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32676/A/2020-SOV  
Čj.: UZSVM/A/18993/2020-SOV 

 
 
 
 

KUPNÍ SMLOUVA 

ÚZSVM č. 39/2020 
 

 

Smluvní strany 
 

Kupující:                   Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,   
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. 

se sídlem:   Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město 
za který právně jedná: Bc. Josef Listík, náměstek pro Informatiku a projektové řízení, na základě 

Příkazu č. 6/2019, v platném znění 
IČO:    697 97 111 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ID datové schránky: 96vaa2e 
 
(dále jen jako „kupující“ nebo „ÚZSVM“) 
 

Prodávající: XANADU a.s. 
se sídlem: Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10 
zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO: 144 98 138 
DIČ: 14498138 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B vložka 17555 
ID datové schránky: cpcg3fv 
 
(dále jen jako „prodávající“) 
 
prodávající a kupující (společně dále jen jako „smluvní strany“), uzavřely v souladu s § 2079 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) a v souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) 

1. Základní ustanovení 
 
1.1. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku hodnocení veřejné zakázky malého 

rozsahu s názvem "Rozšíření diskové kapacity zálohovacího serveru HPE DL380 
G10" zadané prostřednictvím Národního elektronického nástroje. 

 
1.2. Vztahy, které nejsou v této smlouvě zvlášť upraveny, se řídí právním řádem České 

republiky, zejména občanským zákoníkem.  
 

1.3. Prodávající prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy 
k plnění předmětu smlouvy a veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a 
je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
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1.4. Kupující prohlašuje, že je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 201/2002 Sb., 
o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v platném znění a je oprávněn tuto 
smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

 
2. Předmět smlouvy 

 
2.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje za podmínek v ní sjednaných dodat kupujícímu 

zařízení (dále jen „předmět koupě“), jehož přesná specifikace včetně konfigurace je 
uvedena v příloze č. 1 kupní smlouvy – Technická specifikace, která je nedílnou součástí 
smlouvy, a to včetně dopravy do místa plnění, uvedeného v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy. 
Prodávající se dále zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě 
okamžikem jeho protokolárního převzetí.  
 

2.2. Předmět koupě – dodané zařízení - bude nové, nepoužité, nerepasované, odpovídající 
parametrům a požadavkům nejvyšší kvality a splňující následující podmínky: 

- pochází z autorizovaného obchodního kanálu výrobce, je pod zárukou výrobce, 

splňuje podmínky programu podpory výrobce; 

- dodavatel doloží potvrzení od výrobce, že zařízení pochází z české distribuce a je 

určeno pro český trh; 

- v kupní ceně je zahrnuta instalace zařízení, jeho připojení do infrastruktury 
kupujícího a konfigurace do finálního stavu (vč. vypracování detailního návrhu 
finální konfigurace a dokumentace provedení), což proběhne v místě plnění v době 
předání předmětu koupě. 

 
2.3. Prodávající se zavazuje splnit předmět smlouvy prostřednictvím osob s potřebnou 

kvalifikací a odborností. V případě, že prodávající použije byť i jen k plnění určité části 
předmětu této smlouvy poddodavatele, odpovídá prodávající za plnění poskytnuté 
poddodavatelem tak, jako by toto plnění poskytoval prodávající sám. 
 

2.4. Kupující se zavazuje bezvadný předmět koupě od prodávajícího převzít a zaplatit 
prodávajícímu za předmět koupě kupní cenu, specifikovanou v čl. 4, za dohodnutých 
platebních podmínek. 

 

3. Místo a lhůty plnění předmětu smlouvy 
 
3.1. Místem plnění je Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., se sídlem Na Vápence 

915/14, 130 00 Praha 3.  
 

3.2. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě v termínu do 14 kalendářních dnů  
od nabytí účinnosti této smlouvy. 
 

3.3. Součástí dodávky bude technický popis (manuál) v českém jazyce, záruční list, předávací 
protokol a další doklady umožňující řádné užívání předmětu koupě, zejména provozní 
manuály, prohlášení o shodě a veškerá servisní, případně jiná dokumentace. 
 

3.4. Přesný termín předání se prodávající zavazuje nejméně dva pracovní dny předem 
avizovat osobám oprávněným za kupujícího mj. k převzetí předmětu koupě dle čl. 5 (dále 
jen „oprávněné osoby“) telefonicky nebo emailem. 
  

