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KUPNÍ SMLOUVA 
Dodání UPS 

uzav�ena v souladu s § 2079 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník,  
(dále jen „ob�anský zákoník“) 

 
(dále jen „Smlouva“) 

 

�.j.: PPR-36602-3/�J-2019-990670-MR2 

Smluvní strany:  

�eská republika  -  Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PS� 170 34,  Praha 
I�O:       00007064 
DI�:    CZ00007064 
Zastoupená:  plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, �editelem �editelství pro podporu 

výkonu služby Policejního prezidia �eské republiky 
 
 
Koresponden�ní adresa: Policejní prezidium �R, �editelství pro podporu výkonu služby,      
                                                  poštovní schránka 62/ �PVS, Strojnická 27, 170 89  Praha 7 

 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a  
 
 
ALTRON, a.s. 
 
Sídlo:     Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4 
I�O:    64948251 
DI�:    CZ64948251 
Zastoupená:   Ing. Martinem Sou�kem, �lenem p�edstavenstva 
 
Bankovní spojení:  CITIBANK, a.s., �.ú. 2507810108/2600 
    Raiffeisenbank a.s., �.ú. 1021105711/5500 
 
Obchodní spole�nost zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze pod 
sp. zn. B3609 
 
(dále jen „Dodavatel“) 
 
(spole�n� dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotliv� „Smluvní strana“) 

 
 

 (dále jen „Smlouva“) 
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PREAMBULE 

Tato Smlouva je uzav�ena na základ� výsledk� zadávacího �ízení, které bylo uskute�n�no 
v souladu se zákonem �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek k ve�ejné zakázce 
s názvem „D - zóna - UPS“ �.j.: PPR-36602/�J-2019-990670-MR2   (dále též „Ve�ejná 
zakázka“). 

1. P�EDM�T SMLOUVY 

1.1. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje odevzdat Objednateli v�c – 2 ks UPS input 220 – 240 
V 50/60 Hz 16 A output 220 – 240 V 50/60 Hz 3000VA / 2700W 13,6 A (dále též „P�edm�t 
koup�“) a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Objednatel se zavazuje P�edm�t koup� p�evzít 
a zaplatit Dodavateli kupní cenu.     

 (souhrnn� dále též „P�edm�t koup�“) 

2. KUPNÍ CENA 

2.1. Objednatel má povinnost zaplatit Dodavateli za �ádn� poskytnuté pln�ní sjednanou kupní cenu. 

2.2. Celková kupní cena za P�edm�t koup� je 85 582,00 K� bez DPH (slovem 
Osmdesátp�ttisícp�tsetosnadesátdva korun �eských), 103 554,22 K� s DPH (slovem 
Jednostot�itisícep�tsetpadesát�ty�i korun �eských) s tím, že kupní cena za 1 ks je 42 791,00 K� 
bez DPH (slovem �ty�icetdvatisícsedmsetdevadesátjedna korun �eských), 51 777,11 K� s DPH 
(slovem Padesátjednatisícsedmsetsedmdesátsedm korun �eských). 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Dodavatel je povinen vystavit fakturu   do 10 dn� ode dne podpisu akcepta�ního protokolu resp. 
dodacího listu, který tvo�í p�ílohu faktury, ob�ma Smluvními stranami.  

3.2. Adresa Objednatele pro doru�ení faktury je: 

             Policejní prezidium �R, �editelství pro podporu výkonu služby,  
             poštovní schránka 62/�PVS, Strojnická 27, 170 89  Praha 7 

4. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLN�NÍ  

4.1. Místem pln�ní je: 

- Strojnická 935/27, Praha 7 

4.2. P�edm�t koup� dle �l. 1 odst. 1.1. Smlouvy je Dodavatel povinen dodat do 21 dn� od ú�innosti 
Smlouvy. 

5. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, OPRÁVN�NÉ OSOBY 

5.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prost�ednictvím oprávn�ných osob 
stanovených touto Smlouvou nebo jimi pov��ených zástupc�.  

