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KUPNÍ SMLOUVA 

Dodávka - Tiskárna pro potisk plastových karet s laminací 
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zněních 

pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

na základě výzvy k podání nabídky ve věci veřejné zakázky malého rozsahu a v souladu s 

instrukcí č. 7/2019 Ministerstva spravedlnosti o zadávání veřejných zakázek   

 

 (dále jen „Smlouva“) 

Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti 

se sídlem:   Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

za niž jedná:    

IČ:    00025429,  DIČ: není plátce DPH 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

ID datové schránky:  kq4aawz 

(dále jen „Kupující“)  

a 

 

CardHouse s.r.o. 

se sídlem:   U Ráje 449, Brná, 403 21 Ústí nad Labem 

zastoupená:    

IČ:    25434471, DIČ: CZ25434471 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L, oddíl C, vložka 18208 

ID datové schránky:  7x2uxw7 

 (dále jen „Prodávající“) 

 

(Kupující a Prodávající dále také jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“) 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1) Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat 1 ks tiskárny pro potisk plastových 

karet Matica XID8300 včetně poskytnutí servisní podpory (dále jen „Předmět plnění“). 

2) Předmět plnění tvoří: 

a) tiskárna pro potisk plastových karet s laminační jednotkou a vyrovnávacím válcem 

b) spotřební materiál pro potisk 3000 karet 

c) Instalace tiskárny a předání obsluze v místě dodávky 

d) servisní podpora tiskárny včetně potřebné profylaxe po dobu 60 měsíců 

e) plnění na požadavek – náhradní díly 

Kupující si vyhrazuje možnost kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy (60 měsíců od 

podpisu Smlouvy stranami) požadovat od Prodávajícího další níže uvedená plnění:  

• dovybavit tiskárnu (upgrade o kódování čipů apod.) 
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• bezpečnostní výmaz zbytkových informací v K panelu 

• omyvatelné čistící válce 

3) Technická specifikace Předmětu plnění uvedeného v tomto článku v odst. 2) písm. a) tvoří 

Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

4) Podrobná specifikace Předmětu plnění uvedeného v tomto článku v odst. 2) písm. d) tvoří 

Přílohu č. 3 této Smlouvy. 

5) Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Kupujícího za řádně a včas dodaný Předmět 

plnění uhradit Prodávajícímu cenu podle článku III. této Smlouvy. 

6) Prodávající závazně prohlašuje, že Předmět plnění odpovídá požadavkům uvedeným 

v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce č.j. MSp 10/2021-OI-SML „Tiskárna 

pro potisk plastových karet“. 

7) Dodávaný Předmět plnění bude nový, nepoužitý (maximálně zahořený z výroby), popř. 

zapnutý pro ověření funkčnosti v rámci případné kompletace Prodávajícím a bude určený 

pro distribuci v České republice, v české lokalizaci, instalován certifikovaným českým 

servisním partnerem. Veškerá komunikace bude probíhat v českém jazyce 

II. MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY 

1) Místem plnění je objekt Ministerstva spravedlnosti, Legerova 49, Praha 2 (dále jen „Místo 

plnění“), sídlo Kupujícího je Ministerstva spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2. 

2) Předmět plnění uvedený v čl. I. odst. 2 a) až c) této Smlouvy je Prodávající povinen dodat 

a provést na Místě plnění do 15 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 

3) Předmět plnění uvedený v čl. I. odst. 2 d) této Smlouvy je Prodávající povinen poskytovat 

ode dne potvrzení Předávacího protokolu po dobu trvání záruční doby uvedené v čl. V. 

odst. 1 této Smlouvy.  

4) Předmět plnění uvedený v čl. I odst. e) této Smlouvy je Prodávající povinen poskytnout 

pouze na základě požadavku Kupujícího uskutečněného prostřednictvím e-mailové zprávy 

oprávněné osobě Prodávajícího, a následně i do DS Prodávajícího, do 15 kalendářních dní 

od doručení daného požadavku. 

5) Prodávající včas dohodne s Kupujícím datum a čas předání Předmětu plnění uvedeného 

v čl. 2 odst. 2a) až c) Smlouvy. Nedohodnou-li se Smluvní strany na oboustranně 

vyhovujícím datu a čase předání, platí, že Předmět plnění bude předán poslední den lhůty 

ve 14,00 hod. 

