvedené 

DPH.  

Čl. 4 Předání a převzetí věci a vlastnické právo 

4.1. Prodávající předá kupujícímu předmět plnění této smlouvy do 7 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

4.2. Místem dodání a předání předmětu plnění této smlouvy je adresa “Mírové náměstí 2950, 415 01 

Teplice”. 

4.3. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání prodávajícím 

a převzetí kupujícím potvrzeného na předávacím protokolu. 

4.4. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení vlastností předmětu plnění včetně užitku přechází 

na kupujícího současně s nabytím vlastnictví. 

4.5. Náklady spojené s předáním předmětu plnění, zejména dopravu, nese prodávající a náklady spojené 

s převzetím nese kupující. 
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4.6. O předání a převzetí předmětu plnění a souvisejících dokladů bude prodávajícím sepsán předávací 

protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. Za kupujícího je předávací protokol oprávněn 

podepsat a předmět plnění převzít kontaktní osoba kupujícího uvedená v článku 1. této smlouvy. 

Čl. 5 Práva z vadného plnění a smluvní záruka 

5.1. Kupující požaduje a prodávající se zavazuje držet záruku na předmět plnění této smlouvy v rozsahu 

24 měsíců. 

5.2. Záruka na zařízení, které je předmětem plnění této smlouvy, počíná svůj běh dnem jejich předání 

kupujícímu na základě řádně oběma smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu. 

5.3. Prodávajícím poskytnutá záruka v délce 24 měsíců se vztahuje na funkčnost dodaného plnění, jakož i 

na jeho vlastnosti požadované kupujícím. 

5.4. Po celou záruční dobu na samotné zařízení podle této smlouvy prodávající garantuje kupujícímu 

přijmout nahlášení poruchy (v pracovní dny v čase 9 až 15 hodin) a do 5 pracovních dnů garantuje 

realizaci opravy technikem v místě poruchy. 

5.5. Prodávající odpovídá kupujícímu dále za to, že dodaný předmět smlouvy bude mít vlastnosti 

zabezpečující jeho řádné užívání a že je bez právních a faktických vad. Dále prodávající zaručuje, že 

na dodaném předmětu smlouvy neváznou práva třetích osob. 

5.6. Prodávající se zavazuje zajistit, že veškerá komunikace na základě této kupní smlouvy bude z jeho 

strany vedena v českém jazyce, a to včetně uplatňování a řešení závad a reklamací jednotlivých 

zařízení a licencí na základě této smlouvy. 

5.7. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 

5.8. Uplatněním práv z odpovědnosti za vadné plnění není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. 

Čl. 6 Smluvní pokuty 

6.1. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní 

pokutu ve výši 0,01 % z fakturované ceny za každý den prodlení. 

6.2. Pro případ prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu plnění této smlouvy v rozsahu a termínech 

uvedených v této smlouvě se stanovuje smluvní pokuta ve výši 0,05 % z hodnoty dodávky za každý 

den prodlení. 

6.3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním nahlášené závady ve lhůtě uvedené v čl. 5.4 smlouvy 

je kupující oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou,hodinu prodlení 

prodávajícího s odstraněním nahlášené závady, max. však do výše 100 % pořizovací ceny daného 

zařízení. 

6.4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost druhé strany závazek splnit a není tím dotčeno právo 

poškozené strany na náhradu škody, které nesplněním povinnosti vznikla. 

6.5. Výši smluvních pokut shodně považují obě smluvní strany za přiměřené. Smluvní pokuta je splatná 

do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování. 

Čl. 7 Odstoupení od smlouvy 

7.1. Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu prodávajícímu 

v důsledku zavinění kupujícího a ani do dalších 15 dnů po opakovaném vyzvání prodávajícím 

k takové úhradě, sjednává si prodávající právo odstoupit od této kupní smlouvy. 

7.2. Právo odstoupit od této kupní smlouvy má kupující tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že předmět 

plnění této smlouvy má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo prodávající 

kupujícího ujistil, že předmět plnění této smlouvy nemá žádné vady, a toto ujištění je nepravdivé. 

Čl. 8 Registr smluv  

8.1. Prodávající tímto uděluje souhlas kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací 

uvedených v této smlouvě, k jejichž uveřejnění vyplývá pro kupujícího povinnost dle právních 

předpisů.  

