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K u p n í   s m l o u v a

č. smlouvy Prodávajícího: č. smlouvy Kupujícího: 8/2020

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2079 a násl. a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany: 

C SYSTEM CZ a.s.

sídlo: Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno

zastoupená: Ing. Michalem Kulíkem, členem představenstva

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4576

IČO: 27675645

DIČ: CZ27675645

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  

(dále jen „Prodávající“) 

a

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8,  Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu Smlouvy: XXXXXXXXXXX, ředitel sekce správy povodí

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republik and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „Kupující“) 

(Prodávající a Kupující společně také jako „Smluvní strany“, jednotlivě též „Smluvní 
strana“)
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Článek 1. Předmět Smlouvy
1.1 Předmětem Smlouvy je koupě softwarové podpory pro licence Veeam Backup & 

Replication Standard for VMware (Basic Maintenance Renewal) na období 1 rok dle 

specifikace uvedené v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást Smlouvy (dále jen 

„Předmět koupě“).

1.2 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu, za podmínek ve Smlouvě uvedených, 

Předmět koupě dle přílohy č. 1.

1.3 Součástí Předmětu koupě je jeho dodání do sídla Kupujícího na adresu Povodí Vltavy, 

státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5, na základě telefonické dohody potvrzené 

e-mailem s kontaktní osobou Kupujícího určenou v bodě 4.4. Smlouvy.

1.4 Kupující za podmínek ve Smlouvě uvedených Předmět koupě kupuje, zavazuje se jej 

převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu stanovenou Smlouvou.

Článek 2. Cena
2.1 Kupní cena dle Smlouvy je Smluvními stranami dohodnuta jako cena maximální, 

konečná a nepřekročitelná, která činí: 136 725,30 Kč bez DPH 

(slovy: stotřicetšesttisícsedmsetdvacetpět korun českých třicet haléřů).

2.2 Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v zákonem 

stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3 Kupní cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje Prodávajícího za řádné dodání a předání 

Předmětu koupě Kupujícímu, a jakékoli jiné výdaje, úhrady či náklady Prodávajícího, 

které jsou nutné pro splnění všech závazků Prodávajícího specifikovaných nebo 

přiměřeně odvoditelných ze Smlouvy.

Článek 3. Platební podmínky
3.1 Kupní cena bude uhrazena Kupujícím na základě jednorázové faktury – daňového 

dokladu (dále jen „Faktura“), vystavené po protokolárním převzetí Předmětu koupě 

bez vad Kupujícím. Výše fakturované částky za dodávku musí odpovídat sjednané 

kupní ceně. Podmínkou pro fakturaci je protokol o předání a převzetí Předmětu koupě 

bez vad, podepsaný oběma Smluvními stranami. Splatnost Faktury je stanovena ve lhůtě 

do 21 kalendářních dnů ode dne doručení Faktury Kupujícímu. 

3.2 Faktura musí mít všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, v souladu se 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Zákon o DPH“) a v souladu s § 435 Občanského zákoníku. Kromě toho se 

ujednává, že Faktura musí obsahovat číslo smlouvy Kupujícího. Přílohou Faktury musí 

být kopie protokolu o předání a převzetí Předmětu koupě bez vad, podepsaného oběma 
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Smluvními stranami. Prodávající je oprávněn vystavit Fakturu za dodání Předmětu 

koupě nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného 

je den předání a převzetí Předmětu koupě.

3.3 Faktura bez zákonných nebo sjednaných náležitostí nebude považována za řádný 

platební a daňový doklad a Kupující má právo vrátit Fakturu Prodávajícímu k opravě či 

doplnění. V takovém případě poběží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové 

Faktury.

3.4 Faktura bude hrazena na účet Prodávajícího, který je správcem daně zveřejněn 

v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného 

na daňovém dokladu bude Prodávající v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý 

plátce, bude Kupující postupovat v souladu se Zákonem o DPH.

Článek 4. Doba a místo plnění, podmínky dodání Předmětu koupě
4.1 Prodávající se zavazuje dodat Předmět koupě podle Smlouvy Kupujícímu, a to ve lhůtě 

do 24. 1. 2020.

