
Kupní smlouva na dodávku komunikačního systému 
uzavřená dle ust. §§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 
I. Smluvní strany 

 

KUPUJÍCÍ:   

Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace  

se sídlem: Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří 

IČO: 65761774 

DIČ: není plátce DPH 

zastoupený: Mgr. Tomáš Franc, ředitel 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 39239641 / 0100 

e-mail: reditel@domovpredklasteri.cz     

telefon: +420 549 439 612 

 +420 739 093 123  

 

(dále jen „Kupující“)  

 

a 

 

PRODÁVAJÍCÍ:   

ZPT Vigantice, spol. s r.o. 

se sídlem: č.p. 266, 756 61 Vigantice 

zápis v obchodním rejstříku: C 10108 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

statutární orgán: Rudolf Stodůlka, jednatel 

zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Krupa 

IČO: 48396044  

DIČ: CZ48396044 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 č.ú.: 4003903801/0100 

kontaktní údaje: obchod@zptvigantice.cz 

 +420 571 757 330 

 +420 733 220 438 

 

(dále jen „Prodávající“) 

 
uzavřely v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto kupní smlouvu na dodávku a montáž vybavení chemické 

laboratoře (dále jen „Kupní smlouva“).   

 

 

 

II. Úvodní ustanovení 

1. Kupní smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky zadávané 

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
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předpisů, pod názvem: „Výměna signalizačního zařízení klient – pracovník“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Kupní smlouvy tak budou vykládána v souladu se 

zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou Prodávajícího podanou 

na Veřejnou zakázku. 

2. Účelem kupní smlouvy je získání funkčního komunikačního (signalizačního) systému, který 

umožní v objektu Kupujícího komunikaci mezi klienty Kupujícího a zaměstnanci Kupujícího i 

mezi zaměstnanci Kupujícího navzájem (dále jen „Předmět koupě“) tak, aby byl zajištěn řádný 

provoz Kupujícího a s tím spojené činnosti Kupujícího. 

 

 

III. Předmět plnění 

1. Touto smlouvou se Prodávající zavazuje za podmínek Kupní smlouvy dodat Kupujícímu 

Předmět koupě dle Přílohy č. 1 a 2 Kupní smlouvy, poskytnout všechny souvisejících práce, 

dopravu do níže sjednaného místa plnění, provést montáž a instalaci, zaškolení obsluhy a 

uvedení do provozu, a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě podle Kupní 

smlouvy.  

2. Předmět koupě musí být k okamžiku odevzdání Kupujícímu nový, v množství, jakosti 

a provedení vyplývajícím ze specifikace Předmětu koupě (Příloha č. 1 Kupní smlouvy) 

a položkového rozpočtu Předmětu koupě (Příloha č. 2 Kupní smlouvy). Předmět koupě musí 

být dále v takové jakosti a provedení 

2.1. jež odpovídá vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující 

očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě a na základě reklamy jimi prováděné; 

2.2. jež se hodí k účelu vyplývajícímu z Kupní smlouvy; 

2.3. jež vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů platných a účinných ke dni 

odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu, 

2.4. jež vyhovuje požadavkům příslušných technických norem platných a účinných ke dni 

odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu, zejména pak požadavkům technických norem 

ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální 

péče a dalších vztahujících se k charakteru Předmětu koupě, souvisejících prací. 

3. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu pouze takový předmět koupě, který splňuje veškeré 

požadavky Kupujícího na jeho použití Kupujícím a který zároveň vyhovuje platným a účinným 

právním předpisům a technickým normám. Dojde-li ke změně právních předpisů nebo 

technických norem, musí Prodávající zajistit, aby Předmět koupě splňoval požadavky 

stanovené právními předpisy a technickými normami v platném a účinném znění ke dni 

odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu. 

4. Kupující se zavazuje, že Předmět koupě převezme v souladu s čl. VII Kupní smlouvy a zaplatí 

Prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle čl. VIII Kupní smlouvy. 

