
DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ 

(dále jen „Dohoda") 

ROCHE s.r.o. Ag ID: 106771-wad-v4 

uzavřená dle§ 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zněn í pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ") mezi těmito smluvními stranami: 

Název: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách}, ve znění 
pozdějších předpisů 

součást: 

IČO : 
DIČ: 
Sídlo: 
Děkan : 

dále jen „Objednatel") 

a 

Lékařská fakulta UP 
61989592 
CZ61989592 
Hněvotínská 976/3, 779 00 Olomouc 
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. 

Název: ROCHE s.r.o. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13202 
IČO: 49617052 
DIČ: CZ49617052 
Sídlo: Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8 
Zastoupená: 
(dále jen „ Dodavatel") 
společně též "smluvní strany" 

Článek I. 
Popis skutkového stavu 

1. Objednatel a Dodavatel tímto potvrzují, že Objednatel vystavil a dne 14. 10. 2020 Dodavateli 
doručil objednávku č. D_F _09 uvedenou v Příloze č. 1 této Dohody (dále jen „Objednávka") 
a Dodavatel Objednávku následně akceptoval a podle ní pak fakticky plnil, nicméně tato 
Objednávka nebyla zveřejněna v Registru smluv, přestože se na ni povinnost zveřejnění vztahovala. 
Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost uzavřenou 
smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) . Obě smluvní 
strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této dohody nedošlo k uveřejnění Objednávky 
uvedené v tomto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených. 
V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Objednávky, 
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Objednávky a 
v souladu s jejím obsahem plnily či budou plnit, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav 
vzniklý v důsled ku neuveřejnění Objednávky v registru smluv, sjednávají tuto dohodu. 

2. Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu č. DNS/CH/08/2020, jejímž předmětem je dodání 
identického zboží jako v Objednávce dne 25. 11. 2020 s tím, že nabyla účinnosti zveřejněním 
v registru smluv dne 26. 11. 2020. Kupní smlouva č. DNS/CH/08/2020 dále jen 11Smlouva". ID 
Smlouvy v registru smluv: 13635049. 

3. Dodavatel poskytl Objednateli plnění dle Objednávky před jejím uveřejněním v Registru smluv a 
před nabytím účinnosti Smlouvy. Smluvní strany shodně konstatují, že se nejedná o bezdůvodné 
obohacení Objednatele, neboť byly řádně vystaveny faktury, které budou na základě plnění 

Dodavatele uhrazeny. 
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Článek li. 
Závazky smluvních stran 

1. Smluvní strany konstatují, že: 
a) Dne 14. 10. 2020 byla Dodavateli doručena Objednávka. 
b) Dodavatel Objednávku akceptoval a fakticky podle ní plnil, nicméně Objednávka nebyla 

zveřejněna v Registru smluv. 
c) Dodavatel plnil Objednávku ve třech dodávkách: 

i. Dne 19. 10. 2020 dodal zboží KAPA HyperPlus (8rxn); KAPA HyperExome, 12 rxn; KAPA 
Probes Resuspension Buffer, 1 ml; KAPA HyperCapture Reagent Kit, 24 rxn; KAPA 
HyperCapture Bead Kit, 24 rxn. 

ii. Dne 20. 10. 2020 dodal zboží KAPA Universal Adapter, 15uM 960 ul. 
111. Dne 5. 11. 2020 dodal zboží KAPA UDI Primer Mixes, 1-96, 96 rxn. 

d) Dodavatel vystavil Objednateli tři faktury: 
i. Dne 19. 10. 2020 fakturu č. 3420197980 na částku 86.964,78 Kč bez DPH. (Příloha č. 2 

této Dohody.) 
ii. Dne 20. 10. 2020 fakturu č. 3420198136 na částku 3.851,00 Kč bez DPH. (Příloha č. 3 

této Dohody.) 
e) Dne 5. 11. 2020 fakturu č. 3420199936 na částku 16.045,00 Kč bez DPH. (Příloha č . 4 této 

Dohody.). Následně dne 25.11.2020 byla uzavřena Smlouva se stejným předmětem plnění jako 
Objednávka (Příloha č. 1 této dohody) 

f) Strany konstatují, že práva a povinnosti z Objednávky mají přednost před ujednáními Smlouvy 
a Smlouva doplňuje Objednávku v těch ujednáních, které při Objednávce nebyly dojednány. 

