
KUPNÍ SMLOUVA NA

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu: 26300511/0100
zastoupený Ing. Jiřím Krejčou, ekonomickým ředitelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

dále jen „kupující"

Rexonix, s.r.o.
se sídlem: Pod višňovkou 1661/35,140 00, Praha
IČO: 04^9382 '
DIČ: CZ0449382
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 4071125319/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248598
zastoupená Ing. Radkem Plevkou, jednatele a obchodním ředitelem.

dále jen „prodávající"

uzavírají v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

kupní smlouvu na nákup a dodávku mobilních telefonů 
(dále jen „Smlouva")

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky prodávajícího podané ve veřejné zakázce malého 
rozsahu, nazvané: „Dodávka mobilních telefonů", ev. č. 099/2020/002 a v souladu 
s podmínkami, uvedenými ve výzvě k podání nabídky této veřejné zakázky.

2. Předmět koupě

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 250 ks nových mobilních 
telefonů vč. příslušenství uvedených v příloze Smlouvy (dále jen „předmět koupě" nebo „MT"), 
jakož i poskytnout kupujícímu další související plnění, a to v rozsahu a za podmínek stanovených 
Smlouvou. Kupující se zavazuje řádně dodané plnění převzít a zaplatit za ně dohodnutou kupní 
cenu.

2.2. Kupující se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro převzetí předmětu koupě, a 
po jeho převzetí, stvrzeném podpisy datovaného předávacího protokolu či jednotlivých 
datovaných předávacích protokolů/dodacích listů oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
uhradit kupní cenu dle čl. 4. Smlouvy.



2.3. Pokud je součástí dodávaných MT i obslužný software (firmware), musí být plně funkční a dodán 
v rozsahu nezbytném pro maximální využití dodávaných MT, a to vše i pod standardním 
uživatelským oprávněním, nikoliv pouze administrátorským (zejména se jedná o ovladače a 
obslužný software).

3. Dodací podmínky

3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu celý předmět koupě uvedený v čl. 2. Smlouvy 
nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy.

3.2. Místem dodání je sídlo kupujícího.

3.3. Prodávající dohodne s kupujícím termín předání předmětu koupě nejméně 
5 dní předem, aby byl kupující schopen poskytnout mu potřebnou součinnost.

3.4. Prodávající je povinen dodat předmět koupě kupujícímu do místa dodání v pracovní době 
kupujícího, tj. v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hod., nebude-li v konkrétním případě smluvními 
stranami písemně dohodnuto jinak.

3.5. Prodávající je povinen dodat předmět koupě do prostor určených kupujícím, resp. odpovědným 
zaměstnancem kupujícího v rámci objektu místa dodání.

3.6. O předání a převzetí plnění bude pořízen předávací protokol obsahující výčet a počty kusů 
dodávaných MT. Předávací protokol bude datován a podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Předávací protokol může být nahrazen dodacím listem, obsahujícím výčet a 
počty kusů dodávaných MT, datované podepsaným zástupcem kupujícího.

3.7. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu koupě (jednotlivému hardware) jeho převzetím; 
týmž okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na předmětu koupě.

4. Kupní cena

4.1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za řádně poskytnutá plnění dle této Smlouvy kupní 
cenu ve výši stanovené v ceníku, který je přílohou Smlouvy. Ke kupní ceně bude připočtena DPH 
ve výši dle příslušných právních předpisů.

4.2. Kupní cena bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být měněna, přičemž 
současně zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním smlouvy - zejména s dodáním předmětu 
koupě kupujícímu (např. balné, náklady na dopravu do místa plnění, náklady na pojištění během 
dopravy apod.) a zajištěním servisu. Prodávající tak není v souvislosti s plněním Smlouvy 
oprávněn účtovat a požadovat na kupujícím úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek.

5. Platební podmínky

5.1. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena na základě faktury - daňového dokladu 
vystaveného prodávajícím po protokolárním předání a převzetí předmětu koupě.

5.2. Lhůta splatnosti kupní ceny byla dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.
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[urd musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude 
kopie předávacího protokolu/dodacího listu s náležitostmi dle čl. 3.6 této smlouvy, stvrzujících 
předání předmětu koupě, za nějž je účtováno. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 
i předepsaných náležitostí či některý požadavek stanovený Smlouvou, nelze takovouto fakturu 
považovat za řádně vystavenou a kupující je oprávněn vrátit ji prodávajícímu bez proplacení zpět, 
a to aniž by se dostal do prodlení s úhradou kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě 
neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení řádné faktury.

