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K U P N Í S M L O U V č. 3380/2019 
(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Česká republika – Městský soud v Praze 
se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2 
zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL. M., ředitelem správy soudu, na základě pověření 
předsedy Městského soudu v Praze Spr 2068/2019 ze dne 5. 11. 2019 
IČO: 00215660 
DIČ: CZ00215660 
bankovní spojení: ČNB 
č.ú.: 2928021/0710 
(dále jen „kupující“) na straně jedné 

 

a 
 
2. C SYSTEM CZ a.s. 
se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno-Židenice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4576 
zastoupená ing. Michalem Kulíkem, členem představenstva 
IČO: 27675645 
DIČ: CZ27675645 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č.ú.: 35-4770570227/0100 
(dále jen „prodávající“) na straně druhé 

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této Smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu a převést na něho 
vlastnické právo na „2 ks notebooků“ (dále jen „zboží“), za podmínek dále stanovených, 
v provedení podle specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná 
součást. Předmětem této Smlouvy je zároveň závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou kupní cenu. 

III. 
Dodací lhůta a místo plnění 

 
1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v souladu se specifikací uvedenou v čl. II., 
přílohy 1 této Smlouvy, ve lhůtě do 14 dnů od zveřejnění této Smlouvy v Registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. 

 
2. Místem dodání zboží je pracoviště: Slezská 9 Praha 2 

 
3. Prodávající se zavazuje dva (2) pracovní dny předem telefonicky (e-mailem) oznámit 
osobám oprávněným dle v čl. IX. odst. 6 této Smlouvy kdy bude dodávka realizována. 
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4. Nebude-li zboží odevzdáno ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této Smlouvy, je kupující 
oprávněn od Smlouvy odstoupit. Dodání zboží po lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této Smlouvy 
představuje podstatné porušení Smlouvy prodávajícím. 

 
IV. 

Kupní cena a platební podmínky 
 

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět této Smlouvy kupní cenu, která 
činí: 

 

42 100,- Kč bez DPH (slovy: čtyřicet dva tisíc jedno sto korun českých) 
8 841,- Kč DPH 21% (slovy: osm tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých) 

50 941,- Kč včetně DPH (slovy: padesát tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých) 
 
Tato  cena,   která   zahrnuje   veškeré   náklady   prodávajícího,   je   cenou  nejvýše   přípustnou 
a nepřekročitelnou a je v ní zahrnuta i doprava do místa dodání dle čl. III. této Smlouvy. Upraví-li 
před dodáním předmětu této Smlouvy obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k 
příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a kupní cena bude 
upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 
2. Faktura doručená objednateli a vystavená zhotovitelem v souladu s § 28 zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů musí být objednateli doručena do 
pěti (5) pracovních dnů od vystavení, musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené v ust. § 
29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ust. § 435 
zák. č. 89/2012 Sb., OZ. Přílohou faktury musí být podepsaný dodací list. Splatnost faktury je 
stanovena do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů od data vystavení faktury zhotovitelem. 
Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu objednatele vedeného u peněžního 
ústavu. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v tomto článku a 
požadované právními předpisy, objednatel má právo ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit zhotoviteli 
k opravě a doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku vystavení opravené 
či doplněné faktury zhotovitelem. 

 
3. Kupující neposkytuje na zaplacení kupní ceny zálohy a ani jedna smluvní strana 
neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 

 

V. 
Vady zboží a záruka za jakost 

 
1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené touto Smlouvou a ustanovením § 2095, 2096 a 2097 
OZ, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než určuje tato Smlouva. Vadou zboží 
jsou rovněž vady v dokladech, nutných k užívání zboží. 

 
2. Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou práva třetí osoby. 

 
3. Prodávající se zaručuje, že zboží bude v záruční době plně způsobilé pro použití k účelu 
stanovenému v této Smlouvě, a není-li účel v této Smlouvě stanoven, k účelu obvyklému a dále, 
že si zboží zachová vlastnosti stanovené touto Smlouvou a ustanoveními § 2095 a 2096 OZ 
(záruka za jakost). Záruční doba je sjednána v délce 36 měsíců. Záruční doba běží ode dne 
dodání zboží, resp. od podepsání dodacího listu oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost 
nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí z OZ. 
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4. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady 
dodaného zboží poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční doby, při vynaložení 
dostatečné péče. 