Článek Ill. 
Narovnání za účelem vypořádání vzájemných závazků 

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek na straně Objednatele bude vypořádán úhradou částek dle 
faktur uvedených v článku li odst. 1 písm. d) ze strany Objednatele Dodavateli. 

2. Smluvní strany prohlašují, že při vypořádá ní vzájemných závazků postupovaly v souladu 
s občanským zákoníkem, neboť vydání předmětu plnění Objednatele.m není dobře možné. 

3. Toto ujednání má povahu narovnání ve smyslu § 1903 a násl. OZ. Obě strany přitom potvrzují, že 
tímto narovnáním jsou beze zbytku vypořádána jejich vzájemná práva a povinnosti v této věci. 

4. Strany současně bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovené Smlouvy prohlašují, že plněním Smlouvy 
je považováno dodání zboží dle Objednávky. 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Vzájemná práva povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními 
předpisy České republiky, zejména OZ. 

2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Objednatel 
a to neprodleně po uzavření této Dohody. 

4. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po 
jednom stejnopise obdrží každá ze smluvních stran. 

5. Nedílnou součást této Dohody tvoří přílohy : 

1. Objednávka ze dne 9.10.2020 
2. Faktura č. 3420197980 ze dne 19.10.2020 
3. Faktura č. 3420198136 ze dne 20.10.2020 
4. Faktura č. 3420199936 ze dne 5.11.2020 
5. Smlouva ze dne 25.11.2020 
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6. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 
bez výhrad souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vů l e. Na 
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 

{rlfzl~OCHE s.r.o. 

