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KUPNÍ SMLOUVA 
                                                                            číslo smlouvy u kupujícího 6/ 029  /2020 

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), a dle zákona č. 121/2000 Sb., 

 
 
Smluvní strany: 
  

1. Data Force, s.r.o. 
se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 225785 
IČ: 02967171 
DIČ: CZ 02967171 
bankovní spojení: , č.ú.:  CZK 
bankovní spojení: , č.ú.: EUR 
v zastoupení jednatelem panem   

 (dále jen „prodávající“) 
 

a 
 

2. Český hydrometeorologický ústav 
se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 00 Praha, Komořany 
IČ:  00020699 
DIČ: CZ00020699 
zastoupená  - ředitel ČHMÚ 

 (dále jen „kupující“) 
 

 

Článek I.  
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně, ve sjednaných 
termínech, na sjednané místo dle článku II odst. 2 a v požadované kvalitě „rozšíření licence 
Commvault pro „BACKUP server“ ČHMÚ včetně podpory podrobně specifikovaný v příloze č. 1 této 
smlouvy (dále též jen „zboží“).  

2) Dále je předmětem této smlouvy: 

a) umožnit kupujícímu se zbožím nakládat a převést na něj vlastnické a všechna další (např. licenční) 

práva ke zboží (dále také „plnění“) 

b) závazek kupujícího řádně dodané zboží a služby převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní 

cenu.  
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Článek II.  
Doba, místo a způsob plnění 

1) Prodávající je povinen kupujícímu dodat veškeré zboží dle čl. I odst. 1 této smlouvy ve sjednaném 
množství a kvalitě, na své náklady, nejpozději do 25 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

2) Místem plnění je lokalita kupujícího:  

Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 00 Praha, Komořany 

3) O předání a převzetí zboží nebo služeb bude vždy sepsán protokol o předání a převzetí plnění (dále jen 
„předávací protokol“) ve 2 vyhotoveních, která budou podepsána oprávněným zástupcem prodávajícího 
a kupujícího, a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení předávacího protokolu. Návrh předávacího 
protokolu připraví prodávající. 

4) Poskytování servisní podpory a záručního servisu není součástí plnění.  

5) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podpisem předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami. Vlastnické a všechna další práva (např. licenční) ke zboží, případně jeho části, nabývá kupující 
po uhrazení kupní ceny prodávajícímu. 

6) Kupující není povinen převzít zboží a služby, které vykazují zjevné vady či odchylky od popisu dle této 
smlouvy a její přílohy č. 1. V takovém případě je kupující neprodleně povinen sepsat zápis o zjištěných 
vadách a předat jej prodávajícímu. Do odstranění vad není kupující povinen podepsat předávací protokol 
a zaplatit cenu za plnění. 

7) Prodávající je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit zájmy a dobré jméno 
kupujícího a postupovat v souladu s jeho pokyny.  

8) Kupující je povinen poskytovat prodávajícímu součinnost nezbytnou k řádnému plnění povinností 
prodávajícího dle této smlouvy.  

9) Prodávající odpovídá za to, že veškeré plnění dle této smlouvy:  

a) pochází z autorizovaného obchodního kanálu výrobce, 

b) je pod zárukou výrobce dodávaného plnění v délce uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

Článek III.  
Kupní cena a platební podmínky 

1) Podrobná kalkulace ceny v položkovém členění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

2) Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a zahrnují veškeré 
náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu smlouvy, včetně dopravy do místa plnění. Cenu je 
možné měnit pouze v případě změny sazby DPH; v takovém případě není třeba uzavírat dodatek k této 
smlouvě. 
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3) Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po převzetí zboží a služeb kupujícím. Kupní cenu uhradí kupující 
na základě faktury prodávajícího bezhotovostním převodem, přičemž splatnost faktury je 21 dnů ode 
dne jejího doručení kupujícímu. 

