
Nákup stolních PC             Kupní smlouva 
 

K U P N Í  S M L O U V A 
 

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
č. smlouvy kupujícího:       č. smlouvy prodávajícího: 912/2020 
 
 

Smluvní strany 
Kupující:    Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594, 
statutární orgán:   RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:  ředitel sekce správy povodí 
oprávněn k jednání ve věcech technických: vedoucí oddělení informatiky 
bankovní spojení:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:     
telefon:    
e-mail:    
ID datové schránky:  gg4t8hf 
(dále jen „kupující“) 
 
a 
 
Prodávající:    Azenet s.r.o. 
sídlo:     Plánská 403/5, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 31315 
oprávněn k podpisu smlouvy:    Mgr. Pavel Skořepa, jednatel společnosti 
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:   Mgr. Pavel Skořepa, jednatel společnosti 
oprávněn k jednání ve věcech technických:   Mgr. Pavel Skořepa, jednatel společnosti 
IČO:     02562014 
DIČ:     CZ02562014 
bankovní spojení:   Raiffeisenbank 
číslo účtu:    
korespondenční adresa  Plánská 403/5, 301 00 Plzeň 
telefon:    
e-mail:    
ID datové schránky:  fm4av3f 
(dále jen „prodávající“) 
 

I. Účel a předmět smlouvy 
1.1  Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle 

§§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup 
stolních PC“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka prodávajícího vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 

 
1.2  Předmětem této smlouvy je dodávka 90 kusů stolních PC (dále jen „předmět koupě“). Součástí 

předmětu smlouvy je poskytnutí dalších dodávek a činností za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
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Podrobná specifikace všech položek předmětu koupě je uvedena v soupisu dodávek, který tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy. 

 
1.3 Předmět koupě musí být dodán nový, nepoužitý, plně funkční a musí splňovat veškeré podmínky pro 

jeho řádné provozování a užívání stanovené právními předpisy v České republice a Evropské unii. 
Kupující musí být prvním vlastníkem (nepřihlíží se k předchozímu vlastnictví výrobce, prodávajícího, 
případně jiných osob účastnících se dodavatelského řetězce) a prvním uživatelem předmětu koupě. 

 
1.4  Kupující pro předmět koupě plně garantuje dostupnost servisních služeb a servisu v České republice. 
 
1.5 Plnění předmětu smlouvy dále zahrnuje dopravu každé části předmětu koupě na místo předání 

a převzetí a veškeré další služby nezbytné pro řádné plnění předmětu této smlouvy. 
 
1.6  Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické 

právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje dodaný předmět koupě převzít do svého vlastnictví 
a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu ve výši uvedené v odst. 2.1 této smlouvy a způsobem 
uvedeným v čl. III této smlouvy. 

 
II. Kupní cena 

2.1  Kupní cena je sjednána podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: 
1 264 050,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě šedesát čtyři tisíc padesát korun českých). 
 

2.2  Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění, za kterou je považován den předání a převzetí předmětu koupě, uvedený 
v protokolu o předání a převzetí. 
 

2.3  Kupní cena podle odst. 2.1 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a závaznou po dobu plnění 
předmětu smlouvy. 
 

2.4  Kupní cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje prodávajícího za řádné dodání a předání předmětu 
koupě kupujícímu, a jakékoli jiné výdaje, úhrady či náklady prodávajícího, které jsou nutné pro splnění 
všech závazků prodávajícího specifikovaných nebo přiměřeně odvoditelných z této smlouvy. 

 
III. Platební podmínky 

3.1  Kupní cena bude uhrazena kupujícím na základě jedné faktury vystavené prodávajícím po 
protokolárním převzetí předmětu koupě kupujícím. Faktura bude obsahovat členění fakturované 
částky dle jednotlivých položek předmětu koupě v souladu se soupisem dodávek, který tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy. Platebním dokladem je faktura. 