J( I f \ omáš Petr a Frédéric Mul! 
jednatelé 
Dodavatel 

1 4 -01- 2021 

~~~i:li~i~~··~~i~~kéh·~·~·~i~~·~~·~;·········· · ···· 
Lé 'tská fakulta UP 
pro . MUDr. Josef Zadražil, CSc. 

Objednatel 
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Objednávka materiálu Strana č.: l 
nebo služeb Celkem stran: l 

Kontroloval: US IAV MOLEl<UlARNI A. 
TF!ANSI AČNI MFOICINY 

ADRESA ODEBÍRAJÍCÍHO PRACOVIŠTĚ: 

Ústav moleku lární a translační medicíny 
Hněvotínská 5 
779 00 Olomouc 

D F 09 

PROSÍM O OBJEDNÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍHO MATERIÁLU U FIRMY (adresa, kontakt): 

Roche s.r.o. 
Na Valentince 3336/4 
150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČO: 49617052 
DIČ: CZ49617052 

07962380001 KAPA HyperPlus Kit 8 rxn 
9062548001 KAPA HyperExome, 12 rxn 
9075879001 KAPA Probes Resuspension Buffer ( l mL) 
907581000 1 KAPA HyperCapture Reagent Kit, 24 rxn 
907578000 1 KAPA HyperCapture Bead Kit, 24 rxn 
9063781001 KAPA Universal Adapter, 15 uM 960 ul 
9134336001 KAPA UDI Primer Mixes, 1-96, 96 rxn 
Cena celkem: 

Poznámka: Uvedené ceny sú po dohode s 

Objednává: 
Schvaluje: 
Placeno z prostředků: SPP 571100031 

V Olomouci dne: 9.1 0. 2020 

Po doručení dne „ „„„„.přijal „ .„„„„„„„„ . „. 

11 371,30 Kč bez DPH 
49 536,48 Kč bez DPH 

1 123,00 Kč bez DPH 
20 602,00 Kč bez DPH 

4 332,00 Kč bez DPH 
3 85 1,00 Kč bez DPH 

16 045,00 Kč bez DPH 
106 860, 78 Kč bez DPH 

Podpis a razítko 



Faktura 3420197980 

Fakturační adresa: 
49905562 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Lékařská fakulta 
Hněvotínská 3 
771 26 Olomouc 

Faktura: 
Dodací list: 
Naše reference: 
Číslo objednávky: 

3420197980 // 19.10.2020 
3410213735/119.10.2020 
3400177665/114.10.2020 
D_F_09 

Datum zdanitelného 
plně ní : 

19.10.2020 

Položka Kód zboží 
Popis 

Množství MJ 

11 07962380001 
KAPA HyperPlus (8rxn) 

šarze: 0000109773 

21 09062548001 
KAPA HyperExome, 12 rxn 

šarte: 2100000023 

31 09075879001 
KAPA Probes Resuspension Buffer . 1 ml 

šarže: 46672600 

41 09075810001 
KAPA HyperCapture Reagent Kit, 24 rxn 

Šarie: 51418800 

51 09075780001 
KAPA HyperCapture Bead Kit. 24 rxn 

šarže: 46670700 

1 KS 

1 KS 

1 KS 

1 KS 

1 KS 

Základ daně % DPH 

86.964,78 21 

Odběratel 
49901191 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Křížkovského 8 
771 47 OLOMOUC 
IČ0:6 1 989592 
DIČ:CZ6 1989592 

Dodací adresa: 
49901210 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Lékařská fakulta - UMTM 
Laboratoř experimentální medicíny 
Hněvotínská 5 
775 15 OLOMOUC 

Splatnost: 
Kontakt: 

18.11 .2020 

DD Delivery Note: 

Cena za 
jednotku bez 

DPH 

Sleva Sazba DPH % Částka DPH 

11.371,30 

Expirace: 16.02.2021 

49.536,48 

Expirace: 11.11.2021 

1.123,00 

Expirace: 31.07.2021 

20.602,00 

Expirace: 28.02.2022 

4.332,00 

Expirace: 31.03.2021 

Částka DPH 

18.262,60 

Částka celkem 
bez DPH 

86.964,78 

21 2.387.97 

21 10.402,66 

21 235,83 

21 4.326,42 

21 909,72 

Částka DPH 

18.262,60 

ROCHE s.r.o. ICO: 49617052 
Futurama Business Park Bld F DIC: CZ49617052 
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Celkem bez DPH 
po slevě 

11.371,30 

49.536,48 

1.123,00 

20.602.00 

4.332,00 

Částka k úhradě 

105.227 ,38 CZK 

Sokolovská 685/136f. Karlín, 186 00 Praha 8, Ceska Republika 

Korespondenční adresa: ROCHE s.r.o„ Na Valentince 3336/4, 150 00, Praha 5 
Firma ROCHE s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 13202 



Faktura 3420198136 

Fakturační adresa: 
49905562 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Lékařská fakulta 
Hněvotínská 3 
771 26 Olomouc 

Faktura: 
Dodací list: 
Naše reference: 
Čislo objednávky: 
Datum zdanitelného 
plnění : 

3420 1981361120.10.2020 
3410213920 // 20.10.2020 
340017766511 14.10.2020 
D_F _09 
20.10.2020 

Splatnost: 
Kontakt: 

Odběratel 

49901191 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Křížkovského 8 
771 47 OLOMOUC 
lé0:61989592 
DIČ:CZ61 989592 

Dodací adresa: 
49901210 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Lékařská fakulta - UMTM 
Laboratoř experimentální medicíny 
Hněvotínská 5 
775 15 OLOMOUC 

19.11.2020 

DO Delivery Note: 
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Položka Kód zboží 
Popis 

Množství MJ Cena za 
jednotku bez 

DPH 

Sleva Sazba DPH % Částka DPH Celkem bez DPH 

61 0906378 1001 1 KS 3.851 ,00 
KAPA Universal Adapter, 15uM 960 ul 

šarže: 00000102 Expirace: 24.08.2021 

Základ daně % DPH 

3.851,00 21 

Částka DPH 

808,71 

Částka celkem 
bez DPH 
3.851,00 

ROCHE s.r.o. IČO: 49617052 
Futurama Business Park Bld F DIČ: CZ49617052 
Sokolovská 685/136f, Karlin, 186 00 Praha 8. česká Republika 

Korespondenční adresa: ROCHE s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00, Praha S 
Firma ROCHE s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 13202 

po slevě 

21 808,71 3.851,00 

Částka DPH Částka k úhradě 

808,71 4.659,71 CZK 



Faktura 3420199936 

Fakturační adresa: 
49905562 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Lékařská fakulta 
Hněvotínská 3 
771 26 Olomouc 

Faktura: 3420199936 li 05.11 .2020 
Dodací list: 341021571 2 li 05.11.2020 
Naše reference: 340017766511 14.10.2020 
Čís lo objednávky: D_F_09 
Datum zdanitelného 05.11.2020 
plněni: 

Splatnost: 
Kontakt: 

Odběratel 

49901191 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Křížkovského 8 
771 47 OLOMOUC 
IČ0:61989592 
DIČ:CZ61989592 

Dodací adresa: 
49901210 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Lékařská fakulta - UMTM 
