
KUPNÍ SMLOUVA 
 
 

uzavřená podle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
 

I. Smluvní strany 

1. Prodávající:   Servodata a.s. 

Se sídlem:   Dolnoměcholupská čp. 1418, č.or. 12, 102 00, Praha 10 
Spisová značka:  B 4593 vedená u Městského soudu v Praze  
Zastoupen:   Ing. Jiří Vytlačil, předseda představenstva 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna  
Číslo účtu:   1366872/0800  
IČ:    25112775     
DIČ:     CZ25112775 

Kontaktní osoba:   
Telefon:    
Mobil:     
E-mail:  
 
(dále jen „Prodávající“) 

 
a 

 
2. Kupující:  STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE 

Se sídlem:              Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město, 120 00   
Spisová značka:   
Zastoupen:   Ing. Pavlem Gebauerem,  ústřední ředitel 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:   34826011/0710 
IČ:     61387584 
DIČ:    CZ61387584     
Kontaktní osoba: . ,  
Mobil:     
E-mail:                                         
 
 
(dále jen „Kupující“)  

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je závazek Podávajícího, za podmínek Smlouvou dále stanovených, 
poskytnout Kupujícímu plnění spočívající v dodání produktů definovaných v příloze č. 1 této 
Smlouvy. 

2. Kupující se zavazuje uhradit cenu ve výši a za podmínek stanovených v této Smlouvě. 
3. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn zprostředkovat pro Kupujícího nabytí práva užít produkty 

dle této smlouvy v rozsahu a k účelu, ke kterému jsou produkty určeny.  
4. Kupující je oprávněn produkty užít pouze způsobem odpovídajícím povaze produktů a v souladu 

s jejich určením, touto smlouvou a dokumentací vztahující se k produktům.   

III. Cena a platební podmínky 

1. Konečná a nepřekročitelná cena za předmět smlouvy (dále také jen "celková cena") je sjednána 
dohodou smluvních stran následovně:  

 
2. Celková cena za poskytnuté produkty činí v Kč: 



 

 

 
Celkem bez DPH    179 920,-- Kč  
DPH 21%         37 783,20 Kč 
Cena celkem vč. DPH      217 703,20 Kč 

 
3. Tato cena je cenou za předmět smlouvy dle čl. II., dopravy do místa plnění dle čl. IV. a veškeré 

další případné náklady prodávajícího spojené s naplněním předmětu této smlouvy, včetně 
recyklačních a autorských poplatků, a je cenou maximální a nepřekročitelnou. 

4. Veškeré ceny budou hrazeny na základě faktur vystavených Prodávajícím.  
5. Fakturace bude probíhat na základě akceptačního protokolu podepsaného kontaktní osobou 

zadavatele. Faktura bude vystavena se splatností do 14 dnů od data vystavení. 
6. Platby budou hrazeny na bankovní účet uvedený na příslušné faktuře. Platba se považuje za 

uhrazenou okamžikem připsání finanční částky na účet Prodívajícího.  
7. Faktura musí obsahovat náležitosti a údaje běžného daňového dokladu podle § 28 zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní budou nesprávně uvedené 
požadované údaje, je Kupující oprávněn vrátit daňový doklad Prodávajícímu ve lhůtě 5 dnů od 
jejího doručení s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě 
se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury 
Kupujícímu. 

IV. Termín a místo plnění 

1. Prodávající dodá zboží (dle čl. II této smlouvy) po řádném uzavření smlouvy v termínu: 

04. 7. - 10. 7. 2016. 

2. Místo plnění: Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město, 120 00. 

V. Záruční podmínky 

1. Záruka za jakost produktů je stanovena na 24 měsíců ode dne nabytí vlastnictví k předmětu 
koupě kupujícím. 

2. Záruční doba začíná běžet dnem dodání produktů. Záruční doba neběží po dobu odstraňování 
reklamovaných vad. 

VI. Smluvní pokuty 

1. Pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením faktury je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

2. V případě zaviněného prodlení Prodávajícího se zajištěním dodávky produktů vzniká Kupujícímu 
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  ceny za dotčené produkty za každý započatý den 
prodlení. 

3. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit újmu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Sankce i náhrada způsobené újmy jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k 
zaplacení společně s příslušným daňovým dokladem - fakturou smluvní straně, která je povinná 
příslušnou sankci nebo náhradu újmy zaplatit. 

5. Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou 
smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a rovněž jí nezbavuje povinnosti k náhradě újmy 
vzniklé v souvislosti s porušením jejího závazku v plné výši. 

 



 

 

VII. Trvání a odstoupení od smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Odstoupení od této Smlouvy oznámí odstupující strana druhé smluvní straně vždy písemně. 

Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

3. Prodávající je dále oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to i jen částečně, v případě, že nebude 
nadále oprávněn Plnění předmětu dle této Smlouvy poskytovat, a to i v důsledku ukončení vztahu 
se třetí stranou, který je podmínkou pro existenci oprávnění Prodávajícího k poskytování 
Předmětu Smlouvy.  

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje 
veškerá předešlá ústní i písemná ujednání smluvních stran. 

2. Smluvní strany tímto vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že 
smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.  

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž Prodávající a Kupující 

obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy. 
5. Smluvní strany po řádném přečtení této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po 

vzájemném projednání, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, při respektování 
principu poctivosti, spravedlnosti a rovnosti smluvních stran. Na důkaz uvedených skutečností 
připojují své podpisy. 

 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1. - Seznam produktů  
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 21. 6. 2016 V Praze dne 01. 07. 2016 
 
 

……………………………………….. 
Servodata a.s 

Ing. Jiří Vytlačil, předseda     
představenstva                       

 
 

….……………………………………. 
Státní energetická inspekce 

 Ing. Pavel Gebauer – ústřední ředitel 

 
 
 

 

  

 

Ing. 

Pavel 

Gebauer

Digitálně 

podepsal Ing. 

Pavel Gebauer 

Datum: 

2016.07.01 

14:51:29 +02'00'



 

 

Příloha č. 1 – Seznam produktů  
 

Název položky - Popis 
Počet 

KS 

Cena 

celkem bez 

DPH v Kč  

DPH (21%) 

v Kč 

Cena celkem 

s DPH v Kč  

SW 0365PE1 Open ShrdSvr SubsVL OLP 
NL Annual Gov Olfd – balíček služeb pro 

SW OfficeStd 2016 OLP NL Gov 

130 179 920 37 783,20 217 703,20 

 

 