5. Kupující se zavazuje převzít Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, 

přijmout jej do svého vlastnictví, přijmout související plnění vymezená v Kupní smlouvě 

a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Prodávající povinen podle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZoDPH“), hradit DPH. 
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6. Povinnost Prodávajícího odevzdat Předmět koupě Kupujícímu podle Kupní smlouvy zahrnuje 

tato plnění: 

6.1. dodat Předmět koupě Kupujícímu řádně a včas, v příslušném množství do místa plnění 

podle čl. V Kupní smlouvy; 

6.2. umístit a nainstalovat Předmět koupě v místě plnění podle čl. V Kupní smlouvy podle 

pokynů Kupujícího; 

6.3. sestavit, zapojit a zprovoznit předmět koupě v místě plnění podle čl. V Kupní smlouvy 

podle pokynů Kupujícího; 

6.4. předat doklady potřebné k převzetí a užívání Předmětu koupě, a to v českém jazyce 

s výjimkou odborných technických výrazů (dále jen „Doklady“). Doklady podle výslovné 

vůle smluvních stran tvoří příslušenství Předmětu koupě. Prodávající je povinen předat 

Kupujícímu zejména Doklady: 

6.4.1. ze kterých musí vyplývat zejména způsob použití, údržby, identifikace výrobce 

apod. Předmětu koupě, přičemž všechny údaje musí být uvedeny v českém 

jazyce s výjimkou odborných technických výrazů; 

6.4.2. ze kterých musí vyplývat zejména, že Předmět koupě, dodaný podle Kupní 

smlouvy, splňuje požadavky na jeho použití Kupujícím k danému účelu podle 

právních předpisů a technických norem platných a účinných ke dni odevzdání 

Předmětu koupě Kupujícímu. 

7. Prodávající se dále zavazuje poskytnout nebo poskytovat Kupujícímu podle jeho pokynů tato 

související plnění (dále jen „Související plnění“): 

7.1. nezbytnou součinnost za účelem seznámení se s vlastnostmi či způsobem užívání 

dodaného Předmětu koupě; 

7.2. proškolení pracovníků Kupujícího v užívání Předmětu koupě podle pokynů Kupujícího; 

7.3. kompletní kabeláž, montáž a instalace a nastavení Předmětu koupě;  

7.4. stavební úpravy prostor Kupujícího je-li to nezbytné a v takovém rozsahu, aby mohlo 

dojít k okamžitému užívání Předmětu koupě, tzn. instalace, nastavení, zalištování, 

připojení k síti, případně ostatní související stavební práce, vše v souladu 

s bezpečnostními a technickými předpisy platnými a účinnými ke dni předání Předmětu 

koupě; 

7.5. odvoz a ekologickou likvidaci stávajícího komunikačního zařízení Kupujícího včetně 

doložení protokolu o likvidaci podle pokynů Kupujícího; 

7.6. poskytnutí licence na dodaný software. 

 

IV. Licence na software 

1. Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu licenci nebo, není-li oprávněn poskytnout licenci,  

podlicenci na veškerý software, který má povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dodaný podle Kupní smlouvy, ke kterému je 

oprávněn licenci nebo podlicenci poskytnout (dále jen „Vlastní software“), a zavazuje se zajistit, 

aby nejpozději k okamžiku instalace softwaru dodaného podle Kupní smlouvy byla Kupujícímu 

udělena licence nebo podlicence na software dodaný podle Kupní smlouvy, ke kterému 

Prodávající není oprávněn licenci nebo podlicenci poskytnout (dále jen „Cizí software“, licence 

a podlicence k vlastnímu a cizímu software dále souhrnně též „Licence na software“). Licence 

na software se poskytuje, resp. musí být poskytnuta: 

1.1. jako bezúplatná; 
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1.2. jako nevýhradní; 

1.3. z hlediska časového rozsahu na dobu trvání majetkových práv k předmětu Licence 

na software; 

1.4. z hlediska územního rozsahu na území České republiky; 

1.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu použití) tak, že opravňuje k takovým způsobům 

použití tak, aby Předmět koupě bylo možné užívat k účelu sjednanému Kupní smlouvou; 

1.6. z hlediska osobního rozsahu (multilicence) tak, že opravňuje k použití tolika uživateli, 

kolik jich bude třeba k uživatelské obsluze Předmětu koupě tak, aby Předmět koupě bylo 

možné užívat k účelu sjednanému Kupní smlouvou. 

