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 KUPNÍ SMLOUVA 
č. 44/1/2016 

 
uzavřená v souladu s ustanovením §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 

platném znění 
 
 

SPOJMONT Brno, spol. s r.o. 

IČO: 15548341 
DIČ: CZ15548341 
Sídlem: Křenová 210/64, Brno 602 00 
Zastoupeno: Jaroslavem Pavlíkem, jednatelem 

Bankovní spojení: XXXXX 
Číslo účtu: XXXXX 

 
(dále jen „prodávající“), 
 
 
a 
 
 
Statutární město Most 
IČO: 002 66 094 
DIČ: CZ00266094 
sídlem: Radniční 1, 434 01 Most 
zastoupeno: Mgr. Janem Paparegou, primátorem 
bankovní spojení: XXXXX 

 
(dále jen „kupující“) 
 
 
 
(společně dále všichni jako „účastníci“) 
 

uzavírají k níže uvedenému dni, měsíci a roku tuto 
 

kupní smlouvu: 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy (dále také „předmět převodu) je prodej 1ks venkovního informačního 
LCD panelu (dále také „elektronická úřední deska“), který bude umístěn u budovy Magistrátu 
města Mostu. Předmět převodu obsahuje dodávku hardwaru i softwaru včetně všech kabelů, 
montáže, příslušenství, instalace a veškerých dalších věcí či úkonů nutných pro instalaci a 
zprovoznění elektronické úřední desky. Specifikace elektronické úřední desky tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. 
 
2. Prodávající prodává předmět převodu za kupní cenu sjednanou dle článku II. této smlouvy 
kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví a kupující předmět převodu za tuto kupní cenu kupuje. 
 
3. Prodávající v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, 
služby, vytýčení sítí, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, 
dokončení, instalaci a zprovoznění předmětu smlouvy. 
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Předmětem této smlouvy je dále zejména: 

- instalace elektronické úřední desky a uvedení do provozu 
- doprava do místa plnění 
- likvidace odpadu, zaškolení obsluhy 
- instalace softwarového vybavení a jeho odzkoušení 
- předání kompletní dokumentace 
- poskytování záručního servisu 

- garantovaný servis, opravy, poradenský a asistenční servis při zajišťování služeb.  

Možné způsoby nahlášení závady nebo požadavku: 

o telefonicky na tel. č. XXXXX, 

o e-mailem na adrese XXXXX 

 

4. Garantovaná úroveň servisních služeb (SLA) 

Kategorie Definice Doba zahájení 

řešení 

Předpokládaná 

doba vyřešení 

A – kritický 

Vysoká priorita 

(stav nouze) 

Provoz systému nebo agendy je zcela 

zastaven. Důležitá funkce systému je 

narušena – hrozí škoda. 

4 pracovní hodiny 

(pracovní doby) 

2 pracovní dny 

B – závažný 

Střední priorita 

(vážný problém) 

Provoz je omezen, ale činnosti mohou 

pokračovat po určitou dobu ve formě 

náhradního řešení problému – „jiná cesta“. 

24 pracovních 

hodin (pracovní 

doby) 

5 pracovních dnů 

C – malý 

Nízká priorita 

(menší problém) 

Vady neomezující provoz, jedná se o drobné 

vady, které nespadají do kategorií „vysoká“ 

nebo „střední“ 

72 pracovních 
hodin  

(pracovní doby) 

20 pracovních 

dnů 

 

II. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Účastníci sjednávají kupní cenu za předmět převodu uvedený v čl. I. této smlouvy ve výši 
798.000,- Kč bez DPH. K ceně bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré plnění tvořící 
předmět převodu. 
 
2. Kupující uhradí kupní cenu uvedenou v čl. II. odst. 1 na účet prodávajícího uvedený v hlavičce 
této smlouvy na základě doručené faktury od prodávajícího, a to ve lhůtě (splatnost faktury) 30 dnů 
od doručení faktury. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání 
příkazu k úhradě peněžnímu ústavu kupujícího, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 
 
3. Faktura od prodávajícího musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména: 

- název, sídlo, IČO a DIČ kupujícího a prodávajícího 

- pořadové číslo dokladu 

- číslo smlouvy kupujícího 
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- rozsah a předmět zdanitelného plnění 

- datum vystavení dokladu 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- datum splatnosti 

- cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena 

- protokol o předání a převzetí díla 

- razítko a podpis oprávněné osoby. 

 
4. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) pokud nebude 
obsahovat náležitosti uvedené v bodě 3 tohoto článku smlouvy. Ve vráceném dokladu musí 
vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury 
kupujícímu. 
 