Laboratoř experimentální mediciny 
Hněvotínská 5 
775 15 OLOMOUC 

05.12.2020 

DD Delivery Note: 6035233971 
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Položka Kód zboží 
Popis 

Množství MJ Cena za 
jednotku bez 

DPH 

Sleva Sazba DPH % Částka DPH Celkem bez DPH 

71 09134336001 1 KS 16.045,00 
KAPA UDI Primer Mixes, 1-96 . 96 rxn 

šarže: 51892000 Expirace: 31.01.2022 

Základ daně % DPH 

16.045,00 21 

Částka DPH 

3.369.45 

Částka celkem 
bez DPH 

16.045,00 

ROCHE s.r.o. IČ:O: 49617052  
Futurama Busíness Park Bld F DIČ:: CZ49617052 
Sokolovská 685/136f, Karlin. 186 00 Praha 8, č:eská Republika 

Korespondenčn i adresa: ROCHE s.r.o., Na Valent ince 333614, 150 00, Praha 5 
Firma ROCHE s.r.o. je zapsána v obchodnim rejstříku vedeném Městskym soudem v Praze, oddil C. vložka 13202 

po slevě 

21 3.369.45 16.045,00 

Částka DPH Částka k úh radě 

3.369,45 19.414,45 CZK 



*** * * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investičnf fondy 
Operačn í program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Kupní smlouva č. DNS/CH/08/2020 

I. 
Smluvní strany 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Mlf\:1$H-.H S JV() Š l<OI s ; v , 
·x Á OF}"F /„ T~LOVYCHOVY 

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
IČO: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „Kupující'? na straně jedné, 

a 

Společnost: ROCHE s. r. o. 
Zápis v obchodním rejstříku: Vedeném Městským soudem v Praze, C 13202 
IČO: 49617052 
DIČ: CZ49617052 
Se sídlem: Sokolovská 685/136f Praha 8 Karlín, 186 00 
Jednající:  na 
základě plné moci 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 
na straně druhé 

(dále jen „Prodávající'? 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), tuto kupní 
smlouvu (dále jen „Smlouva"). 

Univerzita Palackého v Olomouci I Křížkovského 511/8 I 771 47 Olomouc 
www.upol.cz 
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Un iverzita Palackého 
v Olomouci 

li. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem koupě podle této Smlouvy je dodávka sekvenační chemie pro sekvenování 
(dále jen „zboží") v druhu a množství dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této 
Smlouvy jako její příloha č. 1. 

2. Prodávající není oprávněn odevzdat Kupuj ícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 
občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského 
zákoníku se nepoužije. 

3. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto Smlouvou sjednaných podmínek Kupujícímu 
zboží, specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo 
k tomuto zboží a Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní 
cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou. 

4. Spolu se zbožím je Prodávající povinen předat Kupujícímu kompletní dokumentaci 
náležející ke zboží, tj. Dodací list. 

5. Zboží musí být nové, nerepasované. 
6. Prodávající ujišťuje, že zboží je bez vad. 

Ill. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží v množství, jakosti a provedení stanoveném v této 
Smlouvě a opatřit zboží pro přepravu způsobem vyhovujícím účelu této Smlouvy. 

IV. 
Doba, místo a způsob plnění 

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti této Smlouvy. Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní 
strany potvrdí datovaným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami 
Prodávajícího i Kupujícího, a to pro každé nákladové středisko samostatně . 

2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou 
upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy. 

3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za Kupujícího jsou osoby uvedené v příloze 
č. 1 této Smlouvy. 

4. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o 
svépomocném prodeji se v případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží nepoužijí. 

V. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši 106 
860,78 Kč bez DPH. Prodávající je plátce DPH. Celková 
kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši 
určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré 
náklady a zisk Prodávajícího spojené s dodávkou zboží (vč. dopravy, balného, cla). 

3. Kupní cenu dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu po 
částech , a to bankovními převody na bankovní účet Prodávajícího uvedený v článku I. 
této Smlouvy na základě řádného/řádných vystaveného/ných daňového/vých 
dokladu/ů, který/é je Prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění, kterým je den podepsání předávacího protokolu podle čl. IV. odst. 1 této 
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Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho 
prokazatelného doručení Kupujícímu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I. této 
Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem Smlouvy. 

4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů zboží, jak je 
stanoveno v příloze č. 1 Smlouvy, a to pro každé nákladové středisko samostatně. 

Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů , zákona č. 235/2004 
Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti 
obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše 
uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí 
Kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho 
proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté 
počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového 
dokladu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. 

