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KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,smlouva")

mezi

V'

Ceská republika, organizační složka - Národní bezpečnostní úřad
se sídlem: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 56
zastoupený: Ing. Zuzanou Lieblovou, MBA, ředitelkou odboru
IČ: 68403569
ISDS: h93aayw

(dále jen ,,kupující")

a

společností: XANADU a.s
se sídlem: Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Radkem Neklem, předsedou představenstva
IČ: 14498138
DIČ: CZ14498138
ISDS: cpcg3fv

Zapsán v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl B vložka 17555
(dále jen ,,prodávající")

I.
Předmět plnění

l. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka zboží, které je blíže specifikováno
v příloze č. l této smlouvy (dále jen ,,zboží"). Dodání předmětu plnění zahrnuje
úplnou a bezvadnou dodávku, včetně dopravy do místa plnění a případných
dalších poplatků.

2. Objednatel se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu podle článku
II. odst. l této smlouvy.

II.

Kupní cena

l. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu, která je 356
000,- KČ bez 21% DPH tj. 430 760,- KČ s 21%DPH (slovy čtyři sta třicet tisíc
sedm set šedesát korun českých). Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady
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prodávajícího, je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen při změně
daňových předpisů. Specifikace zboží je uvedena v příloze č. l.

2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou (nepřekročitelnou), kterou lze měnit pouze
v případě změny zákonné sazby DPH nebo změny povinné osoby k dani podle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III.
Doba a místo plnění, dodací podmínky

l. Místo plnění je adresa sídla kupujícího uvedená v této smlouvě.

2. Termín plnění: prodávající se zavazuje dodat předmět plnění kupujícímu
nejpozději do 60 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy.

3. Dodávka zboží bude považována za splněnou jejím převzetím kupujícím a
podpisem dodacích listů zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno
vyhotovení dodacích listů zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno
prodávajícímu.

4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží, jakmile je mu předáno po potvrzení
dodacího listu.

IV.

Platební podmínky

l. Platba za uskutečněnou kompletní dodávku zboží bude provedena bezhotovostním
platebním převodem na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktury")
vystaveného prodávajícím a dodaného kupujícímu po převzetí zboží podle článku
III. odst. 3 této smlouvy. Přílohou faktury bude zástupci obou stran podepsaný
dodací list potvrzující, že předmět plnění byl dodán kupujícímu v požadovaném
množství a kvalitě.

2. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy a dále vyčíslení kupní ceny bez DPH, DPH a celkové kupní ceny včetně
DPH.

3. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení
kupujícímu.

4. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční
částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajícímu
bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího
listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh předmětu plnění než dohodnutý v
této smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu
vrácení. Prodávající je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo
vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne
doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.

6. Platba bude realizována v KČ na základě předložené faktury.
7. Zálohové platby kupující neposkytuje.
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V.

Vady

l. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti dle zadávací
dokumentace veřejné zakázky a této smlouvy včetně dodržení podmínek pro
přepravu do místa dodání. Kupující je povinen dodané zboží převzít a zaplatit
kupní cenu.

2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v článku V. odst. l této smlouvy, jedná
se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží. Kupující
je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.

3. zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn
odmítnout jeho převzetí a od této smlouvy odstoupit.
To platí i při dodání jiného druhu zboží. Odstoupení od této smlouvy bezodkladně
kupující písemně oznámí prodávajícímu.

4. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po převzetí
zboží, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od
oznámení reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního
předmětu plnění v požadovaném množství a jakosti. Obdobně postupuje
prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od této
smlouvy podle článku V. odst. 3 této smlouvy.

5. Dodáním náhradního předmětu plnění podle článku V. odst. 4 této smlouvy není
dotčena odpovědnost prodávajícího za případnou škodu.

VI.
ZáruČní podmínky

l. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost, která zaručuje, že zboží bude
odpovídat požadované technické specifikaci a bude prosté vad po dobu 24 měsíců.
Doba záruky počíná běžet ode dne dodávky zboží podle článku III. odst. 3 této
smlouvy.

VII.

Sankce

l. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení za nedodržení
termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky včetně
dph za každý i započatý den prodlení. výše sankce je omezena maximálně do
výše kupní ceny bez DPH podle článku II. l této smlouvy.

2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení
termínu dodání zboží dle této smlouvy,
a to ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení. výše sankce
je omezena maximálně do výše kupní ceny bez DPH podle článku II. l této
smlouvy.

3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení
doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05% za
každý i započatý den prodlení. výše sankce
je omezena maximálně do výše kupní ceny bez DPH podle článku II. l této
smlouvy.
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4. Úrok z prodlení je splatný do 21 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jeho zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

5. Smluvní pokuta podle článku VII. odst. 2 a VII. odst. 3 této smlouvy je splatná
do 21 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě.

6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany
na náhradu škody.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

l. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl na majetek prodávajícího

vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnání.

IX.
Řešení sporů

l. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
3. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.
4. Tato Smlouva se řídí a je vykládána podle práva České republiky. Při výkladu této

Smlouvy platí, že ustanovení zákona mají přednost před obchodními zvyklostmi
zachovávanými obecně i v konkrétním odvětví. Spory, jež nebude možno vyřešit
smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem.

X.
Odpovědnost za Škody

l. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy
v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským
zákoníkem.

XI.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v informačním systému veřejné

správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (dále jen ,,zákon o registru smluv").

3. Prodávající podpisem smlouvy bere na vědomí, že kupující, jakožto osoba
uvedená v § 2 odst. l písm. a) zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto
zákona bez zbytečného odkladu zaslat smlouvu správci registru smluv k
uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od jejího
uzavření.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými
dodatky odsouhlasenými oprávněnými osobami obou smluvních stran, které se
stanou nedílnou součástí této smlouvy.
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5. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah
založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni,
ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují
své vlastnoruční podpisy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž l obdrží kupující a l
prodávající.

V Praze dne: V Praze dne:
Za prodávajícího: Za kupujícího:

Ing. Radek Nekl Ing. Zuzana Lieblová, MBA
předseda představenstva ředitelka odboru
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Příloha č. l

Specifikace dodávky

Počet Cena za kus Cena bez 21% l Cena s 21%
O Specifikace zbozi l 21° o DPHkusu s 21% DPH DPH DPH

Děli P2419H 24" LCD
100 Professional 4 307,60 KČ 356 000,00 KČ 74 760,00 KČ 430 760,00 KČ

(PN: 210-APWU)
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