 
3.2  Faktura musí mít všechny náležitosti daňového – účetního dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a v souladu 
s § 435 občanského zákoníku. Kromě toho se ujednává, že faktura musí obsahovat číslo smlouvy 
kupujícího. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí předmětu koupě. 

 
3.3  Faktura bez zákonných nebo sjednaných náležitostí nebude považována za řádný platební a daňový 

doklad a kupující má právo vrátit fakturu prodávajícímu. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti 
ode dne doručení nové faktury. 

 
3.4  Splatnost každé faktury je do 21 kalendářních dní ode dne doručení kupujícímu. 
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3.5  Je-li prodávající plátcem ve smyslu zákona o DPH, bude faktura uhrazena na účet prodávajícího, který 

je správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění 
uvedeného na daňovém dokladu bude prodávající v registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý 
plátce, bude kupující postupovat v souladu se zákonem o DPH. 

 
IV. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

4.1  Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující okamžikem jeho převzetí, potvrzeným protokolem 
o předání a převzetí. 

 
4.2  Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí, potvrzeným 

protokolem o předání a převzetí. 
 

V. Doba a místo plnění 
5.1  Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a předat jej kupujícímu za podmínek sjednaných v této 

smlouvě do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že si je 
vědom skutečností uvedených ve výzvě k podání nabídky na Veřejnou zakázku, pro které je doba 
dodání dohodnuta v této délce, že s délkou doby souhlasí a z důvodu výskytu zmíněných skutečností 
bere předmětnou dobu za přiměřenou. 

 
5.2  Místo plnění předmětu smlouvy, jakož i místo předání a převzetí předmětu koupě je určeno 

následující adresou kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 
Praha 5.  

 
VI. Předání a převzetí předmětu koupě 

6.1  Prodávající je povinen e-mailem nebo telefonicky oznámit osobě oprávněné jednat za kupujícího ve 
věcech technických nejméně 1 pracovní den předem přesný termín předání předmětu koupě. Tímto 
termínem mohou být pouze pracovní dny, a to v čase mezi 8. a 15. hodinou, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Kupující je povinen potvrdit termín bez zbytečného odkladu od oznámení podle 
věty první. 

 
6.2  Osoba oprávněná k jednání za kupujícího ve věcech technických je oprávněna k převzetí předmětu 

koupě a k dohodě o termínu předání předmětu koupě ve smyslu odst. 6.1.  
 
6.3  Dodávka předmětu koupě v místě předání a převzetí musí obsahovat dodací list, který má tyto 

minimální náležitosti: 

  číslo smlouvy kupujícího, 

  identifikační údaje prodávajícího, 

  nezaměnitelnou specifikaci dodaných položek předmětu koupě v souladu se soupisem dodávek, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, včetně číselného kódu každé položky (tzv. part number). 
 

6.4  Prodávající při předání předmětu koupě předá kupujícímu veškeré doklady ve smyslu § 2087 a § 2094 
občanského zákoníku. 
 

6.5  Kupující má právo při převzetí každé předmětu koupě v místě dodání překontrolovat úplnost 
a nepoškozenost dodávky. V případě zjištění vady nebo nekompletnosti dodávky není kupující 
povinen předmětu koupě převzít. 
 

6.6  Převzetí předmětu koupě kupujícím bude potvrzeno písemným datovaným protokolem o předání 
a převzetí podepsaným oběma smluvními stranami. 
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VII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
7.1  Předmět koupě má vady, nemá-li ujednané vlastnosti nebo není-li způsobilý pro použití k obvyklému 

účelu. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání předmětu koupě. 
 
7.2  Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími 

událostmi nebo v důsledku nedodržení provozních podmínek uvedených v záručním listě nebo 
v předané dokumentaci pro provoz, servis a údržbu předmětu koupě. To neplatí, pokud vadu způsobil 
prodávající. Podrobnější podmínky poskytnuté záruky mohou být stanoveny v soupisu dodávek, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 
7.3  Délka záruční doby pro každou položku předmětu koupě je sjednána v soupisu dodávek, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy, pokud není pro položku předmětu koupě v záručním listě nebo jiném 
předaném prohlášení o záruce, stanovena doba delší. 
 