5.2. Krom� zákonných zástupc� Smluvních stran, další osoby oprávn�né jednat ve v�cech pln�ní 
poskytovaného dle této Smlouvy, v�etn� práva podepsat akcepta�ní protokol resp. dodací list: 

 za Dodavatele:    

 za Objednatele:   

5.3. V p�ípad�, že dojde ke zm�n� oprávn�ných osob nebo kontaktních údaj� u nich uvedených, jako 
je e-mail, tel., apod., povinná strana doru�í písemné oznámení o této zm�n� druhé Smluvní stran� 
bez zbyte�ného odkladu.   
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6. ODPOV�DNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

6.1. Kontakt na helpdesk Dodavatele pro hlášení závad: Call centrum 
,  

6.2.  Smluvní strany si odchyln� od obchodních podmínek, které jsou p�ílohou této Smlouvy, 
ujednaly, že záruka na p�edm�t pln�ní je 5 let od �ádného dodání. Dodavatel je povinen 
poskytovat záru�ní servis – SLA 24x7x365 s reak�ní dobou 4h po dobu 5 let. 

7. ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ 

7.1. Tato Smlouva nabývá ú�innosti dnem uve�ejn�ní v registru smluv dle zákona �. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách ú�innosti n�kterých smluv, uve�ej�ování t�chto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

7.2. Tato Smlouva m�že být m�n�na pouze formou �íslovaných písemných dodatk�. Za písemnou 
formu nebude pro tento ú�el považována vým�na e-mailových �i jiných elektronických zpráv.  

7.3. Tato Smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána ob�ma Smluvními stranami elektronickým 
podpisem s tím, že zárove� Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platnosti originálu 
podepsány ob�ma Smluvními stranami vlastnoru�n� a Dodavatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s 
platnosti originálu podepsány ob�ma Smluvními stranami vlastnoru�n� tj. ne elektronicky. 

7.4. Smluvní strany se dohodly, že v p�ípad�, že text Smlouvy obsahuje v n�kterém ustanovení 
úpravu odlišnou od zn�ní textu Všeobecných obchodních podmínek, které tvo�í P�ílohu �. 1 
Smlouvy, tak platí zn�ní, které bylo ustanoveno ve Smlouv�. 

7.5. Nedílnou sou�ástí této Smlouvy jsou následující p�ílohy: 

           P�íloha �. 1 – „Všeobecné obchodní podmínky verze Koup� 01/18“ 
           P�íloha �. 2 – „Specifikace p�edm�tu pln�ní a ceny“ 
      

 
 

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

 

 

Objednatel:                                                                            Dodavatel:           

                           
�eská republika - Ministerstvo vnitra                                      ALTRON, a.s. 
plk. Mgr. Pavel Osvald                                 Ing. Martin Sou�ek 
�editel �PVS PP �R                     �len p�edstavenstva 
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P�íloha �. 1 – „Všeobecné obchodní podmínky verze Koup� 01/18“ 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

verze KOUP� 01/18 

 
Všeobecné obchodní podmínky jsou vydané v souladu s § 1851 a násl. zákona �. 89/2012, ob�anský zákoník a 
zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek. 

 
 

 
P�EDM�T OBCHODNÍCH PODMÍNEK A 
DEFINICE POJM� 

 

P�edm�t Všeobecných obchodních podmínek 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky 
pro závazkový vztah vzniklý na základ� smlouvy, která je 
výsledkem zadávacího �ízení uskute�n�ného dle zák. �. 
134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek (dále  také 
jen „Smlouva“) a která je uzav�ena mezi smluvní stranou 
�eská republika - Ministerstvo vnitra, I�O 00007064, se 
sídlem Nad Štolou 936/3, PS� 170 34, Praha (dále také 
jen „Objednatel“) a druhou smluvní stranou dodavatelem 
(dále také jen „Dodavatel“). 

 
Objednatel 
Objednatel dle t�chto Všeobecných obchodních podmínek 
je ve�ejným zadavatelem ve smyslu zák. �. 134/2016 Sb., 
o zadávání ve�ejných zakázek. 

 
Dodavatel 
Dodavatel dle t�chto Všeobecných obchodních podmínek 
je osobou, se kterou Objednatel uzavírá Smlouvu na 
základ� výsledk� p�íslušného zadávacího �ízení 
uskute�n�ného dle zák. �. 134/2016 Sb., o zadávání 
ve�ejných zakázek. 

 
Pln�ní 
Pln�ním dle t�chto Všeobecných obchodních podmínek se 
rozumí p�edm�t závazku, který vznikl ze Smlouvy 
uzav�ené mezi Objednatelem a Dodavatelem, na základ� 
výsledk� p�íslušného zadávacího �ízení uskute�n�ného dle 
zák. �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek. 