2. Prodávajícím udělená Licence na software se vztahuje ve shora uvedeném rozsahu i na jakákoli 

rozšíření, upgrady, updaty, patche a další změny autorských děl, jsou-li dodány Prodávajícím 

podle Kupní smlouvy. 

3. Licenční smlouva obsahující Licenci na software bude součástí každé dodávky cizího softwaru. 

4. Kupující není povinen Licenci na software využívat. Kupující je oprávněn poskytnout oprávnění 

tvořící součást Licence na software poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě, nebo převést 

na třetí osobu bez souhlasu Prodávajícího. 

5. Veškerý Vlastní software a Cizí software musí být k okamžiku předání Předmětu koupě 

nainstalován na příslušných zařízeních, pokud Kupující nestanoví jinak. 

 

V. Místo plnění 

Smluvní strany si ujednaly, že místem plnění je objekt Domova pro seniory Předklášteří, 

příspěvková organizace, na adrese Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří, Jihomoravský kraj (NUTS 

CZ064). 

 

VI. Doba plnění 

1. K řádnému předání Předmětu koupě dojde nejpozději do 30.11.2021. 

2. Prodávající nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude připraven Předmět koupě předat 
Kupujícímu, oznámí Kupujícímu tuto skutečnost a dohodne s ním podrobnosti předání 
Předmětu koupě. 

3. Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež 
jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí. 

 

VII. Odevzdání a převzetí předmětu koupě 

1. Předmět koupě podle čl. III odst. 1 Kupní smlouvy bude v místě plnění předán Kupujícímu 

datovaným předávacím protokolem. V předávacím protokolu bude smluvními stranami 

potvrzeno splnění veškerých smluvních povinností Prodávajícího, vztahujících se podle Kupní 

smlouvy k dodání Předmětu koupě. 

2. Prodávající je povinen při plnění povinností vyplývajících z Kupní smlouvy postupovat 
samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku 
plnění Kupní smlouvy.  

3. Prodávající splní povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu: 
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3.1. převezme-li Kupující Předmět koupě, nebo 

3.2. umožní-li Kupujícímu nakládat s Předmětem koupě v místě plnění uvedeném 

v čl. V Kupní smlouvy a v době plnění uvedené v čl. VI Kupní smlouvy a Kupující v rozporu 

s odst. 4 tohoto článku odmítne Předmět koupě převzít nebo v rozporu s odst. 4 tohoto 

článku neposkytne potřebnou součinnost. 

4. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout součinnost k jeho 

převzetí zejména v následujících případech: 

4.1. Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované Kupní smlouvou nebo 

4.2. Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované platnými a účinnými právními 

předpisy nebo technickými normami nebo 

4.3. Předmět koupě bude vykazovat znaky zjevného poškození nebo 

4.4. Prodávající dodá Předmět koupě do jiného místa, než jak je sjednáno v čl. V Kupní 

smlouvy nebo 

4.5. Prodávající dodá Předmět koupě mimo dobu sjednanou v čl. VI Kupní smlouvy nebo 

4.6. Prodávající dodá Předmět koupě za cenu v rozporu s Kupní smlouvou nebo  

4.7. Prodávající nesplní některou ze svých povinností podle čl. III odst. 1 – 3, resp. odst. 6 a 7 

Kupní smlouvy. 