7.4  Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu koupě uvedeným v protokolu o předání 
a převzetí. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná nebo telefonicky nahlášená kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. Záruční doba neběží od okamžiku uplatnění oprávněné reklamace po dobu, po kterou 
kupující nemůže vadný předmět koupě užívat. 
 

7.5  Kupující je oprávněn reklamovat vadu přímo u výrobce nebo výrobcem autorizovaného servisního 
střediska, aniž by tím byla nijak dotčena jeho práva vyplývající z této smlouvy.  
 

7.6  Pokud není možné reklamovanou vadu z technických nebo ekonomických důvodů odstranit, nebo 
pokud kupující oprávněné reklamuje stejnou vadu 3krát nebo vícekrát, má kupující právo žádat na 
prodávajícím dodání dotčené nové bezvadné položky předmětu koupě nejpozději do 30 kalendářních 
dnů od doručení písemné reklamace. Dotčená vadná položka předmětu koupě bude prodávajícímu 
předána při převzetí dotčené nové položky předmětu koupě kupujícím. Na předání a převzetí nové 
dotčené položky předmětu koupě se použijí ujednání čl. VI obdobně. 

 
VIII. Smluvní pokuty a sankce 

8.1  V případě, že je prodávající v prodlení s řádným dodáním předmětu koupě za podmínek sjednaných 
v této smlouvě, je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny 
předmětu koupě za každý započatý den prodlení. 

 
8.2  V případě nemožnosti uplatnit reklamaci v záruční době z důvodů stojících na straně prodávajícího je 

kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
nemožnosti uplatnit reklamaci. V případě nemožnosti uplatnit reklamaci déle než 14 kalendářních 
dnů je kupující oprávněn odstranit vadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby na náklady 
prodávajícího. Nastoupením této osoby k opravě již nenarůstá smluvní pokuta sjednaná v tomto 
článku.  

 
8.3  Veškeré smluvní pokuty je prodávající povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení písemné 

výzvy kupujícího k zaplacení smluvní pokuty. 
 
8.4  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla straně požadující 

smluvní pokutu v souvislosti s porušením této smlouvy. 
 
8.5  V případě, že je kupující v prodlení s úhradou jakékoli platby podle čl. III této smlouvy, je prodávající 

oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 
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prodlení. Za den úhrady platby je považován den, ve kterém došlo k připsání celé částky ve prospěch 
účtu prodávajícího. 

 
 

IX. Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy 
9.1  Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským 

zákoníkem, či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
 

9.2  Každá ze smluvních stran je oprávněná od smlouvy odstoupit bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé 
smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.  
 

9.3  Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu 
koupě. 
 

9.4  Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud jsou splněny podmínky podle odst. 7.6 a kupující 
nevyužije své právo žádat na prodávajícím dodání nového bezvadného předmětu koupě. 
 

9.5  Prodávající může odstoupit od smlouvy z důvodu nemožnosti dodání předmětu koupě. V takovém 
případě je kupující oprávněn požadovat zaplacení odstupného ve výši 5 % z kupní ceny. Odstupné je 
prodávající povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy kupujícího 
k zaplacení. 
 

9.6  Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 
 
 

X. Rozhodné právo, řešení sporů 
10.1  Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

Vztahy mezi smluvními stranami, jakož i práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

10.2  Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Spory, které se nepodařilo 
vyřešit smírně, bude rozhodovat příslušný soud v České republice. 

 
XI. Závěrečná ujednání 

11.1  Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva 
a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu, čímž však není dotčeno právo prodávajícího si 
pro účely plnění předmětu této smlouvy opatřit část plnění prostřednictvím poddodavatelů. 
 