 
Smluvní strany 
Smluvními stranami se dle t�chto Všeobecných 
obchodních podmínek rozumí Objednatel a Dodavatel 
spole�n�. 

 
Závaznost obchodních podmínek 
Tyto všeobecné obchodní podmínky ur�ují závazným 
zp�sobem podmínky Smlouvy, které jsou sou�ástí. 

 
1. CENA ZA PLN�NÍ 

 
1.1. Cena za Pln�ní stanovena ve Smlouv� je cenou 

kone�nou, nejvýše p�ípustnou, nep�ekro�itelnou, 
v�etn� veškerých licen�ních poplatk�, náklad� 
na dopravu, cel, náklad� na balení, doru�ení 
apod. a jsou v nich zohledn�na rizika, bonusy, 

slevy a další vlivy ve vztahu k celkové dob� 
pln�ní dle Smlouvy. Takto stanovena cena  
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zahrnuje i náklady na cestu a práci technika p�i 
servisních výjezdech, cenu náhradních dílu, 
servis v míst� instalace, pokud není stanoveno 
ve Smlouv� jinak. 

 
1.2. Cena za Pln�ní bude upravena o p�ípadnou 

zákonnou procentní zm�nu dan� z p�idané 
hodnoty, a to ode dne ú�innosti  p�íslušné  
zm�ny dle právních p�edpis�. 

 
1.3. Cena za Pln�ní je v korunách �eských, pokud 

není stanoveno ve Smlouv� jinak. 
 

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

2.1. Objednatel zaplatí cenu za Pln�ní stanovenou 
ve Smlouv� na základ� Dodavatelem vystavené 
faktury. 

 
2.2. Dodavatel je povinen vystavit fakturu do 10 

dn� ode dne podpisu p�íslušného akcepta�ního 
protokolu resp. dodacího listu ob�ma  
Smluvními stranami 

 
2.3. Splatnost �ádn� vystavené faktury je 30 dn� od 

data jejího prokazatelného doru�ení 
Objednateli na adresu uvedenou ve Smlouv�, s 
výjimkou p�ípadu, kdy faktura doru�ená v 
termínu od 
1.12. daného roku do 31.1. následujícího roku 
je splatná ve lh�t� 60 dn� od data jejího 
prokazatelného doru�ení Objednateli. 

 
2.4. Faktura musí obsahovat �íslo Smlouvy, 

náležitosti obchodní listiny dle zákona �. 
89/2012 Sb., ob�anský zákoník a v p�ípad�, že 
Dodavatel je plátce dan� z p�idané hodnoty, tak  
i náležitosti da�ového dokladu dle zákona �. 
235/2004 Sb., zákon o dani z p�idané hodnoty. 
V p�ípad�, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti nebo nebude vystavena v souladu se 
Smlouvou, Objednatel je oprávn�n odmítnout 
Dodavateli uhrazení požadované platby na 
základ� nesprávn� vystavené faktury a je 
oprávn�n nesprávn� vystavenou fakturu zaslat 
zp�t Dodavateli. Lh�ta splatnosti faktury plyne 
od prokazatelného doru�ení �ádn� vystavené 
faktury Objednateli. Dodavatel je povinen 
doru�it Objednateli 1 originál faktury a 1 kopii 
vystavené faktury. 

 
2.5. Cena za Pln�ní uvedena na faktu�e se považuje 

za uhrazenou okamžikem odepsání p�íslušné 
finan�ní �ástky z bankovního ú�tu Objednatele 
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uvedeného ve Smlouv� v prosp�ch bankovního 
ú�tu Dodavatele uvedeného v Smlouv�. 

 
2.6. P�ílohou faktury jsou originály p�íslušných 

akcepta�ních protokol� resp. dodacích list� 
podepsaných oprávn�nými zástupci obou 
Smluvních stran, jinak Objednatel nebude 
fakturu Dodavatele akceptovat. Akcepta�ní 
protokol resp. dodací list obsahuje p�ehled 
poskytnutého Pln�ní, tak aby bylo možné 
poskytnuté Pln�ní, které je p�edm�tem fakturace 
jednozna�n� identifikovat. 

 
2.7. Objednatel neposkytuje Dodavateli finan�ní 

zálohy na p�edm�t Pln�ní. 
 

