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KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená na základě ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Česká republika – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 

 
se sídlem:   Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
zastoupena:   Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel ÚHÚL 
IČO:    00020681 
DIČ:    není plátce DPH 
bankovní spojení:    ČNB Praha, č.ú.: 2527201/0710 
 
 
(dále jen „kupující“) na straně jedné 
 
a 
 

2. TresTech s.r.o. 
 
se sídlem:    Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 
zastoupena: Tomáš Hauzner, B.A., jednatel 
IČO:    04262719 
DIČ:    CZ04262719 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 11403841/5500 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244853                    
 
(dále jen „prodávající“) na straně druhé 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“) 
 

II. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k 6 kusům serverů HPE 

DL 380 Gen10 v provedení dle Technické specifikace tvořící Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět 
koupě“). Kupující se zavazuje předmět koupě od prodávajícího převzít a zaplatit mu za něj sjednanou 
kupní cenu. 

  

III. 
Dodací lhůta a místo plnění  

 
1. Prodávající se zavazuje, že odevzdá předmět koupě včetně veškerého příslušenství kupujícímu do 14. 8. 

2020 na sjednané místo plnění.  

2. Místem plnění je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 250 01 
Brandýs nad Labem. 
 

3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost k řádnému a včasnému 
odevzdání předmětu koupě. 

 
IV. 

Kupní cena a platební podmínky 
 

1. Kupující se za podmínek této smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za předmět koupě ve  
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výši:  

 Cena bez DPH: 2.745.000 Kč  
 (slovy: dva miliony sedm set čtyřicet pět tisíc korun českých) 
 DPH ve výši: 576.450 Kč  
 (slovy: pět set sedmdesát šest tisíc čtyři sta padesát korun českých) 
 Cena celkem včetně DPH: 3.321.450 Kč (dále jen „celková kupní cena“) 
 (slovy: tři miliony tři sta dvacet jedna tisíc čtyři sta padesát korun českých)  

 Dojde-li před dodáním předmětu koupě obecně závazným předpisem ke změně výše DPH, bude 
účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a kupní cena 
bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. 

2. Tato kupní cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady související s řádným 
a včasným dodáním předmětu koupě.  

3. Kupní cena bude kupujícím prodávajícímu zaplacena na základě faktury prodávajícího se splatností do 
30 dnů ode dne převzetí faktury kupujícím. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu podle příslušných právních předpisů a musí být kupujícímu zaslána písemně na adresu jeho 
sídla dle čl. I. Smlouvy. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí předmětu koupě 
podepsaný oběma smluvními stranami. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti a přílohy nebo 
bude obsahovat chyby, je kupující oprávněn vrátit ji před datem splatnosti prodávajícímu k doplnění nebo 
opravě. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta 30 dní započne běžet dnem převzetí 
opravené nebo doplněné faktury kupujícím. 

4. Kupní cena bude zaplacena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v 
čl. I této smlouvy. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání kupní ceny z bankovního účtu 
kupujícího. 

5. Kupující neposkytuje na zaplacení kupní ceny zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé straně 
závdavek. 

 

V. 
Předání a převzetí předmětu koupě 

 
1. Prodávající je povinen předmět koupě kupujícímu odevzdat dle podmínek a v souladu s touto smlouvou. 

Kupující se zavazuje předmět koupě převzít, bude-li prost jakýchkoli vad.  

2. Prodávající je povinen informovat kupujícího o konkrétním dni dodání předmětu koupě minimálně 2 dny 
předem, konkrétní čas bude stanoven dohodou obou stran 

3. Předmět koupě se považuje za převzatý kupujícím okamžikem potvrzení předávacího protokolu 
kupujícím. Tímto okamžikem nabývá kupující vlastnické právo k předmětu koupě, rovněž tímto na 
kupujícího přechází nebezpečí škody na předmětu koupě.  

4. Předmět koupě vykazující zjevné vady nebo předmět koupě, který není úplný, není kupující povinen 
převzít a zaplatit za něj kupní cenu.  

5. Kupující je oprávněn, nikoli však povinen, převzít předmět koupě i v případě, že vykazuje vady, které 
nebrání jeho řádnému užívání. Tyto vady budou specifikovány v předávacím protokolu, kde bude 
uvedena i lhůta, v níž se prodávající zaváže vytčené vady odstranit. Převezme-li kupující předmět koupě, 
který vykazuje vady, nebezpečí škody na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěných 
při předání a převzetí předmětu koupě. 