5.4. Kupující nebude poskytovat jakékoliv zálohy na kupní cenu.

5.5. Veškeré cenové údaje podle Smlouvy musí být uvedeny v českých korunách a veškeré platby 
podle Smlouvy budou prováděny v české měně.

5.6. Fakturační adresou je adresa sídla kupujícího.

5.7. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o 
tomto písemně informovat kupujícího.

5.8. Bude-li prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 
smyslu § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Prodávající obdrží 
pouze cenu bez DPH.

6. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

6.1. Prodávající poskytuje na předmět koupě (každou jeho část - MT) záruku za jakost ve smyslu § 
2113 a násl. občanského zákoníku o době trvání 24 měsíců . Záruční doba počíná běžet dnem 
řádného dodání a převzetí předmětu koupě kupujícím.

6.2. Vady je kupující povinen oznámit (reklamovat) prodávajícímu písemně. Písemná forma oznámení 
vad je zachována i v případě, kdy je toto oznámení učiněno prostřednictvím faxové zprávy 
či elektronické pošty (e-mailem) na adrese prodávajícího . Prodávající potvrdí 
kupujícímu obratem přijetí reklamace e-mailem na adresu  Oznámení musí 
obsahovat stručný popis toho, v čem je vada předmětu koupě (jeho části) spatřována. Současně 
s oznámením vady sdělí kupující prodávajícímu nárok z vad (způsob vyřízení reklamace), který si 
kupující zvolil v souladu s § 2106 a § 2107 občanského zákoníku.

6.3. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a bezplatně odstranit vady (včetně případného dodání 
opraveného/nového MT kupujícímu) nejpozději do třiceti dnů po oznámení vady (nahlášení 
reklamace) kupujícím prodávajícímu. V souvislosti s vyřízením reklamace bude kupujícímu 
bezplatně poskytnut servis formou vyzvednutí reklamovaného zařízení prodávajícím a jeho 
vrácení kupujícímu po vyřízení reklamace (odstranění vady) v místě dodání takového zařízení dle 
čl. 3. 2. této smlouvy. Místo dodání zařízení se nalézá na území České republiky.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po odstranění vady byl 
povinen reklamovaný předmět koupě (jeho část) převzít, se do záruční doby nepočítá.

6.4. Na základě oznámení vad je prodávající povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy byly vady 
prodávajícímu oznámeny, v čem kupující vady spatřuje a jaký způsob vyřízení reklamace kupující 
požaduje. Po vyřízení reklamace je prodávající povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a
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7pÚsobu vyřízení reklamace (zejména dokladující provedení opravy, dobu jejího trvání, popř. 
dodání nového MT, písemné odůvodnění zamítnutí reklamace ...).

n 5 V případě oprávněné reklamace je prodávající povinen nahradit kupujícímu veškeré náklady, 
které kupující účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním nároku z vad předmětu koupě (jeho 
části). Náhradu těchto nákladů poskytne prodávající na základě písemné výzvy kupujícího 
doručené prodávajícímu. Náhrada nákladů je splatná do 21 dnů ode dne doručení výzvy podle 
předchozí věty.

6.6. Prodávající prohlašuje, že kupujícímu je v České republice zajištěno poskytování řádného 
záručního i mimo záručního servisu prostřednictvím alespoň jednoho autorizovaného servisu 
V České republice s komunikací v českém jazyce. Tímto servisem je:

Britex-CZs.r.o.

provozovna Kladno, Milady Horákové 125, Kladno, 272 01 

provozovna Praha, Praha 5, Preslova 17 

e-mail: 

VSP DATA a.s.

provozovna Sezimovo Ústí, Service Park area. Průmyslová 1181, Sezimovo Ústí, 391 02 
provozovna Praha, Jateční 1530/33,170 00 Praha 7 - Holešovice

e-mail: 

7. Odpovědnost za škodu

7.1. Prodávající odpovídá za veškerou škodu vzniklou kupujícímu nebo třetí osobě v souvislosti 
s plněním, nedodržením nebo porušením jakékoliv povinnosti prodávajícího vyplývající ze 
Smlouvy.