3. ODPOV�DNOST ZA VADY A ZÁRUKA 
 

3.1. Dodavatel poskytuje na poskytnuté Pln�ní 
smluvní záruku v délce 24 m�síc� od �ádného 
p�edání Pln�ní tj. od podpisu akcepta�ního 
protokolu nebo jiného dokladu prokazujícího 
p�evzetí �ádn� poskytnutého Pln�ní ob�ma 
Smluvními stranami. Objednatel je povinen 
uplatnit reklamovanou vadu bez zbyte�ného 
odkladu. 

 
3.2. Dodavatel zaru�uje a odpovídá za to, že p�edané 

Pln�ní odpovídá specifikaci sjednané ve 
Smlouv�, je bez faktických vad a právních vad. 
Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že v�c 
bude po ur�itou dobu zp�sobilá k použití pro 
obvyklý ú�el nebo že si zachová obvyklé 
vlastnosti. 

 
3.3. Dodavatel odpovídá za to, že Pln�ním dle 

Smlouvy nebude zasaženo do práv t�etích osob, 
a to v�etn� práv k p�edm�t�m duševního 
vlastnictví. 

 
3.4. Nebyla-li do okamžiku uplatn�ní reklamace 

vady Pln�ní uhrazena celá smluvní cena za 
Pln�ní, Objednatel není v prodlení s úhradou 
smluvní ceny až do úplného vy�ešení reklamace. 

 
3.5. Uplatn�ním nároku z odpov�dnosti za vady není 

dot�en nárok Objednatele na náhradu újmy. 
 

3.6. Záru�ní doba neb�ží po dobu, po kterou trvá 
vada, za kterou odpovídá Dodavatel, a to od 
doby oznámení vady Objednateli až do jejího 
úplného odstran�ní Dodavatelem. 

 
4. SANKCE 

 
4.1. Dodavatel   je   povinen   v   p�ípad�   prodlení   

s pln�ním závazk� dle Smlouvy uhradit 
Objednateli   smluvní   pokutu   ve   výši   0,5% 
z celkové ceny p�edm�tu Pln�ní s DPH uvedené 
ve Smlouv�, a to za každý den prodlení resp. za 
každou hodinu prodlení, dle toho, zda je lh�ta 
Pln�ní ve Smlouv� ur�ena ve dnech nebo 
hodinách, pokud není ve Smlouv� stanoveno 
jinak. 

 
4.2. V p�ípad� prodlení Objednatele s úhradou �ádn� 

vystavených a doru�ených faktur, je Dodavatel 
oprávn�n požadovat zákonný úrok z prodlení. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit 
smluvní pokutu nevylu�uje právo na náhradu 
újmy, a to v celém rozsahu. Není-li stanoveno 
jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní 
pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu 
povinnosti splnit své závazky. 

 
4.4. Smluvní pokuta a zákonný úrok z prodlení jsou 

splatné ve lh�t� 30 dn� ode dne doru�ení 
písemné výzvy oprávn�né Smluvní strany k její 
úhrad� povinnou Smluvní stranou, není-li ve 
výzv� uvedena lh�ta delší. 

 
5. PODDODAVATELÉ 

 
5.1. Dodavatel je oprávn�n poskytovat pln�ní dle 

této Smlouvy prost�ednictvím poddodavatele 
pouze v rozsahu, v jakém si toto právo vyhradil 
v rámci podání nabídky v zadávacím �ízení na 
ve�ejnou zakázku a pouze prost�ednictvím tam 
uvedených poddodavatel�. Ve všech ostatních 
p�ípadech je Dodavatel oprávn�n poskytovat 
pln�ní prost�ednictvím   poddodavatele   pouze s 
p�edchozím písemným souhlasem 
Objednatele. 

 
5.2. Za pln�ní poddodavatel� Dodavatel odpovídá 

jako za své pln�ní, v�etn� odpov�dnosti za 
d�sledky vzniklé. 

 
6. LICENCE 

 
6.1. V p�ípad�, že p�edm�tem pln�ní dle Smlouvy je 

i pln�ní, které napl�uje znaky autorského díla 
dle zákona �. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o 
zm�n� n�kterých zákon� (dále jen „autorský 
zákon“), a jedná se o tzv. standardní software, 
�ídí se poskytovaná licence standardními 
licen�ními podmínkami dodaného softwarového 
produktu s tím, že Objednatel má nevýhradní, 
p�enosné, �asov� a územn� neomezené právo 
užít  autorské  dílo  ke  všem  zp�sob�m  užití   
v souladu s ú�elem Smlouvy, pokud není ve 
Smlouv� stanoveno jinak. 