6) Před dodáním Předmětu plnění bude Prodávající prokazatelně informovat oprávněného 

zástupce Kupujícího uvedeného ve Smlouvě v čl. IX. o připravenosti k dodání. Datum 

dodání musí být stanoveno po projednání s oprávněnou osobou Kupujícího. 

7) Vlastnické právo k Předmětu plnění se převádí jeho předáním Kupujícímu (předávací 

protokol).  

8) Dokladem o předání Předmětu plnění uvedeného v čl. I. odst. 2 písm. a) až c) je Předávací 

protokol předložený Prodávajícím v okamžiku předání Předmětu plnění a potvrzený 

Kupujícím. 

9) Vzor Předávacího protokolu tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a obsahuje především označení 

Kupujícího a Prodávajícího, dodaného Předmětu plnění a informaci o tom, zda Prodávající 

předal Předmět plnění řádně a včas a dále předepsaná jména Oprávněných osob Smluvních 
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stran. Obsah Předávacího protokolu bude potvrzen čitelnými vlastnoručními podpisy 

Oprávněných osob obou Smluvních stran.  

10) Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům ČR a EU daných pro tento 

druh zařízení a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám Kupujícího 

v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií a závazným i 

doporučujícím technickým a bezpečnostním normám platným v České republice. 

III. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Za řádné a včasné poskytnutí Předmětu plnění se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu 

celkovou maximální Smluvní cenu uvedenou bez DPH, která byla sjednána dohodou 

smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, která 

je nepřekročitelná, a která zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním 

předmětu Smlouvy (tj. např. náklady na dopravu atd.). Smluvní cena byla dohodou 

Smluvních stran stanovena ve výši (dále jen „Smluvní cena"): 

bez DPH  204 870 Kč, (slovy: korun), 

DPH 21%  43 022,70 Kč, (slovy: korun), 

včetně DPH  247 892,70 Kč, (slovy: korun), 

2) Cena za Předmět plnění uvedená v odstavci 1) tohoto článku se skládá z následujících 

položek/dílčích cen: 

a) tiskárna pro potisk plastových karet        80 000 Kč bez DPH 

b) laminační jednotka plastových karet        46 200 Kč bez DPH 

c) příslušenství pro potisk 3000 karet   52 350 Kč bez DPH 

d) instalace a předání obsluze v místě dodávky  6 320 Kč bez DPH 

e) servisní podpora tiskárny rozšířená na 5 let   20 000 Kč bez DPH 

f) plnění na požadavek: 

• postupný upgrade       0 Kč bez DPH 

• bezpečnostní výmaz K panelu    0 Kč bez DPH 

• omyvatelné čistící válce     0 Kč bez DPH 

g) prodloužená záruka na tiskovou hlavu        0 Kč bez DPH  (doživotní) 

 

3)  Smluvní cena bude Kupujícím uhrazena: 

a) na základě faktury vystavené Prodávajícím souhrnně za Předmět plnění na položky 

uvedené v odst. 2) písm. a), až e) tohoto článku, kterou Prodávající vystaví po řádném 

předání Předmětu plnění, a to po podpisu Předávacího protokolu bez výhrad. 

b)  na základě faktur vystavených Prodávajícím zvlášť za Předmět plnění na položky 

uvedené v odst. 2) písm. f) tohoto článku, které Prodávající vystaví vždy po řádném 

předání části Předmětu plnění, a to po podpisu Předávacího protokolu bez výhrad. 

Pro odstranění nejasností se uvádí, že Dílčí ceny uvedené v odst. 2) písm. f) tohoto 

článku nemusí být vyčerpány, pokud nebude plnění na požadavek Kupujícím 

vznesen.  
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4) Přílohou faktur bude kopie Předávacího protokolu potvrzující řádné poskytnutí Předmětu 

plnění (dále jen „Předávací protokol“), podepsaný Prodávajícím a Kupujícím bez výhrad. 

5) Vystavená faktura musí obsahovat: 

a) Uvedení ceny a datum její splatnosti, 

b) číslo Smlouvy MSp, uvedené v záhlaví v rámečku, které slouží jako identifikátor platby, 

c) úplné bankovní spojení Prodávajícího, 

d) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, 

e) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 Občanského 

zákoníku. 

f) Potvrzený záruční list s prodlouženou zárukou na 60 měsíců (včetně potřebné registrace 

u výrobce, je-li to nutné) 

6) Prodávající doručí fakturu v elektronické podobě do datové schránky MSp (kq4aawz) nebo 

na e-mailovou adresu: . Lze i v listinné podobě na adresu Kupujícího: 

Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2. 

