
 
 

Kupní smlouva 
 Číslo: KRPT-  279950-2 /ČJ-2019-0700IT 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
Sídlo:  30. dubna 1682/24, 702  00 Ostrava - Moravská Ostrava  
Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava          
IČO:  75151502 
DIČ:  CZ75151502 

Zastoupená: Ing. Rostislav Staníček,  vedoucí odboru informačních a 
komunikačních technologií 

 

  

ID schránky:  n5hai7v 
(dále jen „kupující“) 
 
a 
 
DATECO, s.r.o.  
Sídlo:    Koberkova 1061, 198 00 Praha 14                                      
Kontaktní adresa: K Horkám 45, 102 00   Praha 10 – Hostivař                  
IČO:    25792032                   
DIČ:   CZ25792032                   

       

 
             
       

ID schránky:   46qx6ym               
 
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 70664 
 (dále jen „prodávající“)  
 
uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“). 
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Článek II. 
                                                           Předmět smlouvy 
 
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje za sjednaných podmínek kupujícímu dodat: 
 

 Výpočetní techniku: 
  

- Grafická stanice  - 2ks  
  
(dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná 
specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 - specifikace předmětu smlouvy.  
 

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a 
v termínech stanovených touto smlouvou.                                                                        

 
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 19. listopadu 

2019.  
 

4. Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, v originálním balení a kupující bude 
jeho prvním uživatelem. 
 

5. Prodávající garantuje, že zboží je určeno pro český trh. 
 

6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady. 
 

Článek III. 
Doba a místo plnění 

 

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě s kupujícím na adresu 
kupujícího kontaktní osobě. 

2. Prodávající se zavazuje informovat kontaktní osobu kupujícího o termínu dodání zboží 
nejméně 24 hodin předem. 

     
3. Dodávka zboží bude realizovaná nejpozději do 15. prosince 2019. 
 
 

Článek IV. 

Předání a převzetí zboží 
1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (technické parametry), jak 

bylo sjednáno v této smlouvě. 
2. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol ve dvou vyhotoveních, 

který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení protokolu. 

3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno řádně v souladu 
s touto smlouvou a ve sjednané jakosti, přičemž v takovém případě kupující důvody 
odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních 
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dnů od původního termínu předání. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním 
náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle této smlouvy. Na následné předání 
zboží se použijí ustanovení čl. III. a čl. IV. odst. 1 a 2 této smlouvy. 

 

4. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu. 
 

5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího 
(dopravce). 

 

6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od 
prodávajícího. 

 

 

Článek V. 
Kupní cena a platební podmínky 

 

1. Cena je sjednána ve výši:  
  58 156,00 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, 
  12 212,76 Kč DPH 21% 

             70 368,76 Kč s DPH 

slovy celkem s DPH:    sedmdesáttisíctřistašedesátosm korun českých 76/100  

při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v 
souladu s platnými právními předpisy.  

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží 
(dopravu do místa plnění, nakládku, vykládku,  atd.). 

 
3. Cena bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystavené 

prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím musí 
obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 435 OZ a dále musí obsahovat 
číslo smlouvy, cenu dodaného zboží, množství dodaného zboží, den jeho dodání.  

 
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30-ti kalendářních dnů ode 

dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího nebo do 
datové schránky kupujícího.  
 

5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny 
z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve 
lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu 
zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 
v délce 30-ti kalendářních dnů.  
 

6. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo 
jeho části. 

7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny za zboží. 
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Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce 30-ti kalendářních dnů. 

 

Článek VI. 
Záruka za jakost 

 

1. Prodávající ručí za jakost zboží a kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u 
předmětu smlouvy vyskytne v době minimálně 36 měsíců (záruční doba) od data převzetí 
za podmínek uvedených v záruční listině.  

2. Poskytne-li prodávající záruční dobu delší než 36 měsíců, uvede ji v záručním listě ke 
zboží. Nebude-li v záručních listech uvedena delší záruční doba, platí, že záruční doba je 
poskytnuta v délce 36 měsíců. 

3. Běh záruční doby začíná ode dne převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá 
prodávající. 

4. Prodávající zajistí záruční servis po dobu záruční doby od dodání zboží a to do 30-ti dnů 
ode dne uplatnění reklamace vady. Prodávající ručí za funkčnost zařízení odpovídající 
popisu poskytovaného výrobcem.  

