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Název veřejné zakázky/DNS: Televizní streamer 
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019- 
Evidenční číslo zadavatele: 50/2019 

 

KUPNÍ SMLOUVA 

 
uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů   

 
I. 

Smluvní strany 

 

1. Kupující:  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

státní příspěvková organizace 

 

sídlo:  Pekařská 664/53, 656 91 Brno 

jednající:   Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel 

IČ:       00159816 

DIČ:  CZ00159816 

bank. spojení:   Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město  

č. účtu:  71138621/0710 

SWIFT:   CNBACZPP 

IBAN:   CZ97 0710 0000 0000 7113 8621 

 

 

2. Prodávající:  UNIS COMPUTERS, a.s. 

 

zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6087 

sídlo:  Jundrovská 618/31, 624 00 Brno 

jednající:  XXXXXXXXX, člen představenstva 

IČ:    63476223 

DIČ:      CZ63476223 

bank. spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

č. účtu:    39921026/2700 

IBAN:   CZ 75 2700 000 000 3992 1026 

SWIFT:   BACXCZPP 

 

 

II. 

Význam a účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je řádné a včasné splnění dodávky informačních a komunikačních technologií pro zajištění 

provozu nemocničního informačního systému Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.  

 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

1. Na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu 

věci uvedené v čl. III. odst. 2 a příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) a umožnit mu nabýt 

vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.  

 

2. Předmětem této smlouvy je následující zboží:  

 

dodávka, instalace a zprovoznění redundantního síťového zařízení - streameru televizního signálu 

 

3. Prodávající dodá zboží včetně příslušenství, v konfiguraci a jakosti dle specifikace uvedené v příloze č. 

1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

 

4. Předmětem této smlouvy je taktéž doprava zboží na místo plnění, jeho instalace, zprovoznění a podpora 

během zkušebního provozu. Pokud je některá část zboží licenčně omezena (vůči počtu koncových nebo 
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zdrojových zařízení), je součástí této smlouvy taktéž licence umožňující souběžný chod nejméně 500 ks 

koncových zařízení – STB a streamerů v dodávce prodávajícího. Licence bude trvalá, časově a místně 

neomezená, licencovaná na kupujícího. 

 

5. Předmětem této smlouvy je dále předání veškeré dokumentace vztahující se ke zboží, která je potřebná 

pro nakládání se zbožím a pro jeho provoz nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní 

předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, zejména prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů a příslušných prováděcích předpisů, návod k použití, manuály, pokyny pro údržbu, apod. a to 

v českém nebo anglickém jazyce.  

 

IV. 

Kvalitativní požadavky na zboží 

 

1. Zboží musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a českých a 

evropských norem ČSN a EN, zejména pak musí odpovídat požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů a příslušných prováděcích předpisů. 

 

2. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem zboží a že na zboží neváznou žádné věcné ani právní vady a 

zavazuje se zboží dodat v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě, jinak v kvalitě, která odpovídá 

účelu smlouvy.  

 

3. V případě, že je tato smlouva uzavřena na základě veřejné zakázky dle z. č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen plnit předmět této smlouvy 

rovněž v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a příslušnou nabídkou 

prodávajícího. 

 

V. 

Doba, místo, způsob a jakost plnění 

 

1. Prodávající se zavazuje dodat, nainstalovat a zprovoznit zboží do 45 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

 

2.  Po zprovoznění zařízení bude následovat 30 denní zkušební provoz, během kterého bude kupujícímu 

na telefonickou výzvu do 6 hod. od zavolání k dispozici servisní technik prodávajícího k odstranění 

závad a změnám konfigurace. 

 

3. Místem plnění jsou budovy J a B1 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, na adrese Pekařská 

664/53, 656 91 Brno.; konkretizovat místo plnění nebo určit jiné místo plnění je oprávněno pověřené 

pracoviště kupujícího uvedené v čl. IX. odst. 4, této smlouvy. 

 

4. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí 

zboží kupujícím. Převzetím se pro účely této smlouvy rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu 

kupujícího na základě převzetí a prohlídky kompletního předmětu plnění uvedeného v čl. III, této 

smlouvy alespoň jedním z pověřených zástupců prodávajícího a zaměstnanec pověřeného pracoviště 

kupujícího (čl. IX. odst. 4 a 5 této smlouvy).  