5. V rámci přejímacího řízení bude kontrolována zejména kompletnost dodaného Předmětu 

koupě a vizuální kvalita. Součástí přejímacího řízení bude rovněž komplexní vyzkoušení 

provozu dodaného a nainstalovaného Předmětu koupě s tím, že kritéria úspěšnosti převzetí 

Předmětu koupě jsou: 

5.1. kompletnost dodaného Předmětu koupě dle Kupní smlouvy a zadávací dokumentace, 

5.2. vizuální kontrola dodaného Předmětu koupě, 

5.3. provedení kontroly funkčnosti Předmětu koupě ze strany Kupujícího, 

5.4. dodání návodů k obsluze v českém jazyce, 

5.5. úklid místa plnění a odvoz všech obalů, odpadů a dalších materiálů v souladu s platnými 

a účinnými právními předpisy, 

5.6. poskytnutí licence k pořizovanému SW. 

 

VIII. Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena za Předmět koupě je uvedena v Příloze č. 2 Kupní smlouvy (dále jen „Cena“), která 

je součtem všech položek položkového rozpočtu. Cena je sjednána jako cena pevná a úplná, 

přičemž obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním Předmětu koupě Kupujícím a se 

splněním veškerých smluvních povinností Prodávajícího podle Kupní smlouvy. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že Cena nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, 

včetně inflace a kursových změn.  

2. Je-li Prodávající povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Kupní 

smlouvy DPH, je Kupující povinen Prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny. Prodávající 

odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Kupní 

smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

3. Podkladem pro platbu Kupujícího je daňový doklad – faktura (dále jen „Faktura“), který je 

Prodávající oprávněn vystavit po předání a převzetí Předmětu koupě. Podkladem pro vystavení 

Faktury je protokol o předání a převzetí Předmětu koupě dle čl. VII odst. 1 Smlouvy. 
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4. Cena bude Kupujícím uhrazena na základě Faktury se splatností 30 dnů ode dne jejího 

prokazatelného doručení Kupujícímu. 

5. Daňový doklad - faktura Prodávajícího musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle 

účinných právních předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní 

spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení Kupujícímu, formou a obsahem musí 

odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a ZoDPH v účinném znění a musí mít náležitosti 

obchodní listiny. 

6. V případě, že nebude mít jakákoliv Faktura vystavená Prodávajícím náležitosti podle 

předchozího odstavce, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, je 

Kupující oprávněn takovou Fakturu Prodávajícímu odeslat zpět k přepracování, přičemž tímto 

oprávněným vrácením Faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 

přepracovaná Faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. Doba splatnosti počne běžet 

nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu. 

7. Peněžitý závazek (dluh) Kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z účtu Kupujícího. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou 
Faktury, není Kupující po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

8. Zálohy Kupující neposkytuje. 

 

IX. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající je povinen dodávat Předmět koupě Kupujícímu a plnit všechny své povinnosti podle 

Kupní smlouvy v souladu s účinnými právními předpisy ČR a podle ČSN a EN technických norem 

souvisejících s Předmětem koupě Kupní smlouvy. 

2. Prodávající je povinen provést po dodání a montáž (instalaci) Předmětu koupě úklid místa 

plnění a odvoz všech obalů, odpadů a dalších materiálů používaných při plnění jeho povinností 

podle Kupní smlouvy, a to v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve 

znění účinném v době plnění. 

3. Vlastnické právo a nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího dnem převzetí 
Předmětu koupě Kupujícím dle čl. VII Kupní smlouvy. 

4. Prodávající zajistí, aby při dodání a montáži Předmětu koupě nedošlo k poškození či zcizení 
majetku Kupujícího ani poškození či zcizení majetku jiných osob.  

5. Prodávající zajistí, aby byla zajištěno dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které 
na plnění veřejné zakázky na straně Prodávajícího podílejí; důstojné pracovní podmínky budou 
zajištění minimálně v rozsahu vyžadovaném obecně závaznými právními předpisy. 