7.2. Odpovědnost za škodu se řídí § 2894 a násl. občanského zákoníku.

8. Smluvní pokuty

8.1. V případě prodlení prodávajícího s řádným dodáním předmětu koupě oproti termínu 
sjednanému v čl. 3.1. Smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
0,05% z kupní ceny předmětu koupě, s jehož dodáním je v prodlení, za každý, byť i započatý, den 
prodlení. Uplatněním práva na smluvní pokutu anebo jejím zaplacením není omezeno ani jinak 
dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní 
povinnosti prodávajícího v plné výši.

8.2. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku dle Smlouvy si strany sjednávají úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

8.3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady nebo vyřízením reklamace dle čl. 6. 3. 
Smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý, byť 
i započatý den prodlení s odstraněním vady nebo vyřízením reklamace v každém jednotlivém 
případě prodlení. Tuto smluvní pokutu prodávající není povinen kupujícímu uhradit v případě, že 
místo platby této pokuty poskytne kupujícímu zdarma k plnému užívání náhradní plnění zcela
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srovnatelné s tím, na němž se vyskytla vada, přičemž poskytnutím náhradního plnění kupující 
neztrácí právo na uhrazení této smluvní pokuty za počet dní, kdy kupující nemohl tohoto 
náhradního plnění plně užívat z důvodu na straně prodávajícího.

g 4 Pro jeden případ porušení povinnosti stanovené Smlouvou nelze kumulativně uplatnit více 
smluvních pokut.

g 5. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je 
zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění poskytovaného 
prodávajícím dle Smlouvy, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy 
za přiměřené.

8.6. Vznikem povinnosti prodávajícího zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením 
povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, v plném rozsahu.

8.7. Vznikem povinnosti prodávajícího zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká povinnost prodávajícího splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou 
zajištěno; prodávající je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.

8.8. Vznikem povinnosti prodávajícího zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká právo kupujícího odstoupit od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nezaniká již 
vzniklé právo kupujícího na smluvní pokutu.

8.9. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění 
prodávajícímu. Kupující je oprávněn svou pohledávku za prodávajícím z titulu povinnosti 
prodávajícího zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce prodávajícího za kupujícím z 
titulu povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu.

9. Ostatní ujednání a poskytnutí licence

9.1. Pohledávky a nároky prodávajícího vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být postoupeny 
třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoliv právní úkon učiněný 
prodávajícím v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považován za příčící se dobrým 
mravům.

9.2. Pro případ, že MT je dodáván včetně software, na který se vztahuje ochrana poskytovaná 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský 
zákon”), prodávající poskytuje tímto kupujícímu oprávnění (licenci) užít tento software včetně 
jeho upgrade a update všemi způsoby užití, za účelem užívání dodaného hardware společně 
s tímto softwarem.

9.3. Licence dle odst. 9.2. se sjednává jako časově a místně neomezená v trvání po celou dobu 
autorské ochrany díla. Objednatel není povinen licenci využít.

9.4. Prodávající prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence kupujícímu je již zahrnuta v kupní ceně 
MT. Prodávající není oprávněn za poskytnutí licence požadovat úhradu žádných dalších či jiných 
plateb.

10. Vzájemná komunikace smluvních stran
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f g l Osoba oprávněná jednat za kupujícího v technických záležitostech týkajících se Smlouvy:

10.2. Osoba oprávněná jednat za prodávajícího v technických záležitostech týkajících se Smlouvy:

10.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je účinná 
okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

11. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

11.1. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění.

11.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případech a za podmínek 
stanovených v § 2001 a násl. občanského zákoníku.

11.3. Kromě případů podle předchozího odstavce je prodávající oprávněn od Smlouvy bez dalšího 
odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s platbou kupní ceny delším než 14 dnů. Kromě 
případů podle předchozího odstavce je kupující oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit 
v případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním předmětu koupě, odstraněním vady nebo 
vyřízením reklamace delším než 14 dnů.

11.4. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně.

11.5. V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která již obdržela plnění od druhé smluvní 
strany, avšak sama plnění, ke kterému se Smlouvou zavázala, druhé smluvní straně ještě 
neposkytla, povinna toto plnění druhé smluvní straně vrátit bez zbytečného odkladu. Vrací-li 
plnění smluvní strana, která oprávněně odstoupila od Smlouvy, má tato smluvní strana nárok na 
náhradu nákladů stím spojených. V ostatních případech jsou smluvní strany povinny vypořádat 
své vzájemné závazky vzniklé v souvislosti se Smlouvou do 30 dnů od účinnosti odstoupení.