11.2  Prodávající opravňuje kupujícího uveřejnit smlouvu nebo její část podle zákona o zadávání veřejných 
zakázek a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

11.3  Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), zajistí kupující. 
 

11.4  Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to 
pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem 
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na § 564 občanského zákoníku. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď 
prodávajícího dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou 
není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky 
návrhu. 

 
11.5  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. 
 

11.6  Jakékoliv případné plnění předmětu této smlouvy před nabytím účinnosti této smlouvy se považuje 
za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 
 

11.7  Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

 
 
Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha: 
Příloha č. 1 – Soupis dodávek 
 
 
Kupující:        Prodávající: 
 
V Praze dne ……………      V Plzni dne …………………… 
 
 
 
 
 
____________________    ___________________ 
RNDr. Petr Kubala      Mgr. Pavel Skořepa 
generální ředitel     jednatel společnosti 
Povodí Vltavy, státní podnik     Azenet s.r.o. 

 



Sestava PC HP ProDesk řady 400

Požadované parametry Požadované parametry

min. 8000 Více než 8000

ano ano

64 bit 64 bit

druh min. DDR4 DDR4

celková instalovaná velikost min. 8 GB 8GB

Identifikace BIOS
BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o 

výrobci a modelu
ano

ano ano

ano ano

ano ano

ano ano

technologie SSD
min.

MLC/TLC TLC

SSD min. 250 GB 256 GB

integrovaná síťová karta
100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 

802.1X, PXE 
100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 

podpora 802.1X, PXE 

rozlišení min. 1920x1200 1920x1200

podpora (práce 2 monitorů souběžně)  ano  ano

rozhraní min. 2x digitální připojení k externím monitorům 2x digitální připojení k externím monitorům

integrovaná zvuková karta ano ano

USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) min. 5x - z toho min. 2x USB 3.0 vpředu/zboku 8x - z toho 2x USB 3.0 vpředu

PCI / PCI Express (x16/x8) ano ano

vstup pro mikrofon ano ano

výstup pro sluchátka ano ano

typ

výkon 

min. 80 PLUS Bronze ano

Mechanika paměťových 
médií

DVD DL ± RW DVD DL ± RW

Skříň max. Small Form Factor Small Form Factor

US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, (délka 
kabelu min. 1,5 m), USB, ne bezdrátová, klávesy s nízkým 
zdvihem, životnost 10 mil. úhozů, min. 101 kláves

ano ano

kursorový 
ovladač (myš)

USB, ne bezdrátová, laserová s kolečkem, min. 3 tlačítka, 
univerzální pro praváky a leváky, délka kabelu min. 1,5 m

ano ano

Záruka

Řešení závad

Vzdálená správa

Ostatní 

Sestava PC: 90

Parametry PC

odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy

integrovaná grafická karta

Napájecí zdroj

Základní deska

Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.

možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

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

Integrovaná konektivita

Funkcionalita

Hard disk SSD

min.  
max.

Celkový počet PC: 90
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CPU (procesor)

Passmark CPU (www.passmark.com)

virtualizace procesoru a síťové karty

technologie (32/64 bit)

Operační paměť

BIOS/UEFI

Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS.

Externí technické 
vybavení od výrobce 

PC

klávesnice 

účinnost zdroje 

Základní předinstalované programové vybavení 

ostatní SW v ceně

servisní zásah administrátora

zařízení musí splňovat

provedení

mechanika optických disků

180W
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Systémová platforma

rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu

OS OEM MS Windows 10 Professional CZ  64 bit,

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., napájecí kabel součástí dodávky, neutrální barvy

instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku

Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území 
ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná 

prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 18:00 
hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu 

adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení.
integrované KVM přes IP, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez ohledu na 

stav operačního systému a vypnutí/zapnutí počítače

záruka počítače, servis u zákazníka do druhého pracovního dne (NBD On-Site), 
garantovaná výrobcem

5 let, oprava NBD On-Site