 
 

III. 
Předání elektronické úřední desky 

 
1. Prodávající předá elektronickou úřední desku oproti protokolu o předání, který podepíší oba 
účastníci. Elektronická úřední deska bude předána spolu s instrukcemi (formou zaškolení 
odpovědných osob, které budou určeny kupujícím), návodem a dokumentací k předmětné 
elektronické úřední desce. 
 
2. Prodávající je povinen elektronickou úřední desku dodat a zprovoznit spolu se shora uvedenými 
dílčími úkony nejpozději do 7 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, která bude zaslána 
v okamžiku dokončené přípravy místa instalace a to do elektronické datové schránky 
prodávajícího. 
 
2. Prodávající zprovozní elektronickou úřední desku v den jejího předání podle čl. III odst. 1 této 
smlouvy. O úspěšném zprovoznění a vyzkoušení všech funkcionalit elektronické úřední desky 
účastníci sepíší protokol o zprovoznění elektronické úřední desky. Kupující podepíše tento protokol 
v případě, že elektronická úřední deska bude prokazatelně funkční a všechny požadované funkce 
budou za jeho přítomnosti odzkoušeny. 

 
 

IV. 
Prohlášení účastníků a ukončení smlouvy 

 
1. Prodávající prohlašuje, že předmět této smlouvy splňuje veškeré technické a další požadavky, 
blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a přebírá proto veškerou odpovědnost za případné 
následky nepravdivosti tohoto prohlášení. 
 
2. Prodávající poskytuje na předmět smlouvy záruku 36 měsíců. 
 
3. Účastníci se dohodli, že tuto smlouvu lze ukončit dohodou podepsanou oběma účastníky. 
 
4. V případě odstoupení pro hrubé porušení povinností nabývá toto účinnosti dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhému účastníkovi. 
 
5. V případě odstoupení od smlouvy jsou účastníci povinni vypořádat dosavadní smluvní plnění 
nejpozději do tří měsíců od účinnosti odstoupení. 
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V. 

Smluvní sankce 
 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním elektronické úřední desky spolu s dokumentací, 
jakož i zaškolením a zprovozněním se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z kupní ceny za 
každý započatý den prodlení. 
 
2. Dále se sjednává smluvní pokuta v případě prodlení doby zahájení řešení v termínu uvedeném 
dle odst. I, bod 4 od nahlášení závady kupujícím takto: 
 
A – kritický – vysoká priorita  smluvní pokuta 1000 Kč za každý pracovní den prodlení 
B – závažný – střední priorita smluvní pokuta 500 Kč za každý pracovní den prodlení 
C – malý – nízká priorita  smluvní pokuta 300 Kč za každý pracovní den prodlení 
 
3. U všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě platí, že zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo domáhat se úplné náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, včetně náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčena povinnost splnit smluvní pokutou zajištěnou povinnost nebo odstranit závadný 
stav. Smluvní pokutu lze požadovat bez ohledu na zavinění. Jednotlivé smluvní pokuty obstojí 
vedle sebe, lze je ukládat i opětovně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení 
smluvní pokuty ve výši vzniklé do nabytí účinnosti odstoupení. 
 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Sjednává se, že účastníci považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i 
v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně 
oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě 
nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli. Účastníci sjednávají, že veškerá 
korespondence bude adresována na adresy uvedené v záhlaví smlouvy. 
 
2. Účastníci výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o účastnících, předmětu smlouvy, číselné označení 
této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o účastnících se u fyzických osob rozumí zejména údaj 
o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 
 
3. Účastníci prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a 
udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 
 
4. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně podpisů smluvních stran, 
byla uveřejněna na profilu statutárního města Mostu ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 
5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení této smlouvy účinná. Účastníci se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy 
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního, neúčinného. Účastníci sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou 
řešit primárně dohodou. 
 
6. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti obou účastníků zejména zák. č. 
89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy. 
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7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nich po jednom obdrží kupující a jedno obdrží 
prodávající. 
 
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky. 
 
9. Tato smlouva se ujednává bez jakýchkoliv vedlejších ujednání. Její změny a doplňky vyžadují 
písemnou formu, případně vklad do katastru nemovitostí. 
 