 

5. Prodávající uvědomí o datu dodávky zboží pověřené pracoviště kupujícího (čl. IX. odst. 4, této 

smlouvy) alespoň 3 dny před jejím uskutečněním.  

 

6. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud prodávající zboží nedodá řádně, zejména pokud 

prodávající nedodá zboží v dohodnutém množství nebo kvalitě, zboží je poškozené nebo rozbité nebo 

prodávající nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží. 

 

7. Smluvní strany se dohodly, že se neuplatní § 1980 občanského zákoníku a smluvní strany mají zájem i 

na opožděném plnění této smlouvy, pokud ovšem toto prodlení prodávajícího není podstatným 

porušením smlouvy, při kterém má kupující právo v souladu se zákonem od této smlouvy odstoupit. 
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VI. 

Kupní cena a platební podmínky 

  

1. Kupující se za předmět plnění uvedený v čl. III. této smlouvy zavazuje prodávajícímu zaplatit celkovou 

kupní cenu ve výši : 

 

   cena bez DPH   589 800,- Kč  

   DPH 21%  123 858,- Kč   

   cena celkem vč. DPH  713 658,- Kč 

   (slovy: sedmsettřináct tisíc šestsetpadesátosm korun českých) 

 

 

2. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího 

uvedený v čl. I. odst. 2, této smlouvy, a to na základě faktury vystavené prodávajícím po podpisu 

předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4, této smlouvy. Faktura je splatná takto v 10 rovnoměrných 

pravidelných splátkách (1. splátka do 30 dnů ode dne doručení faktury, každá následující do 30 dnů po 

konci splatnosti předcházející splátky tj. celkově do 300 dnů ode dne doručení faktury). Závazek 

splatnosti kupní ceny je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu kupujícího na účet 

prodávajícího.  

 

3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními 

předpisy včetně čísla smlouvy kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat 

tyto náležitosti, je kupující oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit 

prodávajícímu s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené 

(doplněné) faktury kupujícímu běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. VI. odst. 2 této 

smlouvy. V případě, že má prodávající s kupujícím uzavřenou více než jednu smlouvu, je prodávající 

povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a 

fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je kupující oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem 

a takovouto fakturu prodávajícímu vrátit. 

 

4. Celková kupní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., 

o cenách ve znění pozdějších předpisů a je v ní zahrnuta dodávka zboží vč. všech jeho součástí a 

příslušenství dle přílohy č. 1, dále doprava, clo, kursové rozdíly, obal, doklady ke zboží a veškeré další 

náklady související s realizací dodávky zboží. Celková kupní cena je nejvýše přípustná. 

 

5. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je kupující 

oprávněn část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě 

této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně 

ve smyslu § 109 a) ZDPH.  

 

6. Pokud číslo účtu prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu 

§109/2/b, je kupující oprávněn část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované 

platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na 

účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.  

 

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se kupující 

dozví, že 

a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 

b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se  

      úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo 

c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody 
 

 

7. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je 

úhrada zdanitelného plnění prodávajícímu bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu 

daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu kupujícím, dle této 
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smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a prodávajícímu nevzniká žádný nárok na 

úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči 

kupujícímu, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

 

8. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, kupující je 

oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet prodávajícího. Úhrada platby na 

kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 

stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.  

 

 

 

VII. 

Sankční ujednání 

 

1. Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro dodání zboží dle článku V. odst. 1 této smlouvy, je 

povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý 

započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením 

prodávajícího vznikla, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen.  

 

2. Nedodrží-li kupující lhůtu splatnosti celkové kupní ceny uvedenou v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, je 

prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části celkové kupní ceny 

bez DPH za každý započatý den prodlení.  

 

VIII. 

Záruční podmínky a servis 

 

1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruční lhůtu minimálně 36 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet 

dnem podpisu předávacího protokolu.  

 

2. Během trvání záruční lhůty se prodávající (případně subjekt specifikovaný prodávajícím v záručním 

listu) zavazuje poskytovat kupujícímu na dodané zboží bezplatný on-site servis autorizovaným 

servisním střediskem výrobce včetně dodání potřebných náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na 

běžné opotřebení zboží a na poškození zboží způsobené vyšší mocí.  