5. Platby dle čl. V. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně. 

VI. 
Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem odevzdání a převzetí zboží, uvedeném 
na předávacím protokolu podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. Nebezpečí nahodilé zkázy a 
nahodilého zhoršení zboží včetně užitků přechází na Kupujícího současně s nabytím 
vlastnického práva ke zboží. 

2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, 
nese Prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese Kupující. 

VII. 
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 2113 a násl. občanského 
zákoníku, v délce min. 3 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 
1 této Smlouvy. 

2. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. 
občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, kupující má 
právo na dodání nového či chybějícího zboží, a to nejpozději do 30 dnů ode dne 
oznámení vady. 

3. Smluvní strany si ujednaly, že§ 2110 občanského zákoníku se nepoužije; kupující je tedy 
oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez 
ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit zboží, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je 
obdržel. 

4. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil , že zboží 
má určité vlastnosti , zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a 
toto ujištění se ukáže nepravdivým. 

5. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s 
uplatněním práv z odpovědnosti za vady. 

6. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody 
způsobené kupujícímu vadami. 

VIII. 
Utvrzení závazku 
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1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty v 
podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran 
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých 
utvrzovaných smluvních povinností. 

2. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
bez DPH za každý i započatý den prodlení se smluvně stanoveným termínem dodání ve 
smyslu čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije, tj. že se 
smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

4. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného 
vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání 
částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude 
uveden ve vyúčtování smluvní pokuty. 

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupující je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce prodávajícího za. kupujícím, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za 
prodávajícím, i nesplatnou. Pohledávky kupujícího a prodávajícího se započtením ruší ve 
výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy kupující doručí 
prohlášení o započtení prodávajícímu. 

IX. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Kupujícím dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 

2. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto Smlouvou mohou být 
činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

3. Ujednání této kupní Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná . Pokud jakákoli část závazku 
podle této kupní Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít 
vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této kupní Smlouvy a smluvní 
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku 
novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu původního závazku. Pokud by tato kupní Smlouva neobsahovala nějaké 
ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, 
smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno. 

4. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Kupující je oprávněn vyloučit formou dodatku ke Smlouvě některé položky z předmětu 
plnění nebo omezit počet kusů v některých položkách předmětu plnění, a to především 
v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) 
Kupujícímu nebo Kupující nebude mít dostatek finančních prostředků . V takovém případě 
Prodávající poskytne potřebnou součinnost k uzavřen í dodatku k této Smlouvě a nebude 
uplatňovat nárok na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) vůči Kupujícímu. 

6. Tato Smlouva se pořizuje v elektronické podobě. 
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7. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 
8. Prodávající bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá 

povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 
9. Veškeré právní vztahy v této Smlouvě neupravené a z ní vyplývající se řídí občanským 

zákoníkem a právním řádem české republiky. 
1 O. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci 
(zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, v účinném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v účinném zněn í). 

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 
11.1. Příloha č. 1 - Technická specifikace a kalkulace ceny, včetně místa plnění a 

kontaktních osob 

V Olomouci 

Za Kupujícího: 

Prof.Mgr. Digitálně podepsal 
Prof.Mgr. Jaroslav 

Jaroslav Miller, Miller, Ph.o. MA 

PhD MA Datum:2020.11.25 
• • 12:20:30 +Ol '00' 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 
rektor UP v Olomouci 

V Praze 

Za Prodávajícího: 

Tomáš 
Petr 

Digitally signed by
Olg ltally slgn•d by 

Tomáš Petr 
Date: 2020.11.24  oa1e: 2020.11.23 
07: 19:41 +Ol '00' 20:18:22 +01'00' 

RNDr. Tomáš Petr: jednatel, 
na základě plné moci 
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