6. Kupující umožní Prodávajícímu vstup do objektu za účelem provádění montáže Předmětu 
koupě. Montáž je Prodávající oprávněn provádět v pracovních dnech v době od 8:00 do 17:00 
hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

7. Kupující poskytne Prodávajícímu uzamykatelnou místnost ke složení materiálu nezbytného 
k provedení montáže Předmětu koupě; taktéž poskytne osobám provádějícím montáž možnost 
využít sociální zařízení (alespoň toaleta, umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou) 
a místnost k odložení osobních věcí. 
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X. Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě, jíž se Prodávající zaručuje, 

že Předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému Kupní 

smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Kupní smlouvou a nebude mít právní vady. 

Záruční doba je sjednána v délce 36 měsíců (dále jen „Záruční doba“). 

2. Záruční doba počne běžet dnem protokolárního předání celého Předmětu koupě dle Kupní 

smlouvy Kupujícímu. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže zadavatel Předmět 

koupě řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Prodávající. Pro nahlašování 

a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 tohoto článku. 

3. Předmět koupě bude vadný, nebude-li: 

3.1. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané 

Kupní smlouvou nebo 

3.2. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilý pro použití k účelu 

stanovenému Kupní smlouvou nebo 

3.3. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prostý právních vad. 

4. Kupující je oprávněn zjištěné vady Předmětu koupě oznámit Prodávajícímu, a to písemnou 

formou (za písemnou formu se považuje i oznámení e-mailem) bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V oznámení musí být vady popsány. 

5. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, které je obvyklé 

u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět koupě. 

6. Má-li Předmět koupě vady, za které Prodávající odpovídá, má Kupující dle vlastní volby právo: 

6.1. na dodání nového Předmětu koupě bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady 

zcela zřejmě nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze části Předmětu koupě, může 

Kupující požadovat jen výměnu takové části; není-li to možné, může odstoupit od Kupní 

smlouvy, nebo  

6.2. na dodání chybějící části Předmětu koupě, nebo 

6.3. na odstranění vady bezplatnou opravou Předmětu koupě, nebo 

6.4. na přiměřenou slevu z Ceny, nebo 

6.5. odstoupit od Kupní smlouvy. 

7. V případě odstranění vad je Prodávající povinen odstranit vady Předmětu koupě neprodleně, 

nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vady Kupujícím. Nebude-li vada odstraněna ve 

lhůtě podle předchozího odstavce, je Kupující oprávněn:  

7.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Prodávajícího, 

nebo 

7.2. zajistit obstarání náhradního plnění jinou odborně způsobilou osobou, nebo 

7.3. požadovat slevu z Ceny, nebo 

7.4. od Kupní smlouvy odstoupit. 

 

XI. Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Dojde-li k prodlení s úhradou Faktury, je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího 
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení 
po termínu splatnosti Faktury až do doby zaplacení dlužné částky.  

2. Nesplní-li Prodávající svůj závazek dodat Předmět koupě řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká 
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Kupujícímu právo účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení až do řádného splnění Předmětu koupě a Prodávající je povinen takto 
požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

3. Nesplní-li Prodávající svůj závazek odstranit vadu dle Kupní smlouvy, vzniká Kupujícímu právo 
účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou vadu a za každý započatý den 
prodlení až do úplného odstranění příslušných vad.  

4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy 
povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení.  

5. Zaplacením smluvních pokut dle Kupní smlouvy není dotčeno právo Kupujícího na náhradu 
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Prodávajícího.  

6. Odstoupit od Kupní smlouvy je Kupující oprávněn v případě podstatného porušení Kupní 
smlouvy Prodávajícím. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Prodávajícího se považuje 
zejména: 

a) prodlení Prodávajícího s dodáním a montáží (instalací) Předmětu koupě delší než 20 
dnů; 

b) pokud Prodávající postupuje při dodání Předmětu koupě způsobem, který zjevně 
neodpovídá dohodnutému rozsahu Předmětu koupě. 