7) Faktura je splatná do třiceti (30) dnů od doručení řádně vystavené faktury Kupujícímu. 

8) V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti podle zákona nebo nebude 

vystavena v souladu s touto Smlouvou (např. bude chybět příloha), je Kupující oprávněn 

zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění či opravě Prodávajícímu, aniž se dostane 

do prodlení se splatností; v takovém případě se lhůta splatnosti staví a nová lhůta splatnosti 

v délce třiceti (30) dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury. 

9) Platby budu probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou 

uvedeny v této měně. K platbě dojde bezhotovostně převodem na účet uvedený v záhlaví 

Smlouvy a podle údajů na vystavené faktuře. Odlišné bankovní údaje uvedené na faktuře 

mají přednost před údaji uvedenými v záhlaví této Smlouvy.  

IV.  PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1) Práva a povinnosti Kupujícího: 

a) Kupující se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě 

požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s plněním této Smlouvy.  

b) Kupující se zavazuje zkontrolovat soulad Předávacího protokolu se skutečně předávaným 

Předmětem plnění a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí uvést všechny výhrady přímo do 

Předávacího protokolu. Kupující je dále povinen Předávací protokol neprodleně 

podepsat. Nejsou-li na Předávacím protokolu uvedeny žádné výhrady, má se za to, že 

Kupující přejímá Předmět plnění bez výhrad.  

c) Kupující se zavazuje, za účelem zachování prodloužené záruky pro tiskovou hlavu 

tiskárny, používat do tiskárny originální spotřební materiál. 

d) Kupující se zavazuje zaplatit včas Smluvní cenu za řádně poskytnutý Předmět plnění. 

2) Práva a povinnosti Prodávajícího: 

a) Prodávající se zavazuje řádně a včas poskytnout Předmět plnění Kupujícímu včetně všech 

potřebných licencí pro provoz zařízení. 

b) Prodávající se zavazuje řádně a včas provést registraci zařízení a licencí u výrobce 
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nutných pro provoz a záruku zařízení. 

c) Prodávající při předání Předmětu plnění, předloží Kupujícímu Předávací protokol. 

Po doplnění všech nesrovnalostí a výhrad k předávanému Předmětu plnění Kupujícím, po 

doplnění všech dalších náležitostí Předávacího protokolu a po podpisu Kupujícího 

je Prodávající povinen Předávací protokol neprodleně podepsat. Pokud Prodávající 

nesouhlasí s výhradami Kupujícího, je povinen je v Předávacím protokolu rozporovat. 

Jedno vyhotovení Předávacího protokolu obdrží Kupující. 

V. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  

1) Prodávající poskytuje na Předmět plnění, vyjma tiskové hlavy, dle této Smlouvy záruku 

v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od data předání a převzetí Předmětu 

plnění Smlouvy, uvedeného na předávacím protokolu a je nutno dodržet Servisní plán, 

zahrnující 1 preventivní prohlídku a údržbu ročně viz příloha č. 3. 

2) Prodávající poskytuje na tiskovou hlavu dodané tiskárny dle této Smlouvy prodlouženou 

záruku v délce trvání doživotní. Záruční doba počíná běžet od data předání a převzetí 

Předmětu plnění Smlouvy, uvedeného na předávacím protokolu. 

3) V případě výskytu vady na Předmětu plnění v záruční době má Kupující právo 

a Prodávající povinnost odstranit vady na vlastní náklady, bezplatně a bezodkladně poté, 

co obdrží oznámení Kupujícího o vadách Předmětu plnění, a to nejpozději 48 hodin 

od oznámení. Po dobu záruky za jakost běží současně servisní služba OnSite (u 

zákazníka) s odezvou do 8 hodin v pracovní dny, po 16:00 hodině do rána druhého dne 

do 10:00 a opravou do 48 hodin od potvrzení nahlášené závady, pokud se strany 

nedomluví jinak.  

4) V případě prodlení Prodávajícího s plněním práv Kupujícího z vad Předmětu plnění 

je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu uvedenou v čl. VI. odst. 1. 

této Smlouvy (Sankce a náhrada škody).  

5) Pokud Prodávající vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 3 tohoto článku, je Kupující 

oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat 

po Prodávajícím úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. 

Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Kupujícího na odstoupení 

od Smlouvy.  

6) Pokud Kupující nemůže Předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje 

se záruční doba o dobu od oznámení vad Prodávajícího do jejich úplného odstranění 

Prodávajícím. 