 
7. P�EVOD VLASTNICTVÍ A P�ECHOD 

NEBEZPE�Í ŠKODY 
 

7.1. P�evzetím P�edm�tu koup� p�echází na 
Objednatele nebezpe�í škody a Objednatel 
nabývá k p�edm�tu Pln�ní vlastnické právo. 

 
8. ML�ENLIVOST A D�VERNÉ 

INFORMACE 
 

8.1. Smluvní strany se zavazují, že nezp�ístupní t�etí 
osob� d�v�rné informace, okolnosti a údaje, 
které se  dozv�d�ly  nebo  získaly  v souvislosti 
s realizaci p�edm�tu Pln�ní Smlouvy, ani je 
neposkytnou jiným osobám bez p�edchozího 
výslovného souhlasu druhé Smluvní strany. 
Toto ustanovení upravující ochranu d�v�rných 
informací se nevztahují na informace, které je 
nutno zve�ejnit, poskytnout nebo sd�lit dle 
platných právních p�edpis� v�etn� práva EU 
nebo závazného rozhodnutí oprávn�ného orgánu 



7 

PCR99ETRpo41920819 

�

ve�ejné moci. Dodavatel výslovn� souhlasí se 
zve�ejn�ním celého textu Smlouvy, a to v�etn� 
všech P�íloh. 

 
8.2. Za d�v�rnou informaci se rovn�ž považuje 

obchodní tajemství ve smyslu ob�anského 
zákoníku. 

 
8.3. Informace poskytnuté Dodavatelem Objednateli 

v souvislosti s realizaci p�edm�tu Pln�ní 
Smlouvy se považují za d�v�rné, pouze pokud 
na jejich d�v�rnost Dodavatel Objednatele 
p�edem písemné upozornil a Objednatel 
Dodavateli písemn� potvrdil sv�j závazek 
d�v�rnost t�chto informací zachovávat. Pokud 
jsou d�v�rné informace Dodavatele 
poskytovány v písemné podob� anebo ve form� 
textových soubor� na elektronických nosi�ích 
dat (médiích), je Dodavatel povinen upozornit 
Objednatele na d�v�rnost takového materiálu 
rovn�ž jejím vyzna�ením alespo� na titulní 
stránce nebo p�ední stran� média. 

 
8.4. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 

pou�it veškeré osoby, které se na jejich stran� 
budou podílet na pln�ní Smlouvy, o výše 
uvedených povinnostech ml�enlivosti a ochrany 
d�v�rných informací a dále se zavazují 
vhodným zp�sobem zajistit dodržování t�chto 
povinností všemi osobami podílejícími se na 
pln�ní Smlouvy. 

 
8.5. Za d�v�rné informace Objednatele se dále 

bezpodmíne�n� považují veškerá data, která 
obsahuje systém Objednatele, která do n�j mají 
být, byla nebo budou Dodavatelem, 
Objednatelem �i t�etími osobami vložena i data, 
která z n�j byla získána. Bez ohledu na ostatní 
ustanovení této Smlouvy jsou za d�v�rné 
informace Objednatele považovány též zdrojové 
kódy informa�ního systému Objednatele, jejichž 
poskytnutí t�etí osob� by mohlo ohrozit 
bezpe�nost dat Objednatele v tomto nebo jiném 
informa�ním systému. 

 
8.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za 

d�v�rné nepovažují informace, které: 

 
a) se staly ve�ejn� p�ístupnými, bez toho, aby tímto 

zve�ejn�ním došlo k porušení právních 
povinností; 

 
b) m�la jedna  ze  Smluvních  stran  prokazateln�  

k dispozici již p�ed uzav�ením Smlouvy a 
zárove� pokud nejsou p�edm�tem povinnosti 
ml�enlivosti na základ� jiné smlouvy uzav�ené 
mezi Smluvními stranami; 

 
c) jsou prokazateln� výsledkem postupu, p�i 

kterém k nim p�ijímající Smluvní strana dosp�je 
nezávisle, a to vlastní �inností bez ohledu na 
pln�ní Smlouvy; 

 
8.7. Právo užívat, poskytovat a zp�ístupnit d�v�rné 

informace t�etím osobám mají Smluvní strany 
pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro 

�ádné pln�ní práv a povinností vyplývajících ze 
Smlouvy. 

