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Kupní smlouva 
uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“) 
dále jen („smlouva“) 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Kupující 

 
Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
se sídlem:    Brno - Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00  
IČO:     05800226 
datová schránka:   zzfnkp3 
bankovní spojení (číslo účtu):  3031881/0710 (ČNB) 
telefon:     +420 541 110 777 
e-mail:     posta@nukib.cz 
zastoupený:    Mgr. Petrem Kadlecem, ředitelem Odboru bezpečnosti 
kontaktní osoba:   
telefon:     
e-mail:     
       
(dále jen „kupující“) 

 
a 
 
2. Prodávající 
 
AUTOGARD spol. s r.o. 
- společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 12304 
 
zastoupená:      jednatelem 
se sídlem:    Nová 387/32, 664 41 Popůvky 
IČO:      49446053 
DIČ:      CZ49446053 
datová schránka   6drpj8r 
bankovní spojení (číslo účtu):  ČSOB a.s.  číslo účtu: 382349303/300 
kontaktní osoba:   
telefon:     
e-mail:     
 
(dále jen „prodávající“) 
 
(Kupující a prodávající společně dále také jako „smluvní strany“) 
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II. PŘEDMĚTEM SMLOUVY 

1. Předmětem této Smlouvy je povinnost prodávajícího dodat motorový turniket a 
elektromechanickou branku s příslušenstvím, včetně montáže (dále jen „dodávka“) za podmínek 
stanovených v této smlouvě. Přesná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této 
smlouvy – „Specifikace předmětu plnění“ 

2. Součástí dodávky jsou i práce a činnosti v této smlouvě nespecifikované, které však jsou 
k řádnému splnění této smlouvy nezbytné, a o kterých prodávající vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedením těchto nespecifikovaných prací a činností však 
v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu za plnění dle této smlouvy. 

3. Prodávající se zavazuje provést dodávku v souladu s českými technickými normami a v souladu s 
obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení dodávky.  

4. Prodávající tímto prohlašuje, že dodávka nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského 
zákoníku.  

5. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu při provádění dodávky potřebnou součinnost, 
řádně provedenou dodávku převzít a za provedenou dodávku prodávajícímu uhradit kupní cenu 
podle této smlouvy za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. 

 

III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

1. Prodávající je povinen dodat dodávku nejpozději do 18.12.2020. Předpokladem splnění tohoto 
závazku prodávajícího je řádné dodání a předání dodávky do uvedeného data. 

2. V případě, že dojde k překročení termínu plnění z důvodů, které vznikly na straně kupujícího, 
veškeré následující termíny se o příslušnou dobu posunují. Smluvní strany se zavazují tuto 
skutečnost popsat, zachytit a stvrdit protokolem podepsaným oprávněnými osobami a následně 
bez zbytečného odkladu i dodatkem k této smlouvě. 

3. Místem plnění je pracoviště kupujícího na adrese: Mučednická 1125/31, Brno, PSČ 616 00. 

4. Prodávající se zavazuje respektovat opatření kupujícího k nepřetržitému střežení místa plnění, 
zejména opatření ke kontrole vnášeného materiálu, osob vstupujících a vozidel vjíždějících do 
místa plnění.  

5. S ohledem na postavení kupujícího, jsou zaměstnanci a zaměstnanci poddodavatelů prodávajícího 
při plnění této smlouvy povinni dodržovat vnitřní bezpečnostní předpisy kupujícího. 

6. Kupujícího není povinen převzít dodávku, pokud obsahuje vady. 

7. O předání a převzetí dodávky bude sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami 
smluvních stran. Kupující může dodávku převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle 
odborného názoru kupujícího samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání, pokud 
se prodávající zaváže vady odstranit v kupujícím stanovené lhůtě. 

 

 
IV. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Prodávající je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat svědomitě, s řádnou 
a odbornou péčí a potřebnými odbornými schopnostmi. Při plnění předmětu této smlouvy je 
prodávající vázán platnými a účinnými právními předpisy a pokyny kupujícího. 

2. Kupující poskytne prodávajícímu nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému a včasné realizaci 
dodávky. 
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3. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné 
a včasné plnění předmětu této smlouvy a poskytovat si navzájem za tímto účelem nezbytnou 
součinnost.   

 

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Kupní cena je sjednaná dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou prodávajícího, která je 
přílohou č. 2 k této smlouvě, ve výši 120 200,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc dvě sta korun českých) 
bez DPH. 

2. Kupní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná zahrnující veškeré náklady 
prodávajícího nutné k realizaci předmětu smlouvy včetně případných cestovních výloh. Kupní cena 
obsahuje předpokládaný vývoj cen v daných oblastech za celou dobu plnění dle této smlouvy. 
Kupní cena obsahuje i předpokládaný případný vývoj kurzu české koruny k zahraničním měnám.  

3. Změna ceny je možná pouze v případě změny zákonných sazeb DPH. V takovém případě bude 
nabídková cena upravena podle změny sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění, a 
to ve výši odpovídající změně sazby DPH. 

4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu, který je prodávající oprávněn 
vystavit po převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Podkladem pro vystavení daňového dokladu je 
předávací protokol odsouhlasený oprávněným zaměstnancem kupujícího. 