 
VI. 

Záruka za jakost a odpovědnost za vady 
 
1. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá právní vady, zejména není zatížen právy třetích osob. 

2. Prodávající odpovídá za vady, které má předmět koupě v době odevzdání. Práva z odpovědnosti za 
vady, které jsou zjevné již při převzetí předmětu koupě, musí být kupujícím uplatněny v předávacím 
protokolu. 

3. Záruční doba týkající se předmětu koupě činí 36 měsíců. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že 
předmět koupě bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou, bude způsobilý ke  
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sjednaným, jinak k obvyklým, způsobům užití a jeho stav bude odpovídat obecně závazným právním 
předpisům.  

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění 
vady. 

5. Kupující je povinen oznámit vadu a uplatnit nárok na odstranění vady bezodkladně po zjištění vady. 
Požadavky na odstranění vady a provedení servisních úkonů bude kupující nahlašovat na Centrum 
služeb podpory HPE a to telefonicky na čísle: +420 239 018 791 případně na e-mailové adrese: 
podpora@hpe.com. Servisní podpora je sjednána v režimu 9x5 s odezvou do druhého pracovního dne. 

 
VII. 

Ukončení smlouvy 
 
1. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení povinností kupujícího. 

V odstoupení musí prodávající konkrétně uvést, v čem podstatné porušení povinností kupujícího spatřuje. 

2. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení povinností prodávajícího. 
V odstoupení musí prodávající konkrétně uvést, v čem podstatné porušení povinností kupujícího spatřuje. 

3. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení prokazatelně 
doručeno druhé smluvní straně, nejpozději 5. den ode dne odeslání odstoupení na adresu druhé smluvní 
strany dle čl. I této smlouvy.  

4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty podle 
Smlouvy a na náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté prodávajícím k doposud dodaným částem 
předmětu koupě, ani další práva a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

5. Smlouvu lze ukončit, kromě splnění předmětu Smlouvy, i písemnou vypovědí s uvedením důvodu. 
Výpovědní doba je stanovena na 30 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni 
prokazatelného doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Má se za to, že k doručení výpovědi 
druhé straně došlo nejpozději 10. den ode dne jejího odeslání na adresu sídla druhé smluvní strany dle 
čl. I. Smlouvy. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Na právní vztahy, Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku 
vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve 
smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku.  Ustanovení § 1799 a § 1800 občanského 
zákoníku se nepoužijí.  

3. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 

4. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a 
vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti.  
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí Kupující nejpozději do 30 
dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v Registru smluv; Prodávající souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy. 

5. Prodávající bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

6. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této smlouvy třetí osobě 
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 

mailto:podpora@hpe.com
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7. Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. 

8. Odpovědnou osobou ve věcech převzetí předmětu koupě, pro účely plnění této smlouvy je: 

a. za kupujícího: xxx ,tel.: xxx , email: xxx 

      
b. za prodávajícího:   xxx ,tel.: xxx , email: xxx 

c. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

d. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž prodávající a 
kupující obdrží každý 1 vyhotovení této smlouvy. 

 
Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 
 
Příloha č. 1 – Technická specifikace nabízených serverů 

 
 

V Brandýse nad Labem  dne 4. 8. 2020     V Praze dne 4. 8. 2020 
 
 
 
 
 
                                                                                        
…............………………………………..                    …............……………………………….. 
                    za kupujícího                     za prodávajícího 
        Ing. Jaromír Vašíček, CSc.                                        Tomáš Hauzner, B.A. 
                      ředitel                                                                                              jednatel 
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Příloha č. 1 – Technická specifikace nabízených serverů 

 

 

6x HPE server ProLiant DL380 Gen10 
 

POČET KÓD PRODUKTU POPIS PRODUKTU PODROBNÝ POPIS PRODUKTU 

 
Server CTO      

6 P19719-B21 HPE DL380 Gen10 24SFF NC CTO Svr HPE ProLiant DL380 Gen10 NC – konfigurovatelný  server 
□ disková klec na 24x SFF ( 2,5" ) pevný disk 
□ 2 x HPE Smart Socket Guides pro instalaci procesorů 
□ 24 DIMM slotů pro instalaci RDIMM, LRDIMM DDR4 
pamětí 
□ HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID 
□ grafický adaptér (integrovaný) 
□ 1x x16 PCIe, 2x x8 PCIe, 1x FlexibleLOM I/O slot 
□ 5x  USB port (1x přední, 2x interní, 2x zadní ), 1x 
MicroSD 
□ iLO 5 ASIC –  procesor pro vzdálenou správu (virtuální 
grafická konzole) 
□ 6x hot-plug performance větráky ( redundantní ) 
□ bez napájecích zdrojů 
□ rackmount (2U) 
□ 3-letá záruka on-site 

