KUPNÍ SMLOUVA
(dále jen “Smlouva”)

Smluvní strany:
A. The Chapter s.r.o.
se sídlem Přílepy č.p. 282, 769 01 Přílepy
IČO: 08930783, DIČ: CZ08930783
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 116240
zastoupena paní Barborou Mrázkovou, jednatelem
(dále jen “Prodávající”)
a

B. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
se sídlem Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
IČO: 00305847
zastoupena PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka Pr

883
(dále jen “Kupující”)

Smluvní strany se shodly na následujícím:
1. Předmět smlouvy
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1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího prodat Kupujícímu zařízení FOTONAUT a
poskytnout licence na užití software v něm obsažený, jak je uveden v Příloze A (“specifikace
FOTONAUTA”), a tomu odpovídající závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu stanovenou dále
v této smlouvě.
2. Pořizovací cena a platební podmínky
2.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně zařízení Fotonaut a úplatě za poskytnutí licence
v celkové výši 299.000 Kč bez DPH (slovy dvěstědevadesátdevěttisíckorun), přičemž 70%
ceny činí kupní cena zařízení Fotonaut a 30% ceny činí odměna za poskytnutí licence k užití
software (dále jen “Pořizovací cena”).
2.2. Cena za Zařízení FOTONAUT je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím v den předání zařízení FOTONAUT Kupujícímu se splatností sedm (7)
dní.
2.3. V případě, že Kupující nesplní svůj závazek zaplatit celou cenu výše uvedeným způsobem, je
Prodávající oprávněn účtovat poplatek za prodlení ve výši 0,02 % z Pořizovací ceny za každý
započatý den prodlení, a to až do doby úhrady celé kupní ceny.
2.4. Pořizovací cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání částky na bankovní účet
Prodávajícího.

3. Nebezpečí škody na věci
3.1. Prodávající zajistí doručení zařízení FOTONAUT na vlastní náklady na adresu uvedenou v
bodu 3.2. této Smlouvy.
3.2. Doručovací adresa Kupujícího:
osobní předání na adrese Hlavní třída 115/15, Český Těšín, 737 01
3.3. V případě dodání poškozeného zařízení je Kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí a o odmítnutí Smluvní strany sepíší protokol s uvedením vad.
4. Licence k softwaru
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4.1. Zařízení FOTONAUT zahrnuje různá elektronická zařízení spravovaná zakázkovým softwarem vyvinutým Prodávajícím a jeho subdodavateli. Prodávající tímto prohlašuje, že má výhradní práva k softwaru.
4.2. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny a aktualizace softwaru za účelem zvýšení
jeho spolehlivosti, zlepšení designu nebo funkcí.
4.3. Zařízení FOTONAUT je prodáváno s offline software service plánem, který zahrnuje následující:
4.3.1.Tisk fotografií; a

4.3.2.Aktualizace softwaru.
4.4. Kupující je oprávněn bezplatně používat online software service plán po dobu 24 měsíců počínaje předáním zařízení FOTONAUT. Online software service plán zahrnuje následující:
4.4.1.Tisk fotografií;
4.4.2.Aktualizace softwaru;
4.4.3.Zasílání fotografií a gifů e-mailem;
4.4.4.Stahování fotografií přes QR kód nebo mobilní aplikaci FOTONAUT;
4.4.5.Vzdálenou online správu zařízení a eventů;
4.4.6.Variantu softwarové úpravy se zpoplatněnými fotografiemi placenými přes bezkontaktní
terminál;

4.4.7.Neomezený přenos dat přes servery pro zasílání fotografií na e-mail nebo jejich stahování do telefonu;
4.4.8.Online technickou podporu, která je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 19:00
SEČ. Každé řešení problémů mimo tento čas podléhá dodatečnému poplatku 1.000 Kč
bez DPH. V případě, že je odstraňování závad vyhodnoceno jako technická závada, poplatek se neúčtuje.
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4.5. Po uplynutí prvního období pro online software service plán může Kupující pokračovat v jeho
používání za cenu 1.000 Kč bez DPH za 30 dní nebo 10.000 Kč bez DPH za 12 měsíců.
4.6. V případě, že se Kupující nedohodne s Prodávajícím na využívání online software service
plánu po počátečním bezplatném období, Prodávající automaticky odstraní fuknce online
software service plánu. Kupující bude nadále oprávněn bez omezení využívat všechny

funkce offline software service plánu uvedené v bodě 4.3. této Smlouvy.
5. Záruka
5.1. FOTONAUT je zařízení na zakázku a jeho dílenské zpracování se může lišit v nepodstatných
detailech. Některé konkrétní součástky zařízení FOTONAUT jsou ručně vyráběné. Z výše
uvedeného důvodu se FOTONAUT prodává “tak, jak je vyroben”.
5.2. Zařízení FOTONAUT má záruku omezenou na 24 měsíců od data předání zařízení Kupujícímu. Veškeré případné závady a/nebo reklamace musí být uplatněny Kupujícím a předloženy Prodávajícímu.
5.3. Jakékoliv mechanické úpravy Kupujícím nejsou dovoleny. Porušením tohoto omezení ztrácí
Kupující záruku a současně může být považováno za porušení práv k průmyslovému vzoru
Prodávajícího.
5.4. Kupujícímu je zakázáno provádět jakékoliv úpravy softwaru. Porušení tohoto ustanovení

