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KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená podle $ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“) 

Smluvní strany: 

Národní knihovna České republiky 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR 

se sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1 

zastoupená: náměstkem sekce Ekonomika a provoz NK ČR 

IČO: 00023221 

DIČ: CZ00023221 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

dále jako „kupující“ nebo „NK ČR" na straně jedné, 

DATECO, s.r.o. 

se sídlem: Koberkova 1061, 198 00 Praha 14 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70664 

jednající: 

IČO: 25792032 

DIČ: CZ25792032 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

dále jako „prodávající“ na straně druhé, 

(kupující a prodávající dále společně též jako „smluvní strany“) 

I. Úvod 

1. Podkladem k uzavťení této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 2. 12. 2019, která byla kupujícím 

vybrána jako nejvýhodnější nabídka ve výběrovém řízení č. N006/19/V00034332 na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup výpočetní techniky z projektů INPROVE a 

INDIHU“ (dále také jen „veřejná zakázka“).
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Prodávající prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve smlouvě stanovené a je oprávněn 

smlouvu uzavřít a je schopen řádně plnit závazky v ní obsažené. 

Kupující prohlašuje, že je oprávněn smlouvu uzavřít a je schopen řádně plnit závazky v ní obsažené. 

II. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je koupě výpočetní techniky pro projekty INPROVE a INDIHU (dále jen 

„zboží") v druhu, množství a provedení dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Prodávající 

není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu $ 2093 občanského zákoníku. 

Smluvní strany si ujednaly, že $ 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

Prodávající se zavazuje odevzdat za smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží specifikované 

v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje 

zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými smlouvou. 

Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat kupujícímu kompletní dokumentaci v českém jazyce 

náležející ke zboží a další doklady nutné k užívání věci. 

Prodávající ve smyslu $ 2103 občanského zákoníku kupujícího ujišťuje, že zboží je bez vad. Zboží 

dodané kupujícímu podle smlouvy musí být zcela bez vad, nové a nepoužité. Prodávající zaručuje 

kupujícímu, že ohledně zboží není veden žádný soudní spor. 

II. © Dodací lhůta, místo a způsob plnění 

Místem plnění je objekt kupujícího na adrese Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00, Praha 

1. Osoba oprávněná k převzetí zboží za kupujícího je tel. e-mail 

nebo jím pověřená osoba. 

Termín předání předmětu plnění je stanoven do 21 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím 

protokolem vystaveným prodávajícím a podepsaným oprávněnými osobami prodávajícího 

i kupujícího. 

Prodávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místo plnění. 

Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení $ 2126 a $ 2127 občanského zákoníku o svépomocném 

prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije. 

IV. Cenaa platební podmínky 

Kupní cena zboží byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši Kč bez DPH. DPH bude 

účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady a zisk 

prodávajícího spojené s dodáním zboží. 

Kupní cenu dle odst. 1 tohoto článku je kupující povinen zaplatit prodávajícímu bankovním převodem 

na bankovní účet prodávajícího na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je prodávající 

oprávněn vystavit nejdříve ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podepsání 

předávacího protokolu podle čl. III. odst. 3 smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne 

jeho prokazatelného doručení kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího fakturace (©nkp.cz. 

Okamžikem úhrady kupní ceny se rozumí okamžik, v němž je kupní cena odepsána z účtu kupujícího 

ve prospěch účtu prodávajícího.
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Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy dle číslování kupujícího, systémové číslo NEN ve formátu 

N006/19/V00034332 a musí splňovat 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 a musí mít náležitosti obchodní listiny dle $ 435 občanského 

zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude 

obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k 

opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a 

poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na 

e-mailovou adresu kupujícího uvedenou výše. 

Platby dle této smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 

měně. 

Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle $ 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku, $ 1765 odst. 1 a $ 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije. 

V. Utvrzení a zajišténí závazku 

V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti Ihúté sjednané v čl. III. 

odst. 2 smlouvy je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení. 

V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady kterékoliv části zboží proti lhůtě podle čl. VI. 

odst. 3 smlouvy je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ zvlášť. 

V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká prodávajícímu právo na 

úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody 

vzniklé z porušení povinnosti utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, 

že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. 

Splatnost dokladů na úhradu smluvní pokuty a úroku z prodlení a náležitosti těchto dokladů se řídí dle 

čl. IV. smlouvy. 

Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst ve smyslu ust. $ 1982 a násl. občanského zákoníku proti 

i nesplatné pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny. 

VI. Záruka 

Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle $ 2113 občanského zákoníku v délce min. 24 

měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 3 smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 

že délka záruky poskytnutá prodávajícím dle předchozí věty je minimální délkou poskytované záruky. 

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu delší záruku, pokud to vyplývá z jeho katalogu, pokud 

delší záruku poskytuje výrobce nebo pokud je delší záruční doba pro konkrétní druh zboží obvyklá. 

V takovém případě bude délka záruční doby stanovená v záručním listě rozhodná. 

Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat 

oznamování vad a volby nároků kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 

hod. je e-mailová adresa a tel. +420 Změna kontaktního místa dle 

předchozí věty je účinná dnem jejího písemného oznámení kupujícímu bez nutnosti uzavírání dodatku 

ke smlouvě.
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Prodávající se zavazuje odstranit vadu plnění nejpozději do 14 dnů ode dne jejího oznámení 

prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. 

Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z 

odpovědnosti za vady. 

Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené kupujícímu 

vadami. 