 
8.8. Ukon�ením ú�innosti Smlouvy z jakéhokoliv 

d�vodu nezaniká ú�innost ustanovení tohoto 
�lánku Smlouvy upravujících povinnosti 
ml�enlivosti a ú�innost ustanovení o sankcích. 
Ú�innost t�chto ustanovení p�etrvá bez omezení 
i po ukon�ení ú�innosti této Smlouvy. 

 
9. Ú�INNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ 

 
9.1. Ukon�ením ú�innosti Smlouvy nejsou dot�ena 

ustanovení Smlouvy a t�chto Všeobecných 
obchodních   podmínek    týkající    se    nárok� 
z odpov�dnosti za vady, nárok� z odpov�dnosti 
za újmu a nárok� ze smluvních pokut, 
ustanovení o ochran� informací, ani další 
ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i po zániku ú�innosti Smlouvy. 

 
9.2. Smlouvu lze dále ukon�it písemnou dohodou 

Smluvních stran, jejíž sou�ástí bude i 
vypo�ádání vzájemných závazk� a pohledávek. 

 
9.3. Každá ze smluvních stran m�že od Smlouvy 

odstoupit v p�ípadech stanovených Smlouvou 
nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 
1978 a ust. § 2002 a násl. ob�anského zákoníku 
a za podmínek § 2004 a § 2005 ob�anského 
zákoníku. Ú�inky odstoupení od Smlouvy 
nastávají dnem doru�ení oznámení o odstoupení 
p�íslušné Smluvní stran�. 

 
9.4. Objednatel je dále oprávn�n odstoupit od 

Smlouvy, jestliže bylo insolven�ním soudem 
vydáno rozhodnutí o zp�sobu �ešení úpadku 
Dodavatele jakožto dlužníka v insolven�ním 
�ízení; Dodavatel vstoupí do likvidace nebo 
dojde k jinému, by� jen faktickému podstatnému 
omezení rozsahu jeho �innosti, které by mohlo 
mít negativní dopad na jeho zp�sobilost plnit 
závazky podle této Smlouvy. 

 
9.5. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy také 

tehdy, pokud Dodavatel p�estane spl�ovat 
podmínky základní a  profesní  zp�sobilosti 
nebo      technické      kvalifikace       stanovené 
v zadávacích podmínkách na realizaci ve�ejné 
zakázky, výsledkem které je Smlouva. 

 
10. KONTROLY A AUDITY 

 
10.1. Dodavatel je povinen spolup�sobit jako osoba 

povinná p�i výkonu finan�ní kontroly ve smyslu 
§ 2 písm. e) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní 
kontrole ve ve�ejné správ� a o zm�n� n�kterých 
zákon� (zákon o finan�ní kontrole), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, a poskytnout Objednateli i 
kontrolním orgán�m p�i provád�ní finan�ní 
kontroly nezbytnou sou�innost. 

 
10.2. Dodavatel se zavazuje zajistit, že práva výše 

uvedených kontrolních institucí provád�t audity, 
kontroly a ov��ení se budou stejnou m�rou 
vztahovat, a to za stejných podmínek a podle 
stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele 
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�i jakoukoli jinou stranu, která má prosp�ch z 
finan�ních prost�edk� poskytnutých v rámci 
Smlouvy. 

 
11. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
11.1. Dodavatel je povinen postupovat s odbornou 

pé�i, podle nejlepších znalostí a schopností, 
sledovat a chránit oprávn�né zájmy Objednatele 
a  postupovat   v souladu   s jeho  pokyny  nebo 
s pokyny jím pov��ených osob. Dodavatel je 
povinen upozor�ovat Objednatele 
v od�vodn�ných p�ípadech na p�ípadnou 
nevhodnost pokyn� Objednatele. 

 
11.2. Smluvní strany se výslovn� dohodly, že 

Dodavatel odpovídá Objednateli za újmu 
majetkovou i za újmu nemajetkovou. 

 
11.3. Dodavatel se zavazuje upozornit Objednatele na 

všechny okolnosti, které by mohly vést p�i 
pln�ní Smlouvy k omezení �inností nebo 
ohrožení chodu Objednatele, zejména pak ve 
vztahu k jím používaným produkt�m, za�ízením, 
programovému vybavení a prost�edí. 