 

Procesory      

6 P24473-L21 Intel Xeon-G 6248R FIO Kit for DL380 
G10 

24-jádrový Intel Xeon-Gold 6248R (3.0GHz/205W) FIO 
procesorový kit 

 

6 P24473-B21 Intel Xeon-G 6248R Kit for DL380 
Gen10 

24-jádrový Intel Xeon-Gold 6248R (3.0GHz/205W) 
procesorový kit 

 

Paměťové kity      

144 P00924-B21 HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart 
Kit 

32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 
Registered paměťový kit 

 

Pevné disky      

12 P04543-B21 HPE 800GB SAS WI SFF SC DS SSD 800 GB SSD 12 Gbit/s SAS Write Intensive SFF (2,5") 
Digitally Signed Firmware  hot-plug pevný disk drive writes 
per day min. 10, Terabytes written min. 14500 

 

48 P10442-B21 HPE 1.92TB SAS RI SFF SC VS DS 
SSD 

1,92 TB SSD 12 Gbit/s SAS Read Intensive SFF (2,5") 
Digitally Signed Firmware  hot-plug pevný disk drive writes 
per day min. 1, Terabytes written min. 3500 

 

12 P19888-B21 HPE 240GB SATA RI M.2 2280 SSD    

10/25 GbE adaptér a kabely      

6 817718-B21 HPE 10/25GbE 2p SFP28 BCM957414 
Adptr 

HPE Ethernet 10/25Gb 2-portový 631-SFP28 adaptér 
(Broadcom BCM57414),  PCIe 3.0 x8, konektor 2x SFP28 

 

6 817709-B21 HPE 10/25GbE 2p FLR-SFP28 
BCM957414 Adp 

HPE Ethernet 10/25Gb 2-portový 631FLR-SFP28 adaptér 
(Broadcom BCM57414), FLR slot, konektor 2x SFP28 

 

4 844477-B21 HPE 25Gb SFP28 to SFP28 3m DAC    

M.2 kit        

6 878783-B21 HPE Universal SATA HH M.2 Kit    

RAID řadič      

6 P01366-B21 HPE 96W Smart Storage Battery 
145mm Cbl 

Baterie s držákem pro Smart Array řadiče  

6 870549-B21 HPE DL38X Gen10 12Gb SAS 
Expander 

SAS expandér pro až 28 pevných disků SAS/SATA  

6 804331-B21 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 
Ctrlr 

Smart Array P408i/2 GB FBWC – 2x x4 interně Mini-SAS, 
12 Gbit/s SAS  RAID kontrolér; AROC slot, 2 GB flash 
read/write cache; RAID 1, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 

 

Napájecí zdroje      

12 830272-B21 HPE 1600W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply 
Kit 

1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen napájecí 
zdroj  

 

Rail kit        

6 733660-B21 HPE 2U SFF Easy Install Rail Kit HPE 2U SFF Easy Install Rail Kit - kolejnice pro instalaci do 
racku 

 

6 733664-B21 HPE 2U CMA for Easy Install Rail Kit Rameno pro management kabeláže - pro 2U Easy Install 
Rail kit 

 

TPM        



č. smlouvy kupujícího: UHUL/2472/2020/ISaT                                      č. smlouvy prodávajícího: OP-20-353                    

 
Stránka 6 z 6 

kit 

6 864279-B21 HPE TPM 2.0 Gen10 Kit Trusted Platform Module - kit v2.0  

OneView licence      

6 E5Y34A HPE OV 3yr 24x7 Supp Phys 1 Svr Lic HPE OneView (včetně licence iLO Advanced a podpory 3yr 
24x7) - licence na 1 fyzický server 

 

Servisní podpora      

6 H7J32A3  WAH HPE DL38x Gen10 Support 3-letá podpora HPE Packaged Support Service Foundation 
Care NBD – servisní podpora hardware a software třetích 
stran s odezvou do druhého pracovního dne. 

 

 