 
5. V případě, že kupující v záruční době a včas uplatní zjištěné vady zboží, je prodávající 
povinen, dle volby kupujícího, vady zboží odstranit dodáním nového zboží bez vady nebo 
dodáním chybějícího zboží, odstranit vady opravou zboží, případně poskytnout kupujícímu 
přiměřenou slevu z kupní ceny, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po oznámení vady 
kupujícím. Místo uplatnění výše uvedených práv z vadného plnění může kupující v případě, že  
má  zboží  vady,  odstoupit  od  této  Smlouvy.  Prodávající  nese  veškeré  náklady  spojené         
s odstraňováním vad, a to včetně nákladů spojených s přepravou zboží. 

 
6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy 
kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně skutečnost, že 
opravu zboží neprovedl. 

 
7. Vady zboží uplatňuje kupující na adrese prodávajícího dle čl. I. této Smlouvy. 

 
8. Nahlášení závady je možné uskutečnit telefonicky, faxem či e-mailem na tel:  

 
 

VI. 
Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží 

 
Vlastnictví k prodávanému zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ke dni 
podepsání dodacího listu oběma smluvními stranami. 

 
VII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 
1. Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč zaplatí prodávající kupujícímu za každý den prodlení    
s odevzdáním zboží podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. 

 
2. Smluvní  pokutu  ve  výši  1.000  Kč  zaplatí  prodávající  kupujícímu  v případě  prodlení 
s povinností převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží v souladu s čl. II. odst. 1 této 
Smlouvy. 

 
3. Smluvní  pokutu  ve  výši  1.000  Kč  zaplatí  prodávající  kupujícímu  v případě  prodlení 
s odstraněním vad zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 5 této Smlouvy. 

 
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VIII. odst. 1 této Smlouvy je 
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti. 

 
5. Úhradou smluvních pokut výše uvedených není dotčeno právo na náhradu újmy 
způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 
6. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn po něm 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 
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7. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. IV. této Smlouvy. 

 

VIII. 
Zvláštní ustanovení 

 
1. Prodávající se zavazuje během dodání prodávaného zboží i po jeho dodání kupujícímu, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s 
plněním této Smlouvy. 

2. Prodávající je podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

3. Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 

4. Kupující je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Kupující prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí prodávajícímu, že nebyla 
schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

 
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou  uzavřenou 
adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se 
nepoužijí. 

 
4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této Smlouvy v tomto bodě 
nedopustila. 

 
5. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují neprodleně dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému hospodářskému 
účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 
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6. Osoby oprávněné k převzetí zboží kupujícího a k podpisu dodacího listu:  
 

 
7. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom (1) vyhotovení. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou 
součást. 

 
8. Tuto Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
9. Prodávající výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. 

 
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 
11. Účastníci této Smlouvy  prohlašují, že  smlouva  byla  sjednána  na  základě jejich pravé    
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

 
 
 

Příloha č.1 – Specifikace dodávky 
 
 
 

V Praze dne  .   . 2020  V Praze dne 

 

  
--------------------------------    
Za prodávajícího: Za kupujícího: 
Ing. Michal Kulík  Ing. Michael Mrzkoš LL. M. 
člen představenstva Ředitel správy Městského soudu v Praze 
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Příloha č. 1 – Specifikace dodávky 
 

 min. 
max. 