8.2. Prodávající je současně srozuměn s tím, že kupující je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a jejich 

případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadata 

požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
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Čl. 9 Závěrečná ustanovení 

9.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích, každý s platností originálu. Prodávající obdrží 

jeden výtisk, kupující jeden výtisk. 

9.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv.  

9.3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a s ní související nebo z ní vyplývající se řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Přílohami této smlouvy jsou: Příloha č.1 – Technická specifikace předmětu smlouvy 

9.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s celým jejím obsahem 

souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

Za kupujícího       Za prodávajícího 

V Teplicích dne ………….    V Blansku dne ………….. 

 

 

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

Ing. Richard Frontz, vedoucí IT       jednatel 
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„Elektronická úřední deska“ 
pro město Teplice 

 
  

Technická specifikace WALLo 43“ 

 
1) Technické parametry zařízení 

 TYPOVÉ OZNAČENÍ: WALLo 43“ 

 MATERIÁL: lakovaná ocel 2 mm  

 BARVA: černo-stříbrná, anti-grafity, odolná proti UV záření  

 OCHRANNÉ SKLO: antireflexní, bezpečností, tloušťka 5 mm, 0,5% odraz  

 DOTYKOVÁ PLOCHA: kapacitní folie, multi-touch 

 PROVEDENÍ: anti-vandal (bez možnosti cizí manipulace)  

 UCHYCENÍ: mechanické/chemické kotvy, závěsné na zeď 

 VÁHA: 85 kg  

 AUTOMATICKÁ REGULACE JASU: ANO  

 AUTOMAT. REGULACE KONTRASTU: ANO  

 VENTILAČNÍ JEDNOTKA: ANO  

 AUTOMAT. VYPÍNÁNÍ/ZAPÍNÁNÍ KIOSKU: ANO  

 VNITŘNÍ KONTROLA TEPLOTY: ANO  

 VYPÍNÁNÍ/ZAPÍNÁNÍ ZVUKU: ANO 

 NOTIFIKACE PORUCH EMAILEM: ANO  

 PROVOZNÍ TEPLOTA: -30 °C až +50 °C 

 PROVOZNÍ VLHKOST: do 90%  

 INTERNETOVÁ KONEKTIVITA: Ethernet, WIFI  

 INTERNÍ KONEKTORY: USB, RJ-45, HDMI, DVI, DisplayPort, svorkovnice  

 STUPEŇ OCHRANY: IP65 

 PROVOZNÍ DOBA: 365/24/7  

 NAPÁJENÍ: AC 230 V, 50/60 Hz 
 
2) LCD 

 ZNAČKA: LG Display  

 ÚHLOPŘÍČKA: 43“ (1093 mm) 

 ORIENTACE: vertikální  
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 ROZMĚR AKTIVNÍ PLOCHY: 523x930 mm 

 TECHNOLOGIE: a-Si TFT-LCD, S-IPS  

 ROZLIŠENÍ: Full HD, 1080x1920px  

 POMĚR STRAN: 9:16  

 BARVY: 8-bit, 16.7 Milionů 

 DOBA ODEZVY: 8 ms  

 KONTRAST: 1300:1  

 ROZTEČ BODŮ: 0.630x0.630 mm 

 POZOROVACÍ ÚHLY: 178°/178° (horizontálně/vertikálně)  

 JAS: 1500 cd/m2  

 TYP PODSVÍCENÍ: WLED  

 ŽIVOTNOST: 50 000 hod  
 
3) Interní PC 

 ZNAČKA: DELL  

 MODEL: Optiplex 3060 MFF, Intel Core i3 (3.1GHz, 4-jádro), 4GB RAM, disk 128GB SSD, Intel 
UHD Graphics, Windows 10 Pro 

 
4) Aplikace na míru: 

 Implementace stávající aplikace Ekiosk_Teplice 
 
 
5) ZÁRUKA: 

 24 měsíců  

 
6) SERVIS A PODPORA: 

 1x ročně servisní kontrola HW, profylaxe, revize 

 1x měsíčně servisní kontrola SW pomocí vzdáleného přístupu z veřejně dostupného internetu, 

kontrola správné funkčnosti SW, aktualizací 

 Hotline 24/7 

 
7) Ostatní: 

 Součástí dodávky je doprava, instalace a implementace v místě určení. 
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