10. Účastníci po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je 
jim znám její smysl a účel, že tato odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a 
vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
 
 
 

V Mostě dne: 
 
 
 
 
 
 

…................................................... 
kupující 

Mgr. Jan Paparega, primátor 
 
 

V Brně dne: 
 
 
 
 
 
 

…................................................... 
prodávající 

Jaroslav Pavlík, jednatel 
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  Datum 
Titul, jméno, příjmení 
(nebo název orgánu) 

Funkce, ORJ Podpis 

Zpracoval/a/i/y: 30.6.2016 Ing. František Jirásek VOVZ ORaD   

Vedoucí odboru:  30.6.2016 Bc. Olga Vyleťalová 
Pověřená řízením 

OIaKH 
  

Správce 
rozpočtu: 

 30.6.2016 Bc. Gabriela Šotová Ekonomka OIaKH   

☐dotace EU apod. ☐podmíněná pohledávka ☐podmíněný závazek _____________Kč (vč. DPH) 

Za OF 
posoudil/a: 

 30.6.2016 Ing. Bc. Karel Šmrha Referent OF   

Právně 
posoudil/a: 

30.6.2016 
 
KINDL & PARTNEŘI 
advokátní kancelář s.r.o. 

AK   

Za VM schválil/a:  30.6.2016 Ing. Marek Hrvol 
Náměstek 
primátora 

  

Důvod uzavření: 
Schváleno v kompetenci primátora města dne 8. 6. 2016 

Veřejná zakázka č. 1073.2016 
ID profilu zadavatele: P16V00112517 
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Příloha č. 1 
Specifikace elektronické úřední desky ke kupní smlouvě č. …./1/2016 

 

 provedení 
o 100% venkovní provedení 
o oboustranně dotyková, samostatně stojící  
o pracuje v rozsahu teplot min. -40 °C - +70°C 
o krytí IP 65, ochrana proti prachu, špíně, 100% vlhkosti včetně deště 
o maximální vlhkost a stálá teplota pro ideální provoz LCD/LED displeje (jeho 

životnost) 
o min. antivandalové provedení pro ochranu vnitřního systému 
o bezpečnostní temperované sklo min. 6 mm 
o vnitřní klimatizační jednotka záznam neautorizovaných vstupů 
o proti nálepkový a AntiGrafity povrch 
o integrované reproduktory 
o venkovní konektory: 

 min. 2x USB 2.0 pro připojení klávesnice a myši 
 RJ-45 pro administrátorský přístup do vnitřní LAN 
 reset, vypnutí zařízení 

o vnitřní konektory: 
 RJ-45 pro připojení do internetu 
 zásuvka 230 V pro připojení el. spotřebičů 

 integrované průmyslově navržené počítače (pro každý panel samostatný) 
o CPU min. 2.0 GHz quad core, řady x86, 64 bit 
o min. 2 GB operační paměti 
o dedikovaná grafická karta vhodná pro multimediální projekci, min. 1 GB VRAM 
o pevný disk min. 250 GB 
o min. 5.1 kanálový zvuk 
o napájené z integrovaných zásuvek nebo svorkovnice 
o bezdrátové připojení Wi-fi min. IEEE 802.11a/c 
o bezdrátové připojení LTE 
o předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 10 profesionál 64 bit 
o integrovaná ochrana proti výpadku a výkyvům elektrické sítě (UPS) 

 displej 
o vysoký jas a kontrast ve full HD rozlišení displeje 
o antireflexní sklo s maximálně 1% odrazem 
o min. pozorovací úhly 178°horizontálně/ 178°vertikálně 
o úhlopříčka 47“  
o poměr stran 9:16 na výšku 
o jas 2000 cd /m2  
o kontrast min. 3500:1  

 vzdálená správa 
o změna: 

 jasu,  
 kontrastu,  
 hlasitosti, 
 zapnutí/vypnutí displeje,  
 zapnutí/vypnutí zvuku,  
 denní rozvrh aktivit integrované počítače,  
 konfigurace webového připojení (uživatelské rozhraní) 

o diagnostika: 
 vnitřní teplota 
 stav ventilace/klimatizace 
 notifikace pomoci emailu 

 software 
o uživatelské prostředí musí být přizpůsobené pro dotyk prstem (zvětší a roztáhne se 

písmo) 
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o rozcestník (výchozí stránka) uživatelsky konfigurovatelný přes GUI 
o možnost přidávat odkazy (linky, tlačítka) a nastavit chování otevření (nové okno, 

atp.) 
o integrace na úřední desku http://www-3.mesto-most.cz/eDeska/ 
o integrace na oficiální webové stránky http://www.mesto-most.cz, 

http://www.imostecko.cz, http://listy.mesto-most.cz 
o grafický návrh podle grafického manuálu města 
o podpora RSS 

 záruka 
o min. záruka 36 měsíců na všechny části, komponenty dodaného řešení 

SLA 24/7em. 

 

 

http://www-3.mesto-most.cz/eDeska/
http://www.mesto-most.cz/
http://www.imostecko.cz/
http://listy.mesto-most.cz/