zruší platnost záruky a může být považováno za porušení softwarové licence a práv duševního vlastnictví.
5.5. Prodávající nenese odpovědnost za žádné nepřímé, přímé nebo následné škody (včetně ušlých zisků), které vzniknou v souvislosti s jakýmkoliv použitím zařízení FOTONAUT v rozporu
s pokyny Prodávajícího.
5.6. Prodávající nenese odpovědnost za žádné ztráty způsobené poruchou konkrétní části zařízení FOTONAUT dodávanou třetí stranou a pokrytou zárukou výrobce. V případě poruchy
zařízení FOTONAUT Prodávající nezodpovídá za ztrátu na zisku související s událostmi a
činnostmi Kupujícího za období, kdy je FOTONAUT mimo provoz nebo během záručních
oprav zařízení.
5.7. Odpovědnost Prodávajícího za jakékoli škody je omezena do výše ceny zařízení FOTONAUT.

XXXX
thefotonaut.com

4

5.8. Nepoužité zařízení FOTONAUT může být vráceno Prodávajícímu do 30 dnů od data předání
Kupujícímu. Prodávající může Kupujícímu v takovém případě účtovat poplatek za přepravu a
opětovné naskladnění zařízení. Použitím zařízení FOTONAUT zaniká právo Kupujícího na
vrácení zařízení.
6. Území využítí a Přeprodej
6.1. Kupující souhlasí s využitím zařízení FOTONAUT pouze na adrese jeho provozovny, tj. Muzeum Těšínska, p. o., Historická výstavní budova, Hlavní třída 115/15, 737 01Český Těšín.
Dále smí kupující zařízení FOTONAUT provozovat i na jiných místech, avšak vždy pouze k
propagační činnosti Muzea Těšínska, p. o..
6.2. Porušení ustanovení 6.1 se považuje za podstatné porušení této smlouvy a Prodávající je
oprávněn:
6.2.1.Účtovat Kupujícímu poplatky, které zabrání Kupujícímu používat nebo opětovně pronajímat zařízení FOTONAUT mimo výše uvedené území;
6.2.2.Vzdáleně deaktivovat zařízení FOTONAUT; a
6.2.3.Za každé porušení výše uvedeného ustanovení 6.1 účtovat pokutu ve výši 30.000 Kč
bez DPH.
6.3. Kupující souhlasí s tím, že nebude pronajímat, používat nebo prodávat zařízení FOTONAUT
v rozporu s právními předpisy země původu Kupujícího.
6.4. Kupující souhlasí s tím, že nebude využívat název společnosti a identity společnosti FOTONAUT a zdrží se jakékoli prezentace svých služeb, která může způsobit záměnu se značkou a identitou Prodávajícího.
6.5. Kupující může používat reference, designové ceny, referenční fotografie, logo, fotografie produktů, produktové video a videoreklamy (dále jen „Reference“) společnosti FOTONAUT
pouze na základě předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Za žádných okolností nesmí být Reference použity ve spojení s jiným subjektem než Kupujícím.
6.6. V případě porušení ustanovení 6.5. této Smlouvy je Prodávající oprávněn deaktivovat zařízení FOTONAUT, dokud nebude porušení napraveno. Prodávající si může účtovat pokutu ve
výši 30.000 Kč bez DPH za každé prokázané porušení ustanovení 6.5.
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6.7. V případě dalšího prodeje zařízení FOTONAUT třetí straně je Kupující povinen zajistit, aby
nabyvatel dodržoval podmínky této Smlouvy nebo přímo uzavřel smlouvu s Prodávajícím.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. Prodávající bere na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti teprve jejím uveřejněním v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním této
smlouvy v registru smluv v úplném znění.
7.2. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je příspěvkovou organizací, která hospodaří s veřejnými prostředky a která je povinna předávat svému zřizovateli veškeré informace a v rámci
zákona o přístupu k veřejným informacím i třetím osobám.
7.3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. K řešení sporů vzniklých z této

smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním jsou příslušné české soudy.
7.4. Kupující nesmí postoupit žádná ze svých práv podle této smlouvy, ani delegovat jakékoli plnění podle této smlouvy, s výjimkou předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
7.5. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami, pokud jde o předmět této smlouvy,

a nahrazuje všechny ostatní dohody, ať už písemné nebo ústní, o předmětu této smlouvy.
7.6. Součástí této smlouvy jsou i obchodní podmínky, které jsou uvedené na adrese
http://www.thefotonaut.com/en/terms-and-conditions.
7.7. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami.
7.8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Muzeem Těšínska, p. o. zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje Muzea Těšínska, p. o. použity. Muzeum Těšínska, p. o. při zpracování osobních

údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou
uvedeny na oficiálních webových stránkách Muzea Těšínska, p. o. www.muzeumct.cz.
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V _________dne ___________

V _________dne ___________

Za Prodávajícího:

Za Kupujícího:

____________________

____________________

Barbora Mrázková

PaedDr. Zbyšek Ondřeka

jednatel

ředitel Muzea Těšínska, p. o.

The Chapter s.r.o.
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