7) Právy vyplývajícími z tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva 

Kupujícího vůči Prodávajícímu z vadného plnění vyplývající z právních předpisů. 

8) Prodávající se zaručuje, že předmět plnění bude v záruční době plně způsobilý pro použití 

k účelu stanovenému v této smlouvě, a není-li účel v této smlouvě stanoven, k účelu 

obvyklému a dále, že si předmět plnění zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou a 

ustanoveními občanského zákoníku (záruka za jakost). Zárukou za jakost nejsou dotčena 

práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí ze zákona. 

9) Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady 

dodaného předmětu plnění poté, co je zjistil během záruční doby, při vynaložení 

dostatečné péče. Nahlášení závady může být provedeno písemně na e-mail: 

 či na telefonní číslo  Všechny výše uvedené 
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způsoby mají stejnou váhu. Uplatněním reklamace se zastavuje běh záruční doby. 

VI. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY 

1) V případě prodlení Prodávajícího s plněním některé ze lhůt uvedených ve Smlouvě, 

ve vztahu ke lhůtám počítaným na dny, má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 

1000,- Kč včetně DPH a to za každý, i započatý, den prodlení. 

2) V případě prodlení Prodávajícího s plněním některé ze lhůt uvedených ve Smlouvě, 

ve vztahu ke lhůtám počítaným na hodiny, má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 

200 Kč za každou hodinu prodlení po stanovené lhůtě. 

3) Není-li stanoveno jinak, řídí se odpovědnost Smluvních stran příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku.  

4) Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury Kupujícím je Prodávající 

oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.  

5) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy oprávněné 

Smluvní strany povinné Smluvní straně.  

6) Zaplacení smluvní pokuty vzniklé porušením povinnosti Prodávajícího nevylučuje právo 

Kupujícího domáhat se náhrady škody, a to v plné výši.  

7) Prodávající odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Kupujícímu porušením 

povinností vyplývajících ze Smlouvy či právních předpisů. Prodávající odpovídá zejména 

za škody způsobené porušením ustanovení této Smlouvy, škody způsobené jiným 

protiprávním činem a škody vzniklé v důsledku vad plnění.  

VII. OCHRANA INFORMACÍ  

1) Kupující je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách a v registru smluv celý text 

smlouvy (včetně příloh), a to za předpokladu nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis. 

Prodávající se zveřejněním v registru smluv souhlasí. Prodávající bere na vědomí 

skutečnost, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů veřejných zakázek  

2) Všechny informace, které se prodávající dozví v souvislosti s plněním dle této smlouvy, 

jsou důvěrné povahy. Prodávající se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích 

mlčenlivost a důvěrné informace používat pouze k plnění této smlouvy. Prodávající 

zodpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se 

na provádění díla podílejí. 

3) Obě Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a znepřístupnit třetím osobám důvěrné 

informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není 

tímto ustanovením dotčena. 

4) Prodávající při plnění této smlouvy si je vědom povinností vyplývajících z platných 

právních předpisů týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů, zejména z Obecného 

nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Prodávající je oprávněn 

zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu této smlouvy, 



MSp Čj. 10/2021-OI-SML 

7 

 

za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, 

uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv prodávajícího vyplývajících z této smlouvy, 

předávat zpracované osobní údaje kupujícímu, osobní údaje likvidovat, vše v souladu s 

platnými právními předpisy týkajícími se ochrany a zpracování osobních údajů, zejména s 

Obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR 

5) Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace: 

a) které je Kupující povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; 

b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 

právních povinností ze strany Prodávajícího; 

c) u nichž je Smluvní strana schopna prokázat, že jí byly známy ještě před přijetím těchto 

informací od druhé Smluvní strany, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace 

nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

d) které budou Smluvní straně po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti 

třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána; 

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

6) Prodávající je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 

a respektováním práv Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto 

závazkovém vztahu zavázán sám. 

7) Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu. 

8) Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá Smluvní strana právo 

požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

9) V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících 

z tohoto článku, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty 

ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to v plné výši. 

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy oprávněné 

Smluvní strany povinné Smluvní straně. 

VIII. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 

1) Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. V záležitostech touto Smlouvou 

neupravených se právní vztah mezi Smluvními stranami řídí Občanským zákoníkem. 

 

2) Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo z jejího porušení, 

ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. 

IX. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1) Každá ze Smluvních stran jmenuje svoji oprávněnou osobu (dále jen „Oprávněné 

osoby“).  

2) Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci 

Předávacích procedur dle Smlouvy a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné 

schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich 

zplnomocněným zástupcům. 

3) Smluvní strany jsou oprávněny změnit Oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření dodatku 

ke Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně 
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upozornit. 

4) Smluvní strany se dohodly na dále uvedených Oprávněných osobách, které budou 

za Smluvní strany jednat ve věcech smluvních, obchodních a technických: 

a) Kupující: 

- Ve věcech smluvních:  , 

tel.: , e-mail:  

- Ve věcech technických: ,  

tel.: , e-mail:  

b) Prodávající:  

- Ve věcech smluvních, obchodních: ,   

tel.:  , e-mail:  

- Ve věcech technických: ,  

tel.:  , e-mail:  

X. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO   

Prodávající prohlašuje, že jakékoliv plnění dle této Smlouvy, zejména dodávaný interní 

software v tiskárně (FW), je bez právních vad, zejména že není a nebude zatíženo žádnými 

právy třetích osob, z nichž by pro Kupujícího vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek 

ve prospěch třetí strany. V případě, že bude toto oznámení nepravdivé, je Prodávající v 

plném rozsahu odpovědný za případné následky takového jednání, přičemž právo 

Kupujícího na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno. 

XI. UKONČENÍ SMLOUVY   

1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do ukončení doby poskytování Servisní podpory 

specifikované v čl. III odst. 2.b) a čl. V odst. 1) této Smlouvy. 

2) Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukončit před termínem uvedeným v odst. 1. 

tohoto článku písemnou dohodou obou Smluvních stran a dalšími způsoby stanovenými 

právními předpisy. 

3) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě 

a dále z důvodů uvedených v zákoně, zejména v případě podstatného porušení Smlouvy.  

4) Kupující je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a) bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího; 

b) Prodávající podá insolvenční návrh jako dlužník a bude následně rozhodnuto 

o úpadku Prodávajícího nebo bude ve vztahu k Prodávajícímu vydáno jiné 

rozhodnutí s obdobnými účinky; 

c) Prodávající bude odsouzen za úmyslný trestný čin. 

5) Za podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím, které je důvodem pro odstoupení Smlouvy 

ze strany Kupujícího, se považuje zejména: 

a) prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu plnění o více jak 20 kalendářních dní po 



MSp Čj. 10/2021-OI-SML 

9 

 

termínu plnění; 

b) porušení povinnosti Prodávajícího odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě 

20 kalendářních dní od jejich oznámení Kupujícím; 

c) realizace předmětu Smlouvy v rozporu se Smlouvou či právními předpisy;  

d) nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Prodávajícím,  

e) jiné porušení povinností Prodávajícího, které nebude odstraněno ani 

do 20 kalendářních dní od prokazatelného doručení výzvy Kupujícího. 

6) Za podstatné porušení Smlouvy Kupujícím, které je důvodem pro odstoupení od Smlouvy 

ze strany Prodávajícího, se považuje: 

a) prodlení Kupujícího s úhradou faktury – daňového dokladu o více jak 

20 kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením 

dotčen; 

b) prodlení Kupujícího s poskytnutím součinnosti o více než 20 kalendářních dní 

od prokazatelného doručení písemné výzvy Prodávajícího.  

7) V případě odstoupení podle odst. 5 písm. a), b) či e) tohoto článku je po marném uplynutí 

příslušné lhůty Kupující oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv 

sankcí ze strany Prodávajícího.  

8) Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz 

na ustanovení této Smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od Smlouvy 

odstoupit. 

9) Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní 

straně, nebo dnem uvedeným v oznámení. 

10) Odstoupení od této Smlouvy či jakékoliv jiné ukončení smluvního vztahu založeného 

touto Smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 

pokud již dospěl, práva na náhradu škody, ujednání o mlčenlivosti a ochraně informací 

ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení 

od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a ujednání o trvání záruky.  

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a 

mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila 

nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá 

na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích přílohách či 

dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran. Smluvní strany vylučují použití 

případných Všeobecných podmínek nebo obdobného dokumentu prodávajícího. 

2) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným, nemá 

tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 

Smluvní strany se v tomto případě zavazují písemnou dohodou nahradit ustanovení, které 

bylo shledáno neplatným, zdánlivým či neúčinným novým ustanovením, které po obsahové 

stránce nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu původního ustanovení. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

3) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 
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zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy 

v tomto bodě nedopustila. 

4) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejího 

výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních 

osob nebo pověřených zástupců 

5) Žádná ze Smluvních stran nemůže bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 

strany postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí straně, a to ani 

částečně.  

6) Měnit či doplňovat tuto Smlouvu, vyjma změn uvedených v odst. 5) tohoto článku, 

je možné pouze formou písemných dodatků, které musí být podepsány oběma Smluvními 

stranami. Jiná ujednání jsou neplatná.  

7)  Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná 

Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně bez nutnosti uzavřít dodatek a je povinna 

tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně. 

8) Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

9) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu. Každá 

ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení. 

10) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé, vážné a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a 
srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy 

11) Nedílnou součástí Smlouvy je její:  

Příloha č. 1  - Technická specifikace 

Příloha č. 2  - Vzor Předávacího protokolu 

Příloha č. 3   - Podrobná specifikace Servisní podpory 

 

 

         V Praze dne: …………2021        V Ústí nad Labem dne: ……….2021  

______________________ ______________________ 

  

Ředitelka odboru informatiky 

 

Jednatel 
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Příloha č. 1 

Technická specifikace 

 

Tiskárna pro potisk plastových karet a laminátor 

Tiskárna Specifikace 

Označení výrobku, výrobce a typ Matica EDIsecure XID8300 

Oboustranný tisk  NE 

Rovnací válec ANO 

Způsob tisku RETRENSFEROVÝ TISK 

Kapacita tisku min. 120 KARET ZA HODINU 

Rozlišení tisku 300 DPI 

Kapacita zásobníku 200 / 100 

Kapacita tiskových pásek 1000 TISKŮ YMCK 

Roční objem tisku 20000 

USB rozhraní ANO 

FW  CARDPRESSO XXS; FIRMWARE 

Možnost dovybavit tiskárnu laminační jednotkou ANO 

Možnost postupného upgrade ANO 

Bezpečnostní výmaz zbytkových informací 

v K panelu 
ANO 

Omyvatelné čistící válce ANO 

Materiály 
POLYKARBONÁT PVC; PVC 

KOMPOZITNÍ; ABS; PET;  

  

Laminátor EDIsecure XID ILM LS 

Laminace jednostranná 
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Příloha č. 2 

Předávací protokol 
 

Vyhrazeno pro záznam MSp ČR    

 

 

 

 

Datum vystavení: …………………    Celkový počet stran: 

 

 

Předmět předání: 

 

Předávací protokol je vyhotoven ve třech vyhotoveních, jeden je určen pro Kupujícího a dva 

pro Prodávajícího. 

 

Datum předání: ………………… 

 

Prodávající              Kupující 

 

 

 

………………………………. 

 

 

 

             ……………………………… 

  

Kupující: 

Ministerstvo spravedlnosti Česká republika 

Vyšehradská 16 

128 10 Praha 2 

  

Prodávající: 

CardHouse s.r.o. 

U Ráje 449, Brná,  

403 21 Ústí nad Labem  

Kupující tímto potvrzuje, že převzal následující Předmět plnění: 

 

…………………………………………………. 

Kupující tímto uznává závazky Prodávajícího za splněné řádně a bez vad. (vady) 

 

Č. j. :  
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Příloha č. 3 

 

Podrobná specifikace Servisní podpory 
 

 

Servisní podporou se rozumí služba údržby a technické podpory v délce 60 měsíců 

v režimu Pracovní doby, za kterou se pro účely této Smlouvy považuje každý pracovní den od 

8:00 do 17:00 hod.  V rámci údržby a technické podpory bude v rámci ceny uvedené v čl. III 

odst. 1 zajištěno: 

 

a) nárok na upgrade FW je-li dostupná nová verze, možnost downloadu nových verzí 

FW a opravných patchů na FW zaregistrovaný pod účtem Kupujícího - instalace 

prováděna Prodávajícím, 

b) konzultace prostřednictvím telefonu a to pouze Oprávněným osobám Kupujícího. Tato 

konzultace bude poskytována v Pracovní době.  

c) 1x ročně profylaxe dle termínů požadovaných Kupujícím (zběžná fyzická kontrola 

stavu, čištění, diagnostické testy, kontrola aktuálnosti ovladačů, firmware atd., 

Předmětu plnění uvedeného v čl. I. odst. 2 a) a e).  

d) Rozšířená záruka dle požadavků kupujícího 60 měsíců včetně zapůjčení náhradního 

zařízení v případě poruchy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