Sestava NB 02 
HP Probook 745 

G6 (14" ) 
Požadované parametry 

z 
á 

k 
l a

 d
 n

 í 
p 

a 
r a

 m
 e

 t 
r y

 

CPU (procesor) Passmark CPU (www.passmark.com) min. 4500 AMD Ryzen 5 Pro 3500U 
(2,10 GHz až 3,70 GHz, 6 
MB mezipaměti, 4 jádra) 

virtualizace procesoru a síťové karty  ano Ano 
technologie (32/64 bit)  64 bit Ano 

Operační paměť druh min. DDR4 DDR4 
celková instalovaná velikost min. 8 GB 8GB (1x) 

BIOS/UEFI Identifikace BIOS  BIOS musí obsahovat sériové číslo 
a info o výrobci a modelu, Ano 

Zabezpečení heslem proti neoprávněnému 
přístupu do BIOS 

 ano  
Ano 

Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified 
Extensible Firmware Interface) 

 ano 
Ano 

Možnost zablokování zavedení operačního 
systému z periferií 

 ano 
Ano 

Možnost zablokování vybraných zařízení 
(periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS 

 ano  
Ano 

Hard disk SSD min. 240 GB 256 GB M.2 SSD PCIe 
NVMe 

technologie SSD min. MLC Ano 
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Základní deska integrovaná síťová karta  100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake 

on LAN, podpora "802.1X", PXE 
(Preboot eXecution Environment) 

 

Ano 

integrovaná grafická karta podpora (práce 2 
monitorů současně) 

min. ano  
Ano 

rozhraní min. 1x digitální připojení k externímu 
monitoru 1x HDMI 2.0 

integrovaná zvuková karta  ano Ano 
TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 
2.0 

 ano 
Ano 

Integrovaná konektivita USB 2.0, USB 3.0 
(nebo vyšší) 

min. 3x - z toho min. 2x USB 3.0 
2x USB 3.0; 1x USB-C 

bezdrátové 
připojení 

min. Wireles LAN 802.11ac/a/b/g/n, 
BlueTooth 4.0 LE 

WiFi karta Intel® 9260 
802.11a/b/g/n/ac (2x2); 

Bluetooth 5.0 
vstup pro 
mikrofon/sluchátka 

min. 1x (může být i společný )  
Ano 

Display provedení  matný Ano 
velikost  14" až 14,9" 14“ 
rozlišení (š x v) min. 1920x1080 bodů Ano 

Baterie Výdrž baterie (dle Bapco MobileMark®2014) min. 6 hodin 
1,8 kg 

Ano 
1,48 kg hmotnost, včetně hlavní baterie max. 

Další integrované 
vybavení notebooku 

klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české 
rozložení kláves, podsvícená LED 

 ochrana proti polití, klávesy s 
nízkým zdvihem, životnost 10 mil. 
úhozů 

 
Ano 

numerická klávesnice  ne Ne 
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Další příslušenství 

 
 
Operační paměť 

polohový ovladač  Touch Pad s podporou 
vícedotykových gest, včetně levého 
a pravého tlačítka 

 
Ano 

audio  mikrofon + reproduktor (stereo) Ano 
Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz max. 400 g Ano 
brašna s uchem a přes rameno, s polstrovaným 
oddílem pro NTB, odolné povětrnostním vlivům 

max. 1,1 kg 
 
16 GB 

Ano 

Ano možnost doplnění operační paměti na hodnotu 
Čtečka čipových karet Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO 

IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816 
 ano 

Ano 

Systémová platforma Základní předinstalované programové vybavení 
(image na disku) 

 OS OEM MS Windows 10 
Professional CZ 64 bit, Windows 10 Pro 64-bit 

ostatní SW v ceně  instalační CD nebo DVD s 
ovladači a managementem na 
vyžádání při nákupu nebo na USB 
flash disku 

 
 

Ano 

Záruka záruka notebooku garantovaná výrobcem  3 let, zahájení opravy NBD on-site, 
dokončení opravy NBD, 
ponechání vadného disku 
zákazníkovi 

 

Ano 

záruka baterie  3 roky Ano 
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 Ostatní zařízení musí splňovat  Nařízení Komise EU č. 617/2013 

ze dne 26. června 2013, kterým se 
provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2009/2009/125/ES, soulad 
s direktivou RoHS (Restriction of 
Use of Certain Hazardous 
Substances), certifikát EPEAT 
Gold (Electronic Product 
Environmental Assessment Too), 
Energy Star min. v. 6.0., 

 
 
 
 

Ano 

 
 

Cena: 25 470,50 - Kč včetně DPH /1ks ; 21 050,-Kč bez DPH/1ks 
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