5. Daňový doklad – faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Kupující má právo daňový doklad - fakturu prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, 
aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na daňovém 
dokladu - faktuře některá z náležitostí především pak kalkulace kupní ceny, nebo (iii) není-li 
připojena kopie předávacího protokolu potvrzený oprávněným zaměstnancem kupujícího. Nová 
lhůta splatnosti v délce třicet (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opraveného 
daňového dokladu - faktury kupujícímu. 

7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, obsahujícího veškeré zákonné 
náležitosti dle daňových a účetních předpisů činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jeho 
doručení kupujícímu. 

8. Prodávající je povinen daňový doklad – fakturu zaslat elektronicky na e-mail kupujícího: 
posta@nukib.cz, případně do datové schránky kupujícího: zzfnkp3.  

9. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou daňového dokladu - faktury kupujícím se rozumí 
odeslání částky v daňovém dokladu - faktuře prodávajícím požadované ve prospěch bankovního 
účtu prodávajícího. 

10. Jestliže je prodávající dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn provést zajišťovací úhradu 
DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit prodávajícímu pouze základ daně, tento 
postup je považován za splnění závazku kupujícího.  

11. Kupující neposkytuje prodávajícímu žádné zálohy. 

 

VI. SANKCE 

1. V případě, že prodávající nedodrží termín předání dodávky, je prodávající povinen uhradit 
a kupující je oprávněn po prodávajícím požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z kupní 
ceny a to za každý i započatý den prodlení.  
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2. V případě prodlení kupujícího s úhradou sjednané kupní ceny je prodávající oprávněn po kupujícím 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

3. Smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené stranou oprávněnou do třiceti (30) 
kalendářních dnů ode dne jejího doručení druhé smluvní straně. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupující na náhradu škody v celém rozsahu. Výše 
smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. 

 

VII. MLČENLIVOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v 
souvislosti s plněním této smlouvy a nakládat s nimi jako s důvěrnými informacemi. Povinnost 
zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by 
důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s 
jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí 
osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací.  

2. Povinnost zachovávat mlčenlivost, o níž se hovoří v tomto článku smlouvy, se nevztahuje na 
informace: 

a. které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 
ujednání tohoto článku smlouvy ze strany prodávajícího, 

b. které jsou prodávajícímu známy a byly mu volně k dispozici před přijetím těchto 
informací od kupujícího, 

c. které budou následně prodávajícímu sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, 
jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, 

d. jejich sdělení se vyžaduje na základě právních předpisů. 

3. Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností 
přijde do styku s osobními údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k těmto osobním údajům. Prodávající plně odpovídá za případné porušení 
GDPR nebo zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
z jeho strany nebo ze strany jeho zaměstnanců. 

4. Prodávající se zavazuje, že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení osobních údajů.  
Prodávající zejména zajistí, aby přístup k osobním údajům měli pouze zaměstnanci prodávajícího, 
jejichž přístup je nezbytný ke splnění předmětu této smlouvy.  

5. Prodávající je povinen kupujícího uvědomit o porušení zabezpečení osobních údajů podle této 
smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém porušení dozví. 

6. Povinnosti podle tohoto článku trvají i po skončení platnosti této smlouvy. 

7. V případě porušení povinnosti prodávajícího stanovené v tomto článku je prodávající povinen 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčené právo na náhradu 
škody. 
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VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Kupující je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud prodávající:  

a) hrubě poruší smlouvu,  

b) neodstraní v průběhu provedení dodávky vady zjištěné kupujícím, a to ani v dodatečné 
lhůtě stanovené písemně kupujícím, která nesmí být kratší než 14 dní.  

c) na majetek prodávajícího je prohlášen úpadek nebo prodávající sám podá dlužnický návrh 
na zahájení insolvenčního řízení, 

d) prodávající vstoupí do likvidace, 

e) v případě že se kterékoliv prohlášení prodávajícího stane neplatným či neúčinným. 

2. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména, že prodávající je v prodlení s dodáním dodávky 
po dobu delší než 60 dnů. 

3. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty, na náhradu škody, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.  

4. Smlouva může zaniknout písemnou dohodou smluvních stran. 

 

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 

2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.  

3. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména 
uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají 
práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.  

4. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny 
smlouvy předloženého druhou smluvní stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto 
návrhu.  

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) 
a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, 
jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového 
ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.  

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 2 Nabídka prodávajícího  
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7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

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

 
 

 
 
 
 

_____  
Kupující      Prodávající 
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy 

Specifikace předmětu plnění  
 

Motorový tripodový turniket s automaticky sklopnými rameny, nerezová karoserie – turniket bude 
instalován v 1.NP místo současné branky. Turniket bude zapojen do systému elektronické kontroly 
vstupu, ovládán bude jednotlivými uživateli přiložením osobní karty ke čtečce elektronické kontroly 
vstupu nebo tlačítkem u služby objektu. 
 
Elektromechanická inverzní branka, nerezové provedení – branka bude instalována v 1. NP místo 
současné branky. Branka bude zapojena do systému elektrické požární signalizace, v době požáru 
ovládána automaticky elektronickou signalizací, mimo požár tlačítkem u služby objektu. 
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Příloha č. 2 Kupní smlouvy 

Nabídka prodávajícího 
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