3.5. Předání a převzetí předmětu koupě této smlouvy bude stvrzeno oboustranně potvrzeným 
předávacím protokolem, na němž oprávněná osoba kupujícího svým podpisem potvrdí 
převzetí kompletní dodávky.  V případě zjištění zjevných vad může kupující odmítnout 
převzetí předmětu koupě, což řádně i s důvody potvrdí na předávacím protokolu. 
Prodávající zajistí nové předání dle bodu 3. 4. a to nejpozději do 5 pracovních dnů od 
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odmítnutí převzetí předmětu koupě kupujícím. Předmět koupě se považuje za dodaný a 
závazek prodávajícího dodat předmět koupě bude splněn až okamžikem převzetí 
předmětu koupě bez vad kupujícím. 
 

3.6. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na ÚZSVM okamžikem podpisu dodacího 
listu. V témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na předmětu koupě. 
 

3.7. Předávací protokol bude obsahovat následující náležitosti: 

- označení předávacího protokolu a jeho číslo; 

- název a sídlo prodávajícího a kupujícího;  

- číslo této kupní smlouvy; 

- přesná specifikace (popis, part number) předmětu koupě, množství – dodaných i 

případně nedodaných částí; 

- datum předání předmětu koupě a souvisejících dokladů uvedených v odst. 3.3 této 
smlouvy. 

Oprávněné osoby prodávajícího a kupujícího jej potvrdí datem, razítkem a podpisem.  
 

4. Cena a platební podmínky 
 
4.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za předmět koupě v celkové výši bez DPH 

442 900,- Kč, 21 % DPH 93 009,- Kč, tj. 535 909,- Kč včetně DPH.  
 

4.1.1. Rozšiřující úložiště „Storage Enclosure“ 

 
 

Smluvní cena 

Celková cena 
bez DPH v Kč 
(zaokrouhlena  

na dvě 
desetinná 

místa) 

Sazba DPH  
v % 

Částka DPH v 
Kč 

(zaokrouhlena  
na dvě 

desetinná 
místa) 

Celková cena 
včetně DPH v 

Kč 
(zaokrouhlena  

na dvě 
desetinná 

místa) 

Smluvní cena  
za poskytnutí 
předmětu koupě dle 
přílohy č. 1 této 
smlouvy 

442 900 21  93 009  535 909  

 
 

4.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady a poplatky potřebné k řádnému splnění předmětu 
smlouvy a je cenou nejvýše přípustnou a konečnou. 

 
4.3. Kupní cenu je možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících 

se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně v době zdanitelného 
plnění. Cena se pro tento případ upraví písemným dodatkem ke smlouvě. 

 
4.4. Všechny služby, práce nebo související dodávky musí být poskytnuty ÚZSVM 

v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Prodávající nebude oprávněn 
„doúčtovat“ ÚZSVM jakékoliv dodatečné služby, práce či dodávky, které budou nezbytné 
pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy, a to např. i z důvodu, že 
prodávající chybně odhadl dílčí a tedy i celkovou cenu za komplexní plnění anebo 
poskytnul nekvalitní službu či dodávku, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další 
plnění pro komplexní a řádné plnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy apod. 
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4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět koupě bude uhrazena na základě faktury 
(daňového dokladu), předané osobně, doručené do datové schránky kupujícího nebo 
doručené poštou na adresu sídla ÚZSVM, kterou prodávající vystaví do 5 kalendářních 
dnů po řádném předání předmětu koupě a po odstranění všech jeho případných vad, 
uvedených v předávacím protokolu. Nedílnou součástí faktury bude oboustranně 
potvrzený předávací protokol. 

 
4.6. Faktura bude uhrazena bankovním převodem se splatností minimálně 28 kalendářních 

dní ode dne prokazatelného převzetí faktury ÚZSVM. Za den splnění platební povinnosti 

se považuje den odepsání částky kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího. 

 
4.7. Faktura musí mít náležitosti podle aktuální právní úpravy. V případě, že bude faktura 

vystavena neoprávněně, nebo nebude obsahovat zákonné náležitosti, nebo bude chybně 
stanovena cena, je ÚZSVM oprávněn ji vrátit prodávajícímu s výzvou k její opravě či 
doplnění s uvedením jejího nedostatku. V takovém případě se přerušuje běh doby 
splatnosti a nová doba splatnosti v délce 28 kalendářních dnů začne běžet okamžikem 
doručení nové faktury kupujícímu. 

 
4.8. Fakturace i platby budou prováděny v české měně. 
 
4.9. ÚZSVM neposkytuje zálohy. 