VII. Převod vlastnictví, nebezpečí škody na věci 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím 

protokolu podle čl. III. odst. 3 smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užitků přechází na kupujícího 

převzetím zboží a podpisem protokolu o předání zboží v místě plnění v souladu se smlouvou, přičemž 

nerozhoduje, zda prodávající dopraví zboží do místa plnění sám nebo využije služeb dopravce. Pro 

vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že ustanovení $ 2090 občanského zákoníku 

se na tuto smlouvu nepoužije. 

Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu, nese prodávající. Náklady spojené 

s převzetím zboží nese kupující. 

VIII. Ochrana informací 

Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro 

utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na 

ukončení účinnosti smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení 

důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, 

zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. 

Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za 

podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které 

nebyly některou ze smluvních stran označeny jako veřejné a které se týkají smlouvy a jejího plnění 

(zejména informace o právech a povinnostech stran jakož i informace o cenách), které se týkají 

některé ze stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských 

výsledcích, know-how) anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní 

režim utajení (zejména utajené skutečnosti podle zvláštního zákona). Dále se považují za důvěrné 

informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze smluvních stran označeny. 

Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, 

pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu 

nezávislého na smlouvě nebo druhé straně, pokud je strana, která informace získala, schopna tuto 

skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala 

porušením povinnosti jejich ochrany. 

Prodávající se zavazuje zabezpečit, aby jeho pracovníci striktně dodržovali pravidla obvyklá při ochraně 

dat při práci s daty kupujícího. 

IX. Ukončení smlouvy 

Tato smlouva může být předčasně ukončena písemnou dohodou smluvních stran s jednoznačným 

určením data, ke kterému smlouva zaniká. 

Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností



Národní knihovna 
České republiky 
National Library 

of the Czech Republic 

druhou smluvní stranou. V tom případě je smluvní strana odstupující od smlouvy povinna oznámit 

odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím podstatném 

porušení smluvních povinností dozvěděla. Za podstatné porušení smluvních povinností se rozumí 

zejména: 

a) ze strany prodávajícího: 

- prodlení prodávajícího s předáním zboží delší než 15 dnů; 

- prodlení prodávajícího s odstraněním vad plnění ve lhůtě dle VI. odst. 3; 

- pokud nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku prodávajícího, v němž tento 

soud konstatuje, že je prodávající v úpadku, dále zahájení exekučního řízení na majetek prodávajícího 

a vstoupí-li prodávající do likvidace; 

- jestliže prodávající kupujícího ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím 

vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým; 

b) ze strany kupujícího: 

- prodlení s úhradou jakéhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu či dokladů k úhradě 

prodávajícímu ve lhůtě delší než 30 dnů. 

3. Odstoupením od smlouvy se závazky ze smlouvy zrušují. Plnila-li smluvní strana podstatně porušující 

smlouvu zčásti, může oprávněná smluvní strana od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného 

zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro odstupující smluvní stranu význam, může od smlouvy 

odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného 

oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, autorských práv, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy ani závazku mlčenlivosti prodávajícího, ani dalších práv 

a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

X. Závěrečná ujednání 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to v otázkách v ní výslovně neupravených zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v aktuálním znění. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv takového ustanovení 

smlouvy obdobně podle $ 576 občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany si výslovně sjednávají zákaz postupování pohledávek z této smlouvy (§ 1881 

občanského zákoníku) na třetí osoby a dále zákaz postupování práv a povinností ze smlouvy nebo její 

části ($ 1895 občanského zákoníku) na třetí osoby. 

5. Za adresy pro doručování projevů vůle mezi účastníky se považují adresy uvedené v záhlaví této 

smlouvy. Za řádné a účinné doručení písemných projevů vůle týkajících se vztahů a nároků vzniklých z 

této smlouvy se považuje i případ, kdy dojde k tzv. závadám při doručování prodávajícímu 

vykazovaným orgánem pověřeným poštovní přepravou (zejm. nevyzvednutí si zásilky adresátem, 

neznámost nebo nemožnost kontaktovat adresáta na uvedené adrese apod.). V takových případech 

se za okamžik řádného doručení projevu vůle pro účely této smlouvy považuje 10. den následující po 

prvním pokusu orgánu pověřeného poštovní přepravou o doručení projevu vůle adresátovi. 

6. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného smlouvou mohou být činěny toliko 

písemnými datovanými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou 

smluvních stran.
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Prodávající se zavazuje zajistit, aby po celou dobu trvání smlouvy zůstalo v platnosti a účinnosti 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností kupujícímu a třetím 

osobám s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 300.000,- Kč. Porušení této povinnosti se 

považuje za hrubé porušení smluvních povinností prodávajícího. V případě škodní události se 

prodávající zavazuje nahlásit v řádném termínu věc u své pojišťovny tak, aby bylo dosaženo 

odškodnění kupujícího v maximální výši. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu vzniklou škodu 

nebo i část škody, která nebude odškodněna pojišťovnou. 

Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 

zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci. 

Kupující a prodávající se zavazují řešit veškeré své případné spory vzešlé nebo související se smlouvou 

přednostně mimosoudní cestou, přičemž se za tímto účelem zavazují poskytnout si navzájem 

potřebnou součinnost. 

Kupující si vyhrazuje právo celé znění smlouvy a doprovodné údaje uveřejnit, a to zejména s ohledem 

na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění. 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1— Technická specifikace a cenová kalkulace 

V Praze dne 

náměstek sekce Ekonomika a provoz NK ČR jednatel společnosti DATECO, s.r.o.
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