 

Prodávající se zavazuje odstranit záruční vadu a uvést zboží do provozu nejpozději do tří dnů od 

prokazatelného oznámení vady kupujícím (dopisem, faxem, elektronickou poštou). Nepodaří-li se 

prodávajícímu odstranit záruční vadu a uvést zboží do provozu ve lhůtě uvedené v první větě tohoto 

odstavce, zavazuje se kupujícímu bez zbytečného odkladu dodat bezplatně nové zboží za zboží vadné a 

převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího. 

 

3. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti 

s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši prodávající.  

 

4. Zjištěné vady je kupující oprávněn uplatnit po celou záruční dobu, což platí i pro vady zjistitelné při 

prohlídce zboží při jeho předání. Sdělení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené 

vady, není-li ve sdělení uveden jiný nárok.  

 

 

 

IX. 

Ostatní ujednání 

 

1. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci 

této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které kupující prohlásil 

za důvěrné. Za důvěrné považuje kupující zejména veškeré údaje medicínské i nemedicínské povahy 

uložené na paměťových jednotkách koncových stanic (počítačů), případně na paměťových jednotkách, 

které jsou z těchto koncových stanic přístupné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této 

smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se prodávající zavazuje zajistit u všech svých zaměstnanců, případně 

jiných osob, které prodávající k realizaci této smlouvy použije.  
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2. Prodávající souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu. 

 

3. Prodávající není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy 

nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 

 

4. Kupující pověřil realizací předmětu této smlouvy své pracoviště: ÚI – odbor uživatelské podpory a 

servisu, itservis@fnusa.cz , tel: 543 181 144. 

 

5. Prodávající pověřil realizací předmětu této smlouvy tyto své zaměstnance: XXXXXXXXX 

 
6. V případě, že v období mezi poptávkou a dodáním zboží dojde k vylepšení parametrů dodávaného 

zboží, může prodávající po předchozím e- mailovém, nebo písemném souhlasu zaměstnance 

pověřeného pracoviště (čl. IX. odst. 4, této smlouvy) dodat za podmínek uvedených v této smlouvě 

kupujícímu zboží s takto vylepšenými parametry, a to bez navýšení ceny zboží uvedené v čl. VI. odst. 1 

této smlouvy a při zachování lhůty dodání zboží. 

 

7. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 

8. Prodávající poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci 

při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Tuto povinnost zajistí prodávající i u subdodavatelů, 

kteří se podílí na realizaci této smlouvy. 

 

 

 

X.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými 

ustanoveními o kupní smlouvě a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu 

s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním 

styku v souvislosti s touto smlouvou. 

 

2. Prodávající na sebe svým níže uvedeným podpisem přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 

občanského zákoníku. 

 

3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – specifikace a konfigurace zboží.  

 

4. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. 

 

5. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně 

v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany. 

 

6. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.  

 

7. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších 

předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.  

 

8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny 

jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 

9. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí 

být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 

každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

10. Veškeré předchozí ústní nebo písemné ujednání smluvních stran shodující se svým obsahem s obsahem 

této smlouvy, nejsou považovány za závazné.  

 

mailto:itservis@fnusa.cz
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11. Přesahuje-li kupní cena uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je kupující jako státní 

příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých 

informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, 

zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou 

údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést kupující bez zbytečného 

odkladu po uzavření této smlouvy. 

 

12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, v případě povinnosti kupujícího zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce. 

 

V Brně dne 8. 1. 2020               V Brně dne 17.1.2020 

 

 

Za prodávajícího:                                                                    Za kupujícího: 

 

 

 

 

...........................................................                                      ............................................................ 

Ing. Vítězslav Mach   Ing. Vlastimil Vajdák 

člen představenstva   ředitel 

UNIS COMPUTERS, a.s.   Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  
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Příloha č. 1 – specifikace a konfigurace zboží 

 
Nabídka byla zpracována na základě požadavků zadávací dokumentace, uveřejněné zadavatelem dne 4. 11. 
2019 v elektronickém systému Tenderarena pod číslem P19V00165161, interní číslo 50/2019. 
 
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění redundantního síťového zařízení - streameru 
televizního signálu. 

 

Televizní streamer  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

Cena bez DPH .............................................................................................  589 800,- Kč 

Nabídková cena celkem bez DPH ..........................................  589 800,- Kč 

 

 
 


