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KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

 

Kupující: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 

Praha 2, Albertov 6, 128 00 

Zastoupeným: Prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc., děkanem fakulty 

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

  

 
Prodávající: EBSCO Information Services, s.r.o. 

Praha 1, Klimentská 1746/52, 110 00 

Zastoupený:  na základě plné moci udělené jednatelem, panem  

 dne 7.9.2020, jež byla součástí nabídky 

IČ: 49621823 

DIČ: CZ49621823 

Zapsaná v obchodním rejstříku městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 24504 

Bankovní údaje: Deutsche Bank AG Praha, č.ú.:

  t a k t o: 

 I. 

 Předmět plnění     

       Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu funkční přístup k titulům uvedeným v příloze 

č. 1 této smlouvy (v případě online formy) nebo průběžnou dodávku vydávaných čísel periodik 

uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (v případě tištěné formy), to vše v období 1. 1. 2021– 

31. 12. 2021 (dále jen „předmět plnění“). 

        Kupující se zavazuje zaplatit za řádně a včas zajištěný či dodaný předmět plnění kupní 

cenu dle článku II. této smlouvy a za podmínek ve smlouvě stanovených. 

Zakázka je kupujícím zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu dle § 6 a § 31  z. č. 134/2016 

Sb. 

 

II. 

Kupní cena 

Kupní cena za předmět plnění specifikovaný v čl. I smlouvy činí: 

Cena bez DPH:  ……………………….  623.591,75 Kč  

DPH ve výši 10% …………………….    62.359,18 Kč 

DPH ve výši 21% …………………….             0,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH: ……………  685.950,93 Kč  

(slovy: šestsetosmdesátpěttisícdevětsetpadesát korun českých a devadesáttři haléřů). 
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Tato cena je celkovou cenou za předmět plnění, rozsah objednávek, ceny a DPH jednotlivých 

titulů jsou rozepsány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy. Tyto ceny 

jsou shodné s cenami uvedenými v nabídce prodávajícího ze dne 29.9.2020 a jsou pevné a 

nejvýše přípustné. 

     Kupující zaplatí kupní cenu takto: na základě faktury, vystavené prodávajícím. Celé roční 

plnění bude fakturováno najednou a předem.     

     Lhůta splatnosti faktury činí 21 dní od jejího doručení kupujícímu. 

     Za den zaplacení kupní ceny je považován den, kdy je částka odepsána z účtu kupujícího ve 

prospěch účtu prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Faktura musí mít všechny 

náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a musí na ni být uvedena touto 

smlouvou stanovená lhůta splatnosti, jinak je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu k 

přepracování, či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

opravené faktury kupujícímu. 

III. 

 Doba plnění 

     Prodávající se zavazuje zajistit plný přístup k předplaceným online seriálům (uvedených 

v příloze č. 1) v rozsahu IP adres kupujícího v období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. 

    Prodávající se zavazuje zajistit průběžnou dodávku aktuálních čísel předplacených tištěných 

seriálů (uvedených v příloze č. 1) na adresu: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 

Biologická knihovna. Viničná 7, Praha 2, 128 00.   

 

IV. 

 Vady předmětu plnění 

  V případě, že přístup k některému z online seriálů uvedených v příloze č. 1 nebude funkční, 

je prodávající povinen na základě upozornění kupujícího tuto skutečnost napravit bez 

zbytečných odkladů, nejdéle do 5 pracovních dnů.  

  V případě, že prodávající neobnoví přístup k některému z online seriálů uvedených v příloze 

č. 1 do 5 pracovních dnů od upozornění kupujícím, vzniká kupujícímu nárok na smluvní 

pokutu ve výši 50,-  Kč za každý pracovní den a za každý seriál, ke kterému nebude mít 

kupující přístup online. 

    Ustanovení, uvedená v čl. IV. nebudou aplikována na případy, kdy k nefunkčnosti nebo 

omezení přístupu k elektronickému časopisu dojde z jednoho z následujících důvodů: 

o Problémy s připojením k internetu na straně kupujícího 

o Plánovaná údržba na straně vydavatele časopisu 

o Změna IP adres kupujícího, o které nebyl prodávající předem vyrozuměn 

 

   V případě, že nebude dodáno některé z čísel tištěného seriálu, uvedeného v příloze č. 1, je 

prodávající povinen na základě upozornění kupujícího tuto skutečnost napravit.  

   Pokud chybějící číslo nedodá prodávající do 6 měsíců od data vydání, má kupující nárok na 

smluvní pokutu ve výši čtyřnásobku poměrné části ceny titulu, která odpovídá hodnotě ceny 

nedodaného čísla (čísel) vzhledem k počtu všech čísel vydaných v r. 2021.    

Smluvní pokuty se započítávají na náhradu škody.    

 

V. 
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 Ostatní ujednání 

     Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení se 

splněním své povinnosti spustit objednanou službu (online přístup) po dobu delší než 30 dnů.  

    Smluvní strany jsou dále oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených 

obchodním zákoníkem. 

     Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

     Tato smlouva nabývá platnosti ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná 

je od 01. 01. 2021. 

   Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy smluvních stran příslušnými 

ustanoveními obchodního zákoníku, a to na základě výslovného ujednání smluvních stran. 

     Tato smlouva je vyhotovena a podepsána digitálně.  

     Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Seznam titulů odborných periodik, která jsou předmětem smlouvy 

 

V Praze dne.........2020                                                      V …………….  dne......….2020 

Kupující:                                                                            Prodávající: 

 

 

 

 

                                         ............................................ 

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc 

děkan Přírodovědecké fakulty na základě plné moci 

Univerzity Karlovy  EBSCO Information Services s.r.o. 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 – Seznam titulů odborných periodik, která jsou předmětem smlouvy

VZ/20/549

Titul ISSN forma

nabídková cena v 

Kč bez DPH DPH

nabídková cena v Kč 

včetně DPH

American Naturalist 0003-0147 Online only

Annual Review of Anthropology 1545-4290 Online only

Annual Review of Biochemistry 0066-4154 Online only

Annual Review of Cell and Developmental Biology 1081-0706 Online only

Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 1545-2069 Online only

Annual Review of Entomology 1545-4487 Online only

Annual Review of Genetics 0066-4197 Online only

Annual Review of Genomics & human genetics 1527-8204 Online only

Annual Review of Immunology 0732-0582 Online only

Annual Review of Microbiology 0066-4227 Online only

Annual Review of Neuroscience 0147-006X Online only

Annual Review of Physiology 0066-4278 Online only

Annual Review of Plant biology 1545-2123 Online only

Biology Letters 1744-9561 Online only

Current biology 0960-9822 Online only

Evolutionary Ecology Research 1937-3791 Online only

Forensic anthropology 2573-5020 Online only

Invertebrate Systematics 1445-5226 Online only

Journal of Tropical ecology 0266-4674 Online only

Microbiology and Molecular Biology Reviews 1098-5557 Online only

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America 1091-6490 Online only

Royal Society of London. Proceedings B. Biological Sciences 0962-8452 Online only

CELKEM 623 591,75 62 359,18 685 950,93


