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Tato příloha tvoří Zvláštní podmínky k Obecným podmínkám a je součástí Smlouvy. Ustanovení této 
přílohy obsahují úpravy a doplnění smluvených práv a povinností vyplývajících z textu Obecných 
podmínek, k nimž je přiložena. Tato ustanovení mohou doplňovat, měnit či rušit podmínky uvedené 
v Obecných podmínkách. Obecnými podmínkami se rozumí text dokumentu smlouvy. 

Jednotlivá ustanovení této přílohy jsou uvedena takto: 

„Doplňuje se“ – v takovém případě má příslušný text význam doplňující. Nad rámec textu kupní 
smlouvy (Obecných podmínek) stanoví další práva a povinnosti smluvních stran. 

„Nahrazuje se“ – v takovém případě se označený text kupní smlouvy (Obecných podmínek) ruší a 
nahrazuje se uvedeným textem. 

„Mění se“ – v takovém případě se označený text jiným způsobem mění. 

„Ruší se“ – v takovém případě se označený text ruší bez náhrady. 

V případě rozporu této přílohy s textem kupní smlouvy (Obecných podmínek) má přednost tato 
příloha. 

Při odstranění bodu Obecných podmínek Zvláštními podmínkami zůstává původní číslování Obecných 
podmínek zachováno. 

Doplňování bodů do Obecných podmínek se provádí vždy za závěr příslušného článku Obecných 
podmínek. 

Zvláštní podmínky ke Kupní smlouvě č. 000326 00 21 

 

Preambule bod 1 se doplňuje o následující: 

„Součástí dodání Zboží je prvotní instalace diskových polí do infrastruktury Kupujícího. Dále je součástí 
dodání Zboží implementace a migrace dat ze stávajících diskových polí IBM DS8870 dle bodu 2 Přílohy 
č. 2 (dále jen „Implementace a Migrace dat“).“ 

 

Bod 1.1 se doplňuje o nové dvě poslední věty v následujícím znění: 

„Součástí dodání Zboží i je prvotní instalace diskových polí do infrastruktury Kupujícího. Dále je součástí 
dodání Zboží Implementace a Migrace dat a podpora dle bodu 1.11 přílohy č. 2.“ 

 

Bod 2.1 se doplňuje o novou poslední větu v následujícím znění: 

„Cena za dodání Zboží a prvotní instalaci diskových polí do infrastruktury Kupujícího činí 10 218 900 Kč 
(bez DPH), cena za Implementaci a Migraci dat činí 670 000 Kč (bez DPH).“ 

 
Bod 2.3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je:  

a) datum podpisu předávacího protokolu o dodání Zboží a akceptačního protokolu za prvotní 
instalaci diskových polí do infrastruktury Kupujícího; 

b) datum podpisu předávacího protokolu o Implementaci a Migraci dat. 
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Bod 2.4 se doplňuje o novou poslední odrážku a dále o novou poslední větu následovně: 

h) ceny za jednotlivé položky 

„Ceny za dodávku diskových polí a cenu za  podporu podle bodu 1.11 přílohy č. 2 je třeba na faktuře 

uvádět zvlášť.“ 

Bod 3.1 se ruší a nahrazuje se o následující: 

„Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží spolu s provedením prvotní instalace (oživení) 
nejpozději do 2 měsíců ode  dne účinnosti této Smlouvy.“ 

„Prodávající se zavazuje provést Implementaci a Migraci dat nejpozději do 6 kalendářních měsíců  

ode dne účinnosti této smlouvy.“ 

„O provedení Instalace a Migrace dat bude sepsán předávací protokol“ 

Bod 3.3 se ruší věta: 

„Není-li Dokumentace dostupná v českém jazyce, lze předat i dokumentaci v jazyce anglickém, 

 pokud je originál této Dokumentace vyhotoven v tomto jazyce“ 

Bod 3.9 se ruší bez náhrady. 

Bod 4.4 se ruší bez náhrady. 

Bod 4.6 se doplňuje: 

„Výzva k úhradě smluvní pokuty bude mít formu faktury“. 

 

 

 