 
4.10. Podmínkou pro zaplacení ceny předmětu plnění kupujícím je stanovení výdajů 

Ministerstvem financí na financování projektu ve smyslu § 5 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 
560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výdaje“). V případě, že ke dni splatnosti faktur 
nebudou Ministerstvem financí výdaje stanoveny, kupující o této skutečnosti 
prodávajícího neprodleně písemně vyrozumí a lhůta splatnosti faktur se automaticky 
prodlužuje tak, že faktury budou splatné do 7 kalendářních dnů ode dne stanovení 
výdajů. V takovém případě se nejedná o prodlení. Doklad o stanovení výdajů zašle 
kupující prodávajícímu bezprostředně poté, kdy mu bude tato skutečnost Ministerstvem 
financí oznámena. 

 
5. Oprávněné osoby 

 
5.1. Osobou oprávněnou jednat za prodávajícího ve věcech plnění předmětu koupě je: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Osobou oprávněnou jednat za kupujícího ve věcech plnění předmětu koupě - převzít 
plnění je: 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX 

 

 
6. Záruční podmínky 

 
6.1. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté, i právní, které má předmět koupě v době 

jeho předání kupujícímu a dále za ty vady, které se na předmětu koupě vyskytnou 
v záruční době. 

 
6.2. Prodávající je povinen zajistit, aby předmět koupě dle této smlouvy byl bez právních vad, 

zejména aby nebyl zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro kupujícího vyplynul 
jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv 
omezovala užití předmětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je prodávající 
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v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo 
kupujícího na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno. 

 
6.3. Prodávající poskytuje na předmět koupě (dodaná zařízení včetně všech komponent, 

příslušenství a medií) záruční dobu v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode 
dne následujícího po dni převzetí předmětu koupě kupujícím, který je uveden 
v předávacím protokolu podepsaném oprávněnými osobami obou smluvních stran. Po 
tuto dobu bude předmět koupě způsobilý k užívání a zachová si smluvené, resp. obvyklé 
vlastnosti. 

 
6.4. Kupující je oprávněn reklamovat v záruční době vady předmětu koupě u prodávajícího, a 

to formou e-mailové zprávy, zaslané na adresu: servis@xanadu.cz s přesným popisem 
závady, jejích projevů a případně uvedením dalších souvisejících faktů.  

 
6.5. Lhůta pro odstranění vad předmětu koupě, (včetně veškerého příslušenství) prodávajícím 

je stanovena na dobu nejpozději do 16:30 hodin druhého pracovního dne (next business 
day, tzv. „NBD servis“) po prokazatelném nahlášení vady kupujícím. Prokazatelným 
nahlášením se pro účely této smlouvy stanoví emailová zpráva zaslaná na adresu dle 
bodu 6.4. této smlouvy. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad předmětu koupě 
hradí prodávající. Místo pro odstranění vad je uvedeno v bodě 3.1. této smlouvy. 

 

6.6. Záruční servis bude zahrnovat práci a opravu nebo výměnu dílů. 
 
6.7. Pokud ze strany prodávajícího nebude možné reklamovanou vadu odstranit ve lhůtě dle 

bodu 6.5. smlouvy, nebude-li individuálně sjednán pro daný konkrétní případ řešení 
závady mezi kupujícím a prodávajícím odlišný postup, poskytne prodávající kupujícímu 
náhradní plnění (předmět koupě lepších, nebo totožných parametrů), a to v termínu do 5 
pracovních dní od oznámení kupujícího o nemožnosti odstranění reklamované vady, 
přičemž pro toto náhradní plnění (předmět koupě) běží nová záruční lhůta v délce 
uvedené v bodu 6.3 a to ode dne řádného protokolárního převzetí náhradního plnění 
(předmětu koupě) kupujícím. Veškeré náklady spojené s náhradním plněním hradí 
prodávající. Místo pro náhradní plnění je uvedeno v bodě 3.1. této smlouvy. 
 

6.8. Po dobu od nahlášení vady předmětu koupě kupujícím prodávajícímu až do řádného 
odstranění vady předmětu koupě prodávajícím neběží záruční doba s tím, že doba 
přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den. 

 
 

7. Sankční ustanovení 
 
7.1. Kupující má právo požadovat na prodávajícím při nedodržení termínu předání předmětu 

koupě dle čl. 3 odst. 3.2. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,25 % z kupní ceny předmětu 
koupě včetně DPH, s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení. 
 

7.2. V případě prodlení s dodáním náhradního plnění (předmětu koupě) dle článku 6.7 je 

prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu a to ve výši 0.5 % z kupní ceny 

předmětu koupě včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.  