4) Faktura prodávajícího musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a 
daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury musí být kopie 
příslušného předávacího protokolu dle čl. II odst. 3 této smlouvy. Text faktury musí obsahovat číslo 
smlouvy kupujícího a v českém jazyce popsaný předmět smlouvy. 

5) V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je kupující 
oprávněn tuto fakturu bez zbytečného odkladu vrátit prodávajícímu, aniž by se tím kupující dostal do 
prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravené nebo nově 
vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být kupujícím jednoznačně vymezen. 

6) Povinnost kupujícího zaplatit fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním příslušné 
částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

 

Článek IV.  
Povinnost mlčenlivosti 

1) Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při 
plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a 
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s 
účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 

oprávněného orgánu.  

2) Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které 
se budou podílet na poskytování služeb kupujícímu dle této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti 
osobami, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost 
porušil sám. 

3) Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy. 

 

Článek V.  
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1) Prodávající odpovídá za to, že zboží má vlastnosti stanovené touto smlouvou a její přílohou č. 1. 

2) Vadou plnění se rozumí zejména odchylka od množství, druhu či kvalitativních náležitostí plnění 
stanovených touto smlouvou a její přílohou č. 1, technickými normami či obecně závaznými právními 
předpisy, dále dodání jiného zboží a vady v dokladech nutných k řádnému užívání zboží a k nakládání se  
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 zbožím. 

3) Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní 
pokuty. 

 

Článek VI. 

Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

1) V případě prodlení prodávajícího s předáním plnění ve lhůtách uvedených v čl. II této smlouvy, a to i v 
případě jeho nepřevzetí kupujícím z titulu jeho vad, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

2) V případě, že prodávající poruší povinnost mlčenlivosti uvedenou mu v čl. IV této smlouvy, je povinen 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

3) V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury prodávajícího je prodávající oprávněn účtovat mu 
úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení. 

4) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody a na řádné dokončení plnění 
předmětu smlouvy. 

 

Článek VII.  
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1) Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) odstoupením od smlouvy  

I. za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou podstatným způsobem; 

II. v případech, které si smluvní strany ujednaly v této smlouvě; 

b) dohodou smluvních stran. 

2) Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě: 

a) prodlení prodávajícího s předáním zboží delším než 21 dnů, a to i v případě nepřevzetí zboží 

kupujícím z titulu jeho vad,  

b) zjistí-li po předání zboží, že nemá vlastnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 

3) Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny 
delším než 15 dní po splatnosti.  

4) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této 
smlouvy druhé smluvní straně. 

5) Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení sjednaných smluvních pokut nebo úroku z 
prodlení ani případný nárok na náhradu škody. 
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Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

1) Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem. 

2) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 
vyhotovení. 

3) Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze po dohodě smluvních stran, která musí mít formu 
písemných, číslovaných a datovaných dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.  

4) Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných ustanovení a 
ustanovení jejích příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 
zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu této smlouvy.  

5) Kupující prohlašuje, že je povinným subjektem podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů 

6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv 
na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv. 

7) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

- příloha č. 1 – Cenová kalkulace 
 

8) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu, souhlasí s ním, a dále 
prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

 
 
Prodávající:      Kupující:  
 
 
V Praze, dne                 V Praze, dne 
 
 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
     Data Force, s.r.o.      ČHMÚ 
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Příloha č. 1 
 

Cenová kalkulace 

Položka 

Ks Cena/ks  

 

(Kč bez DPH) 

Cena/ks        

po slevě 

(Kč bez DPH) 

Mezisoučet  

po slevě 

(Kč bez DPH) 

CV-BR-FT - Commvault Complete Backup & Recovery - Per Front-End TB, 

Perpetual 
5 

S-STD-19 - Support & Maintenance Subscription Notification of software 

updates, product fixes and related enhancements. 7am to 7pm CET access to 

the CommVault Technical Assistance Center (Monday through Friday, not 

including holidays) – 45m. 

1 

Cena celkem bez DPH    740 000  Kč 

DPH 21 %    155 400 Kč 

Cena celkem s DPH    895 400 Kč 

 