4.2 Předmět koupě se Prodávající zavazuje dodat ve formě certifikátu o prodloužení 

softwarové podpory Veeam Backup & Replication Standard for VMware, a to na místo 

dodání uvedené v bodě 1.3 Smlouvy. Prodávající je povinen prokazatelně uvědomit 

Kupujícího nejméně 2 pracovní dny předem o přesném termínu předání Předmětu 

koupě, a to zejména kontaktní osobu uvedenou ve Smlouvě.   

4.3 Převzetí Předmětu koupě Kupujícím bude potvrzeno formou písemného protokolu 

o předání a převzetí s datovaným podpisem Kupujícího a Prodávajícího.

4.4 Kontaktní osoba : 

XXXXXXXXXXX, vedoucí oddělení informatiky

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek 5. Smluvní pokuty a sankce
5.1 V případě, že bude Prodávající v prodlení se splněním termínu řádného dodání 

Předmětu koupě podle Smlouvy, je Kupující oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši   

0,02 % z kupní ceny Předmětu koupě a to i za každý započatý den prodlení.

5.2 Pro případ, že dojde ze strany Prodávajícího k odstoupení od Smlouvy z důvodu 

nemožnosti dodání Předmětu koupě, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5 % z kupní 

ceny.
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5.3 V případě, že je Kupující v prodlení s úhradou platby podle bodu 3.1 Smlouvy, je 

Prodávající oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení s úhradou dlužné částky. Za den úhrady platby je považován den, 

ve kterém došlo k připsání celé částky ve prospěch účtu Prodávajícího.

5.4 Všechny platby podle tohoto článku budou uskutečněny do 21 kalendářních dnů 

od prokazatelného data doručení písemnosti s výzvou k zaplacení smluvní pokuty.

5.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla 

Smluvní straně požadující smluvní pokutu v souvislosti s porušením Smlouvy, se 

kterým je spojena povinnost platit smluvní pokutu.

Článek 6. Odstoupení od Smlouvy, ukončení Smlouvy
6.1 Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených 

Občanským zákoníkem, či Smlouvou. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou 

formu a je účinné okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně.

6.2 Každá ze Smluvních stran je oprávněná od Smlouvy odstoupit bylo-li zahájeno 

insolvenční řízení druhé Smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční 

zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.

Článek 7. Rozhodné právo
7.1 Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí platným právem 

České republiky. Vztahy mezi Smluvními stranami, jakož i práva a povinnosti 

Smlouvou výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku. 

7.2 Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Spory, které 

se nepodařilo vyřešit smírně, bude rozhodovat příslušný soud v České republice. 

Článek 8. Závěrečná ujednání
8.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv.
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8.2 Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění Smlouvy v souladu se 

zněním Zákona o registru smluv zajistí Kupující. Smluvní strany nepovažují žádné 

ustanovení Smlouvy za obchodní tajemství.

8.3 Znění Smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny, doplnění nebo úpravy  

Smlouvy lze uskutečnit pouze na základě vzájemné dohody Smluvních stran formou 

písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

8.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran 

obdrží dva stejnopisy.

8.5 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je uzavřena na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace rozsahu softwarové podpory

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

Prodávající: Kupující: 

………………………………… …………………………………

Ing. Michal Kulík XXXXXXXXXXX 

člen představenstva ředitel sekce správy povodí

C SYSTEM CZ a.s. Povodí Vltavy, státní podnik
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Příloha č. 1

Specifikace rozsahu softwarové podpory

Part Number Popis Období Počet Cena celkem 

v Kč bez DPH

V-VBRSTD-VS-P01AR-00 Annual Basic Maintenance Renewal - 

Veeam Backup & Replication

do 24.1.2021 29 106 987,82

V-VBRSTD-VS-P0000-00 Veeam Backup & Replication 

Standard - Public

do 24.1.2021 2 28 508,00

V-VBRSTD-VS-P01MR-00 Monthly Basic Maintenance Renewal 

- Veeam Backup & Replication

do 24.1.2021 4 1 229,48

Celkem 136 725,30