5. Uplatnění práva z vady musí být provedeno písemně.  
6. Veškerou technickou komunikaci s výrobcem bude zajišťovat prodávající, jako 

certifikovaný partner výrobce. 
7. Prodávající bude komunikovat s kupujícím v lokálním jazyce (českém nebo slovenském). 
8. Jsou-li, ve vadném zařízení instalována záznamová paměťová média (harddisk, 

paměťová karta, flashdisk apod.), na kterých by se mohly nacházet informace 
podléhajícímu zákonu 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, bude zařízení předáno k reklamaci vady bez 
těchto skutečností médií, aniž by tato skutečnost měla vliv na plnění ze záruky 
prodávajícím. Bude-li vadné paměťové médium, je prodávající povinen nahradit jej 
bezvadným, a to pouze na základě čestného prohlášení kupujícího o tom, že paměťové 
zařízení není funkční. Vadný kus nebude prodávajícímu v tomto případě vydán.  

 

Článek VII. 

 Sankce, odstoupení od smlouvy  

 
1. V případě nedodržení termínu dodání zboží ze strany prodávajícího nebo v případě 

nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží, je prodávající povinen 
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží včetně 
DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace je 
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
reklamovaného předmětu plnění včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení. Minimální výše sankce je 500,- Kč za kalendářní den. 

3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za nedodržení termínu splatnosti úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, 
den prodlení. 
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4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne, 
kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou 
stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží. 

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména 

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než deset kalendářních dnů; 

b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VI.; 

c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího. 

 
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že  

a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) prodávající vstoupí do likvidace. 
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení 

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 
šedesát kalendářních dní. 

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy 
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení. 

 

 

 
 

Článek XIII. 

Ostatní ujednání 
 
1. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
 
2. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
 
3. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 
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Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 
   
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V 

souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá 
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Smlouva je uzavřena do doby splnění veškerých závazků z ní vyplývajících. 

3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování 
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke 
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.  

4. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

5. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou 
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě. 

6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny 
před příslušnými obecnými soudy.  

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve 
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

8. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsána 
prodávajícím a kupujícím. 

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

10. Přílohy:  1. Specifikace předmětu smlouvy a cenová kalkulace 

   
 
V Ostravě:     V  Praze:        
 
Za kupujícího: Za prodávajícího: 
 
-------------------                  ------------------------------------------------------- 
      Ing. Rostislav Staníček           
           vedoucí odboru       
informačních a komunikačních technologií 
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Příloha č. 1 kupní smlouvy  č.j.: KRPT-279950-2  /ČJ-2019-0700IT 

 
Specifikace předmětu smlouvy: 
 
Grafická stanice  - celkem 2ks 
 
Specifikace jedné grafické stanice:  
 
10919806 Comfor Office I120 (1151-8G) 10919806   

1 ks 20905312271 Fractal Design Core 2300 2xUSB 3.0 OEM 

2 ks 209053662 Fractal Design 120mm Dynamic GP černá 

1 ks 2091321613 FSP/Fortron HEXA 85+ 450, 80PLUS BRONZE, 450W 

1 ks 200645162 GIGABYTE B365M DS3H (rev. 1.0) 

1 ks 20171300080 CPU Intel Core i7-9700 BOX (3.0GHz, LGA1151, VGA) 

1 ks 20310026 16GB DDR4 2666MHz Crucial CL19 

1 ks 20725973 GIGABYTE UD PRO SSD 512GB 530/500 MB/s 

1 ks 29602260 i-tec PCIe Card USB 3.1 gen2 10Gps Card 1x Type C 

1 ks :10919806-05.14 originální MS Windows 10 Pro CZ 64 DOEM 

1 ks. 207236285 ASUS PH-GTX1660-O6G 

1 ks 22040710290 ASUS BW-16D1HT BLACK interní BD-RW bulk 

1 ks. USB čtečka karet externí ALL in One Natec Beetle, SD/MMC/micro SD/T-

flash/M2/xD,CF 
 
 
 
 
 
 
 
Cenová kalkulace: 

 

Název zboží  Počet ks 
Jednotková cena 

bez DPH/ Kč 

Celková cena 
bez DPH/ Kč 

Grafická stanice  2 29 078,00 58 156,00 Kč 

Cena celkem bez DPH     58 156,00 Kč 

Cena celkem s DPH      70 368,76 Kč 

 

 

 