7. Odstoupit od Kupní smlouvy je Prodávající oprávněn v případě podstatného porušení Kupní 
smlouvy Kupujícím. Za podstatné porušení Kupní smlouvy na straně Kupujícího se považuje 
zejména prodlení Kupujícího s úhradou řádně vystavené Faktury delší než 60 dnů. 

8. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní 
straně.  

9. Odstoupením od Kupní smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Kupní smlouvy. Toto ustanovení 
zavazuje smluvní strany i po odstoupení od Kupní smlouvy. 

 

XII. Závěrečná ujednání     

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená touto Kupní 

smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této Kupní smlouvy vyplývající, budou řešit podle 

příslušných ustanovení Občanského zákoníku.   

2. Změnit nebo doplnit Kupní smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Kupní smlouvy 

a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

3. Prodávající není oprávněn bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

z této smlouvy třetí osobě. 

4. Tato Kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že povinnost 

uveřejnit smlouvu v registru smluv připadá na Kupujícího. 

5. V případě, že některé ustanovení této Kupní smlouvy je nebo se stane neúčinným, zůstávají 
ostatní ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této 
Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
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obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Kupní smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly
se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně
potvrzují, že Kupní smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé
vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito
tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních
stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Kupní smlouvou zavázaly, nejsou
v hrubém nepoměru.

7. Nedílnou součást této kupní smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace Předmětu koupě

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Předklášteří dne __________________ Ve Viganticích dne ________________

Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková
organizace

Mgr. Tomáš Franc, ředitel

_____________________________
ZPT Vigantice, spol. s r.o.
Rudolf Stodůlka, jednatel



Příloha č. 1 – Technická specifikace Předmětu koupě 

Technická specifikace je samostatnou přílohou s názvem „Technický manuál komunikační systém 

sestra-klient, ZPT Vigantice spol. s r.o.; Medicall – MDC V04 IP“ 

 



Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

 

Název Označení MJ Množství cena/ks 
celkem cena Kč 

bez DPH 

Dodávka a montáž technologie 
    

  

Terminál s dotykovým displejem TP IP 110013 ks 3 21 862,00 65 586,00 

Svítidlo signalizační LED (pro zobrazení signaloízace volání) SV IP 110441 ks 51 786,00 40 086,00 

Pokojový terminál s hovorem a displejem KJD IP 110220 ks 51 4 389,00 223 839,00 

Lůžkový terminál klienta bez hlasové komunikace VS IP 110150 ks 84 1 119,00 93 996,00 

Táhlo s tlačítkem IP pro přivolání pomoci ze sprchy TTNV IP 110411 ks 49 998,00 48 902,00 

GSM brána pro přenos SMS o volání klienta na služební telefon personálu GSM SMS IP 110852 ks 1 18 950,00 18 950,00 

Zásuvky Ethernet ZE IP 110030 soubor 1 1 670,00 1 670,00 

Switch porty a moduly SM IP 110640 soubor 1 19 500,00 19 500,00 

SW součást sys. server VoIP 110041 soubor 1 8 900,00 8 900,00 

Další zařízení (zásuvky, rozvaděče, napáječe, routery, apod.) N250IP 110090 soubor 1 19 800,00 19 800,00 
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Související práce a montáž 
    

  

Instalace a konfigurace systému - soubor 1 48 500,00 48 500,00 

Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje - soubor 1 9 900,00 9 900,00 

Kabeláž, propojovací materiály - soubor 1 18 499,00 18 499,00 

Zalištování - soubor 1 2 490,00 2 490,00 

Další související práce (např. demontáž starého systému, pomocné stavební práce, 
doprava) 

- soubor 1 13 900,00 13 900,00 

Úklid, likvidace odpadu - soubor 1 3 800,00 3 800,00 

Dodávky a montáže celkem - cena Kč bez DPH:         638 318,00 

Dodávky a montáže celkem - cena Kč včetně DPH (15 %):         734 065,70 

 


