
 
Kupní smlouva č. 16/2020 

na dodávku zařízení pro Státní veterinární ústav Jihlava 
 

Kupní smlouva uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, (dále jen občanský zákoník). 

 
 

 
      I. 
     Smluvní strany 
1. Kupující :  Státní veterinární ústav Jihlava 
  Rantířovská 93/20 
           586 01  Jihlava 

IČO: 13691554 
  Zastoupená MVDr.  Pavlem Bartákem, ředitelem 

  
 

2. Prodávající: Digitalsys s.r.o. 
  Jana Masaryka 1664/12 
  586 01 Jihlava 

IČO: 02038820 
  DIČ: CZ02038820 
  účet č.: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 
  zastoupená  Ing. Bohuslavem Maškou, jednatelem 
 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 

1  Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické 
právo ke zboží specifikovanému v článku II. odst. 2 této smlouvy a kupující se 
zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zboží převzít a zaplatit za něj 
prodávajícímu cenu stanovenou v článku III. této smlouvy. 

2 Zbožím ve smyslu této smlouvy se rozumí: 
3ks ESET Virtualization Security per CPU, 3 roky  
Bližší specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“). 

3 Prodávající se zavazuje k provedení těchto prací (dále jen dílo): 
a) Dodání a registrace - aktivace. 
b) Implementace do vSphere (NSX Manager, ESET Mgmt, Eset for 
Virtualization, úprava VDI Master) 
 

 
III. 

Cena a platební podmínky 
 

1 Cena je stanovena dohodou podle zákona č.526/90 Sb., o cenách a její výše je dána 
nabídkou NAB-2020-1-000351 ze dne 5.5.2020, která je uvedena v příloze č.1 a je 
nedílnou součástí této smlouvy. 

3 V ceně jsou zahrnuty veškeré poplatky vyplývající ze zákona (ekologická likvidace, 
autorská práva atd.). 



4 Cenu uhradí kupující na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží 
kupujícím. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dnů ode 
dne jejího doručení kupujícímu. Faktura musí obsahovat položkové členění zboží. 

5 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující si vyhrazuje 
právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované 
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 
opatřena novou lhůtou splatnosti. 

 
 

IV. 
Doba a místo plnění 

 
1 Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. II. do 30 dnů po objednání. 
2 Místem předání a převzetí zboží je sídlo kupujícího. 
 
 

V. 
Předání a převzetí zboží 

 
1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží kupujícím.  
2 Zboží bude dodáno v dohodnutém termínu a předáno prodávajícím kupujícímu v 

místě, kde bude převzato pověřeným pracovníkem.    
3 Kupující je povinen řádně a včas dodané zboží od prodávajícího za podmínek 

stanovených touto smlouvou převzít. Pokud kupující bezdůvodně odepře řádně a včas 
dodané zboží převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí zboží, není prodávající 
v prodlení. 

 
VI. 

Úrok z prodlení 

1 V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu uvedeném v článku IV. 
této smlouvy je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení. 

2 V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury, vystavené prodávajícím 
v souladu s článkem III. této smlouvy, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu 
zákonný úrok z prodlení z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení. 

 
VII. 

Ukončení smlouvy 

1 Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
2 Kupující může od smlouvy odstoupit, pokud prodávající nedodá zboží v termínu 

stanoveném v článku IV. této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem 
následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení 
prodávajícímu. Prodávající může od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující 
nezaplatí včas cenu za řádně a včas dodané zboží. 

3 V případě odstoupení od smlouvy v termínu kratším než 10 dnů do instalace, je 
povinna odstupující strana zaplatit 10% pokuty z hodnoty díla.  

 



VIII. 
Odpovědnost za vady, záruční doba 

 
1 Prodávající poskytuje na kvalitu dodaného zboží záruku v trvání garantovaném 

obsahu licence. 
2 V případě, že je v příloze č. 1 této smlouvy uvedena záruka delší, platí záruka 

uvedená v příloze č. 1 této smlouvy. 
3 Servisní zabezpečení:  

Průkaznost servisních zásahů (tzn. dodržení servisní podpory s předáním zařízení 
kupujícímu) bude řešena oboustranným podpisem předávacího protokolu, který bude 
obsahovat identifikační údaje o problémech, kdo a kdy je prodávajícímu avizoval. 
Kupující vypracuje seznam pracovníků, kteří budou kompetentní požadovat servisní 
zásah. 
Prodávající zaručuje provádění záručního servisu v pracovní dny 8-16hod 
Záruka se nevztahuje na závady, způsobené mechanickým poškozením, nesprávným 
užíváním, porušením provozních podmínek, připojením k zjevně poddimenzované 
nebo nestabilní elektroinstalaci, neodbornou obsluhou, nekompetencí, nedbalostí 
obsluhy, počítačovými viry, používáním neautorizovaného software. Záruky a lhůty 
pro odstranění závad neplatí ve výjimečných případech (rozumí se rozsáhlý požár, 
zásahy blesku, povodně, zemětřesení apod.). 

 
 

IX. 
Všeobecné dodací podmínky 

 
1 Prodávající zaručuje vlastnosti zboží uvedené výrobcem. Zařízení je kompletní, 

funkční.  
2 Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob. 
3 Tato smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží jedno. 
4 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků průběžně číslovaných a 

datovaných, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
5 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – specifikace zboží. 
6 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
7 Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními obchodního zákoníku. 
8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Uveřejnění 
této smlouvy v Registru smluv zajistí kupující. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
X. 

Podpisy smluvních stran 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ...............................    ..................................... 
       Kupující                Prodávající 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jihlavě dne 19.5.2020 


