
   
KUPNÍ SMLOUVA 

 
 
 

         „Dodání 12 ks diskových polí pro DS, Václavské náměstí 816/49, Praha 
1" 
 

 
 
Smluvní strany 

 
 
 
Kupující: Diplomatický servis,                                                      

příspěvková organizace 
Sídlo: Václavské náměstí 816/49, 11121 Praha 1 
Zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem   
IČ: 00000175 
DIČ: CZ00000175 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 
Osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních:          xxx 
(dále jen „Kupující“ nebo „DS“) 
 
a 
 
Prodávající: František Toman         
Sídlo: Vodova 1389/60, 612 00 Brno 
Zastoupený: Františkem Tomanem 
IČ: 63386976 
DIČ: CZ7602161468 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu:                                             xxx 
Osoby oprávněné k jednání:               
ve věcech smluvních: František Toman 
ve věcech technických:                      František Toman  
(dále jen „Prodávající“)                             

          
 

uzavřeli v souladu s § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů tuto smlouvu: 

 
Čl. I. 

 Předmět kupní smlouvy 
 
Předmětem této kupní smlouvy je dodání 12ks diskových polí s novou technologií 
SSD – 2TB, 6Gbps, SATA3, 3 DWPD, serverové provedení pro DS, se sídlem 
Václavské náměstí 816/49, Praha 1 specifikovaná v příloze č. 1 (Cenová nabídka), 
která je nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen „zboží“). 



 
Jedná se disky do diskového pole na technologii SATA3 jako náhrada SAS, u disků 
požadujeme nejvyšší míru přepisů, disky budou ve velké zátěži ( MSSQL). 
 

 
 

 Čl. II.  
Dodací lhůta a místo plnění 

 
1.   Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží dle specifikované poptávky DS 

uvedené v čl. I této smlouvy do 5-ti pracovních dnů od podpisu smlouvy. 
 
 

2.   Místem dodání a převzetí zboží je sídlo DS, uvedené shora. 
 
 

Čl. III. 
 Kupní cena a platební podmínky 

 
1.   Kupující se zavazuje převzít a zaplatit Prodávajícímu za předmět smlouvy, kupní 

cenu, která činí 153.504,- Kč bez DPH/ 185.740,-Kč s DPH. 
 
 

2.  Tato cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího včetně dopravy do místa plnění. 
 
 

3.   Prodávajícímu vzniká právo fakturovat, tj. vystavit daňový doklad Kupujícímu za 
dodané zboží, dnem podepsání dodacího listu. 
 
 

4.  Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury Prodávajícího, která musí mít 
náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

5.  Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.  
 
 

6.   Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může Kupující uplatnit do 7 dnů od 
doručení s tím, že jí odešle zpět Prodávajícímu s uvedením výhrad a rovněž 
v případě doručení vadné, resp. špatně vyplněné faktury začíná lhůta pro její 
zaplacení ode dne doručení řádně opravené faktury Kupujícímu.  
 
 

7.  Kupní cena je zaplacena dnem jejího odepsání z účtu Kupujícího.  
 
 

Čl. IV.  
Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží 

 
1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. 

 



 
2.  Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího převzetím zboží. 

 
3.  Převzetí bude prokázáno podpisem dodacího listu nebo převzetím od spediční 

firmy.  
 
 

4.  Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména 
Prodávající odpovídá za to, že v době, kdy je Kupujícímu věc dodána a má dojít 
k jejímu převzetí: 
a)  má věc vlastnosti, které si strany sjednaly, případně ty, které Prodávající nebo 

výrobce zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží, 
b)  je věc v odpovídajícím množství, 
c)  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů ČR, 
d)  na věci neváznou práva třetích osob. 

 
 

5.  Pokud je dodáno vadné zboží nebo nesplňuje-li podmínky uvedené v odstavci č. 4 
tohoto článku, má Kupující právo odmítnout jeho převzetí, dokud nebude zboží 
dodáno řádně, aniž by to mělo za následek prodlení Kupujícího s převzetím zboží. 
 
 

Čl. V.  
Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

 
1.  V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží je Prodávající povinen zaplatit 

Kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
zboží, s jehož dodáním je v prodlení. Tím není dotčeno právo Kupujícího na 
náhradu škody. 
 
 

2.  Bude-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží podle čl. II. Odst. 1., této smlouvy o 
více než 14 kalendářních dnů, bude se jednat o podstatné porušení smlouvy, které 
zakládá právo Kupujícího od smlouvy odstoupit. 
 
 

3.  Bude-li Kupující v prodlení s plněním lhůty uvedené čl. III., odst. 5 této smlouvy o 
více jak 14 kalendářních dnů, bude se jednat o podstatné porušení ustanovení této 
smlouvy, které zakládá Prodávajícímu právo od smlouvy odstoupit. 

 



 
Čl. VI.  

Odpovědnost za vady 
 

1.  Nad rámec zákonné odpovědnosti Prodávajícího z vadného plnění, kterou zakládá 
vada, jež má zboží při předání, byť se projeví až později, se Prodávající zavazuje, že 
věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová 
obvyklé vlastnosti (záruka za jakost).  
 
 

2.  Na zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Záruční lhůta započne převzetím 
zboží. V případě nefunkčnosti dodané věci (předmětu smlouvy) se Prodávající  
zavazuje Kupujícímu, tuto věc vyměnit za novou s nově běžící záruční dobou 24. 
měsíců. 
 
 

3.  Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady, v době 24 měsíců od 
převzetí přímo u Prodávajícího, a to postupem uvedeným v § 2106 zákona č. 
89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Čl. VII.  
Všeobecná ustanovení 

 
1.  Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

2.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích. Po podpisu smlouvy si 
Prodávající ponechá jedno vyhotovení a Kupující si ponechá tři vyhotovení.  
 
 

3.  Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky 
této smlouvy byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz připojují své 
podpisy. 
 
 

4. Smluvní strany nepovažují skutečnosti uvedené v této smlouvě za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, a informace ve smlouvě neoznačují za důvěrné. Zavazují 
se však, že je nebudou zneužívat ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své 
potřeby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.  
 
Bez jakékoliv újmy ujednání předchozího odstavce smluvní strany udělují svolení 
ke zpřístupnění skutečností a informací v této smlouvě, zejména ve smyslu zákona 
č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
a jejich případnému zveřejnění bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek, jakož i 
požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 



 
 

5.  Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které v zákonné 
lhůtě zajistí Kupující.  
 
 

6.  Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků podepsaných jejich oprávněnými zástupci.  
 
 

7.  Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
V Praze, dne   17.3.2020                                                                    V …………, dne 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 za Kupujícího za Prodávajícího 
                                                                                                 František Toman   
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