11.6. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, dospělého úroku 
z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení platnosti Smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Smlouva se řídí právem České republiky. Práva a povinnosti Smlouvou výslovně neupravené se 
řídí občanským zákoníkem.
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i2 2 Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislostí s ní, které se nepodaří přednostně vyřešit 
smírně, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským 
soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.

12.3- Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi 
stanovenými v § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle 
zmíněného ustanovení povinen, včetně Smlouvy a její přílohy a výše skutečně uhrazené ceny za 
plnění smlouvy. Smluvní strany dále berou na vědomí, že Smlouva včetně všech jejích změn a 
dodatků podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v účinném znění.

12.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
z nich.

12.5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Smlouvy 
za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Smlouvy 
rozhodující.

12.6. Nedílnou součástí Smlouvy je tato její příloha:

Příloha Smlouvy - Ceník a technická specifikace

V Hradci Králové dne....... ÍLÍLĚ1'...?.®?.. V Praze dne 16.01.2020

Ing. Jiří Krejča 
ekonomický ředitel 

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Radek Plevka 
Jednatel a obchodní ředitel

Rexonix, s.r.o.
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fiupni smlouvy - Ceník a technická specifikace■příloha

-r—~—. -__________________________________________________________________________________________ _______________________ _

Název parametru Požadavek kupujícího

Sjednaná hodnota odpovídající
nabídce prodávajícího

hfnuUiost mobilního telefonu MAX 300 g 172g
vvšší odolnost přístroje MIN IP68 Certifikace IP68
úhlopříčka displeje MIN 5" 5.0"
rozlišení displeje MÍN 720 x l 280 bodů HDTFT-720 x 1280 (HD)
iemnost displeje MIN 294 PPI (13 376 bodú/cm2) 294 PPI
barevný displej MIN 16 milionů barev 16 milionů

pásma GSM MIN 850, 900, 1800,1900 MHz
850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 

1900 MHz

pásma WC0MA(3G) . MIN 850,900,1900, 2100 MHz
850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 

2100 MHz

pásma LTE (4G) MIN
800, 850, 900,1 800, 2100,

2 600 MHz
800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 

2100 MHz, 2600 MHz
biuetooth MIN 4.0 vS.OfLEaž do 2 Mbps)
USB microUSB Type-B nebo microUSBType-C USB C-Type (USB 2.0}
uživatelská paměť MIN 16 000 MB ANO až 32 GB
slot pro paměťovou kartu micro SDHC MIN 64GB ANO až 512 GB
paměť RAM MIN 2 048 MB 3GB
Frekvence procesoru MIN 1,4 GHz (1400 MHz) 1.6GHz
počet jader procesoru MIN 2 8

kapacita baterie MIN LHon nebo li-pol 2 800 mAh
2800mAh ti-ion Blue Star 

kapacitu baterie
vestavěný GPS modul ANO ANO
digitální kompas ANO ANO
senzor polohy ANO ANO
zadní fotoaparát - rozlišení MIN 13 Mpx (4 128 x 3 096) 16.0 Mpx
možnost natáčet video - rozlišení MIN 1 280 x 720 FHD (1920 x 1080) @30fps
přední fotoaparát - rozlišení MIN 5 Mpx (2 592x1 944) 5 Mpx

standardní operační systém Androíd MIN 7
Androíd OS 9 (bude update na 

OS verze 10)
Telefon určen pro český trh ANO ANO
Nabíječka na 220 V ANO ANO
Software pro propojení dodávaného mobilního dotykového telefonu s 
počítačem a pro zajištění synchronizace. Kompatibilní s MS Windows
7, MS Windows 8.1, MS Windows 10

ANO ANO - SmartSwitch

IMEI v elkronické podobě ANO ANO
komatibilita s tiskárnou pro EET Cashino PTP-lll Biuetooth ANO ANO
uvedení na trh v roce 2018 nebo 2019 ANO ANO
délka záruční doby MIN j 24měsíců 24 MĚSÍCŮ

CENÍK

Předmět koupě Počet MJ
Nabídková cena za MJ bez DPH v

Kč
Nabídková cena

celkem bez DPH v Kč
Samsung Galaxy Xcover 4S- G398F 2S0 4 939,00 1234750,00
CENA CELKEM 1234 750,00