 
11.4. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele na 

potenciální rizika vzniku škod a v�as a �ádn� dle 
svých možností provést taková opat�ení, která 
riziko vzniku škod zcela vylou�í nebo (pokud je 
nelze zcela vylou�it) v maximální možné mí�e 
sníží. Jde-li o zamezení vzniku škod 
nezap�í�in�ných Dodavatelem, má Dodavatel 
právo na úhradu nezbytných a ú�eln� 
vynaložených náklad� odsouhlasených p�edem 
Objednatelem. 

 
11.5. Dodavatel je povinen upozor�ovat Objednatele 

v�as na všechny hrozící vady �i výpadky svého 
pln�ní, jakož i poskytovat Objednateli veškeré 
informace, které jsou pro pln�ní Smlouvy 
nezbytné a neprodlen� oznámit písemnou 
formou Objednateli p�ekážky,  které  mu  brání 
v pln�ní p�edm�tu Smlouvy a výkonu dalších 
�inností souvisejících s pln�ním p�edm�tu 
Smlouvy. 

 
11.6. Objednatel i Dodavatel se dále zavazují sd�lit �i 

poskytnout bez zbyte�ného odkladu druhé 
smluvní  stran�   veškeré   nezbytné   p�ístupy   
k v�cným i technickým informacím, kterých je 
nezbytn� zapot�ebí k provedení �ádného pln�ní 
ze strany Dodavatele. 

 
11.7. Dodavatel je povinen po celou dobu pln�ní dle 

Smlouvy mít v platnosti veškerá oprávn�ní, 
licence a certifikáty ke všem �innostem dle 
Smlouvy. 

 
11.8. Dodavatel p�i poskytování Pln�ní Smlouvy 

nebude mít p�ístup k reálným dat�m. Veškeré 
ladící a testovací práce musí být provedeny na 
testovacích datech, která Objednatel poskytne 
Dodavateli, nebo si je Dodavatel zajistí a 
odsouhlasí jejich validitu pro ú�ely testování s 
Objednatelem. 

 
 

 

11.9. Dodavatel není oprávn�n p�ipojovat jakákoli 
vlastní za�ízení nebo zprost�edkovávat jakýkoli 
logický p�ístup do ICT infrastruktury 
Objednatele,    pracující     s reálnými     daty. V 
p�ípad� stavu, kdy Objednatel a Dodavatel 
spole�n� odstra�ují závadu v p�edm�tu pln�ní 
nebo v datech, je možný p�ístup k reálným 
dat�m jen pod dohledem odpov�dného 
pracovníka Objednatele a jen za ú�elem 
odstran�ní závady. 

 
12. ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ 

 
12.1. Tato Smlouva nesmí být postoupena bez 

p�edchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany, nebo být sou�ástí projektu p�em�ny dle 
Zákona �. 125/2008 Sb., o p�em�nách 
obchodních spole�ností a družstev, bez 
p�edchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany. 

 
12.2. Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec 

výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv   práva   a    povinnosti    dovozovány 
z dosavadních zvyklostí �i budoucí praxe 
zavedené mezi stranami �i zvyklostí 
zachovávaných obecn� �i v odv�tví týkajícím se 
p�edm�tu pln�ní dle t�chto smluv, ledaže je 
stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou v�domy 
žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí �i praxe. 

 
12.3. Smluvní strany vylu�ují aplikaci ustanovení § 

557 ob�anského zákoníku na tuto Smlouvu. 
 

12.4. Práva Objednatele vyplývající z této Smlouvy �i 
jejího porušení se proml�ují ve lh�t� 10 let ode 
dne, kdy právo mohlo být uplatn�no poprvé. 

 
12.5. Dodavatel p�ebírá podle § 1765 ob�anského 

zákoníku  riziko   zm�ny   okolností,   zejména  
v souvislosti s cenou za poskytnuté Pln�ní, 
požadavky na poskytované pln�ní a licen�ními 
podmínkami výrobce. 

 
12.6. Ukáže-li se n�které z ustanovení Smlouvy 

zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení Smlouvy obdobn� podle 
ust. § 576 ob�anského zákoníku. 

 
12.7. Všechny spory vyplývající z právního vztahu 

založeného Smlouvou a v souvislosti s ní, budou 
�ešeny podle obecn� závazných právních 
p�edpis� �eské republiky a soudy �eské 
republiky. 

 
12.8. Smluvní strany jsou oprávn�né sjednat ve 

Smlouv� odlišnou úpravu, než stanoví tyto 
Všeobecné obchodní podmínky verze TP 01/18. 

 
12.9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky verze TP 

01/18 jsou ú�inné od 1.2.2018.