 
7.3. Úhradou jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody a 

náhradu nákladů vynaložených na uplatnění svého práva, a to i ve výši přesahující výši 

smluvní pokuty. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. 

 
 
 



 
stránka 6 z 8 

 

 
 

7.4. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou kupujícímu v souvislosti s plněním předmětu 
této smlouvy a zavazuje se kupujícímu takovou škodu uhradit. Výše náhrady škody není 
omezena. 

 
7.5. Prodávající má právo požadovat na kupujícím při nedodržení termínu splatnosti faktury 

úrok z prodlení maximálně ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, 
ve znění pozdějších předpisů . 

 
7.6. Při porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost dle čl. 8 smlouvy je strana, která tuto 

povinnost neporušila a vůči níž byla povinnost mlčenlivosti porušena, oprávněna 
požadovat po straně, která povinnost mlčenlivosti porušila, zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
 

 
7.7. Smluvní sankce budou uhrazeny na účet oprávněné smluvní strany ve lhůtě splatnosti 15 

kalendářních dnů ode dne doručení příslušné faktury povinné smluvní straně na její 
adresu, uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 

8. Zvláštní ujednání 
 
8.1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o informacích, 

které při plnění smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí 
osobě ani použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace veřejně 
přístupné nebo případ, kdy je zpřístupnění vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu. 
 

8.2. Prodávající je povinen zavázat mlčenlivostí podle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, 
které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy. 

 
8.3. Za porušení mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu této 

smlouvy, odpovídá prodávající jako by povinnost porušil sám. 
 

8.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
 
 

9. Trvání smlouvy, zánik závazku 
 
9.1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění všech závazků ze smlouvy 

vyplývajících. 
 

9.2. ÚZSVM je oprávněn od smlouvy odstoupit (§ 2001 občanského zákoníku) v těchto 

případech: 

- jestliže prodávající bude v prodlení s dodáním předmětu koupě o více jak 5 

kalendářních dnů; 

- jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku 

prodávajícího, v němž tento soud konstatuje, že je prodávající v úpadku. 
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9.3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit (§ 2001 občanského zákoníku), jestliže 

ÚZSVM bude v prodlení se zaplacením smluvní ceny předmětu koupě o více jak 60 

pracovních dnů. 

 

9.4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od 

smlouvy druhé smluvní straně. Nároky na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody nejsou 

odstoupením od smlouvy dotčeny. 

 
9.5. ÚZSVM je oprávněn smlouvu vypovědět písemně z jakéhokoliv důvodu či bez udání 

důvodu, a to s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů s tím, že výpovědní lhůta začne 

běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude prodávajícímu 

výpověď doručena. Kupující se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení 

smlouvy, uhradí podle podmínek této smlouvy. 

 
9.6. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je kupující oprávněn zastavit průběh 

plnění předmětu smlouvy nebo smlouvu vypovědět. Výpověď podaná z tohoto důvodu je 

účinná okamžikem jejího doručení prodávajícímu; kupující se zavazuje, že dílčí plnění 

poskytnuté přede dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu se smlouvou.  

 
 

 
10. Závěrečná ustanovení 

 
10.1. Prodávající vyslovuje souhlas s tím, že ÚZSVM v rámci transparentnosti uveřejní smlouvu 

(včetně všech jejích příloh a případných dodatků), na internetových stránkách ÚZSVM 

odkazem na předmětnou veřejnou zakázku, administrovanou v Národním elektronickém 

nástroji na profilu zadavatele. Správci registru smluv Ministerstva vnitra zašle tuto smlouvu 

kupující do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. 

 
10.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které by naplňovaly pojmové 

znaky obchodního tajemství definované v § 504 občanského zákoníku. 

 
10.3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou 

písemných vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě schválených a podepsaných 

oběma smluvními stranami, a to s výjimkou osob a kontaktních údajů uvedených v čl. 5, 

které se považují za změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé 

smluvní straně. 

 

10.4. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud by 

některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. 

 

10.5. Smlouva je výrazem svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem 

podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

v souladu se zákonem 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. 

 

10.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží 

ÚZSVM a jeden prodávající. Tato smlouva je uzavřena elektronickou formou. 
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10.7. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 – Technická specifikace. 

 
V Praze dne ______ V ______________ dne _____ 

                ______________________ ______________________ 

Kupující 
 Bc. Josef Listík 

náměstek pro Informatiku a projektové řízení                   

Prodávající 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


