
 

 

 

Kupní smlouva 
(podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku) 

 
Č.j.  

 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Prodávající 
Společnost: Nextis s.r.o.  
Se sídlem: Krmelínská 934/4, 720 00 Ostrava  
Zastoupený(á): , jednatelem  
osoba oprávněná jednat ve věcech této kupní smlouvy:   
IČO:   
DIČ:   
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu:   
Telefon:   
FAX:   
E-mail:   
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35267. 
 
2. Kupující 
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
se sídlem Lannova 193/26, České Budějovice, 370 74. 
Zastoupená  - náměstkem ředitele pro ekonomiku, 
IČO:  
Kupující není plátce DPH 
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice 
Číslo účtu:  

 
II. 

Předmět plnění 
Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je prodej a dodávka celkem 32 ks IP 
telefonních přístrojů, blíže specifikovaných v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, 
pro potřeby kupujícího, včetně dopravy do místa plnění. 

 
III. 

Doba plnění 
1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží nejpozději do 40 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy. 
2. Prodávající je povinen o termínu dodávky informovat odpovědnou osobu kupujícího nejméně 2 
pracovní dny před uskutečněním dodávky. Pokud odpovědná osoba nebude informována, může 
se stát, že dodávka nebude převzata a náklady s neuskutečněnou dodávkou tak jdou k tíži 
prodávajícího. 

 
IV. 

Místo plnění 
Místem plnění je sklad OIKT na adrese: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,  
Plavská 2, České Budějovice. 
 



 

 

V. 
Kupní cena 

1. Kupní cena požadovaného zboží je uvedena v příloze této smlouvy.  
2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (tj. balné, pojištění, dopravu do 
místa plnění, apod.). 
3. Dohodnutá jednotková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou. 
 

VI. 
Platební podmínky 

1.  Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání zboží a po potvrzení převzetí zboží 
odpovědnou osobou kupujícího na dodacím listu.  
2. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty a s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„občanský zákoník“) 
3. Faktury budou viditelně označeny . 
4. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena do 21 kalendářních dnů od doručení faktury, jejíž 
součástí bude kopie podepsaného dodacího listu. Faktura bude zaslána ve dvojím vyhotovení na 
adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OIKT-MTZ, Lannova 193/26, 370 74 České 
Budějovice.  
5. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její 
splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy, není 
správně označena, nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí, či pokud ve faktuře chybí 
některá jiná náležitost dohodnutá touto smlouvou. 
6. Zálohu na zboží kupující neposkytuje. 
 

VII. 
Odpovědnost za vady 

Záruční doba je stanovena na 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Případné 
vady zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího. Ten 
je povinen vady, oznámené v záruční lhůtě, na své náklady neprodleně odstranit. 
 

VIII. 
Všeobecné dodací podmínky 

1 Prodávající je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými 
normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové (nepoužité), 
v originálním balení výrobce.  
2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího a potvrzením dokladu o 
převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího.  
3. Dodávku je oprávněna převzít odpovědná osoba kupujícího: 

• , tel. , , e-mail:  

• , tel. , , e-mail:  

• , tel. , , e-mail:  
 

IX. 
Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý kus a 
den prodlení, při nesplnění dodací lhůty podle čl. III. odst. 1 smlouvy a současně si kupující 
vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy, pokud bude prodávající v prodlení 
s dodávkou o více než 15 pracovních dnů. 
2. Odstoupení od smlouvy dle odst. 1 je účinné okamžikem odeslání sdělení na emailovou adresu 
prodávajícího uvedenou v čl. 1. 
3. Při prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn účtovat objednateli zákonný 
úrok z neuhrazené fakturované částky vč. DPH za každý, byť i započatý den prodlení.. 
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní 
straně k jejímu zaplacení. 



 

 

5. Náhrada případně vzniklé škody ustanoveními tohoto článku není dotčena. 
 

X. 
Další ujednání 

1. Odstoupení od smlouvy je možné v souladu s občanským zákoníkem, dohodou smluvních stran, 
či v souladu s ustanoveními této smlouvy.  
2. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, 
občanského zákoníku. 
3. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky. 
5. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
 

XI. 
Platnost a účinnost 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
uveřejnění smlouvy v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že vložení do registru 
smluv zajistí kupující. 
 
 
 
 
 
Příloha:  Specifikace a ceny zboží 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

V Ostravě V Českých Budějovicích

podepsáno elektronickypodepsáno elektronicky

jednatel Nextis s.r.o. náměstek ředitele pro ekonomiku

prodávající kupující



Příloha ke kupní smlouvě čj.  

 

 
Specifikace a ceny zboží: 
 

 
  

Název
požadované 

množství ks

Cena/ks bez 

DPH

Cena celkem s DPH 

21%

Telefonní přístroj IP typ "Cisco IP Phone 8851",
• IP telefon Cisco, product number: „CP-8851-K9=“, 

barva „Charcoal“.

• Dodat včetně rozšiřujícího panelu, typ „CP-8800-A-
KEM“.

• Dodat včetně licence pro Cisco Unified 
Communications Manager (Call Manager) verze 11.x.

30         12 670,00 Kč               459 921,00 Kč 

Telefonní bezdrátový přístroj IP typ "Cisco CP-6825-
3PC-BUN-CE"

2 8 100,00 Kč           
                19 602,00 Kč 

Celková nabídková cena: 479 523,00 Kč               
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