
   

 
 

Kupní smlouva 
 

 Číslo: KRPT-157821-14/ČJ-2021-0700VZ 

 
 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
Sídlo:  30. dubna 1682/24, 702  00 Ostrava - Moravská Ostrava  
Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava          
IČO:  75151502 
DIČ:  CZ75151502 
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710 
Zastoupená: Ing. Rostislavem Staníčkem, 
  vedoucím odboru informačních a komunikačních technologií 

(dále jen „kupující“) 
 
a 
 

AUROTON COMPUTER, spol. s r.o  

Sídlo:   Desenská 612/35, 190 00 Praha 9                                                 

Kontaktní adresa: Desenská 612/35, 190 00 Praha 9                
IČO:   43871437                 
DIČ:   CZ43871437                 

 

 
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném MS Praha, oddíl C, vložka 5013.        
(dále jen „prodávající“)  
 
uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“). 
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Článek II. 
                                                           Předmět smlouvy 
 
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za sjednaných podmínek kupujícímu tyto 

mobilní telefony: 
 

200 ks mobilní telefon –Samsung Galaxy A32, A325 
 
 

  
Technická specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této kupní smlouvy. 
 

  
 
(dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.  
 

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a 
v termínech stanoveném touto smlouvou.                                                                        

 
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 10.08.2021, která 

byla elektronicky zaslána do NEN (národní elektronický nástroj) k veřejné zakázce 
vedené pod systémovým číslem N006/21/V00019999 a která obsahuje přesnou 
technickou specifikaci a označení předmětu smlouvy.  

 
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, v originálním balení a kupující bude 

jeho prvním uživatelem. 
 

5. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady. 
 

Článek III. 
Doba a místo plnění 

 

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě s kupujícím do sjednaného 
místa, kterým je Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, OIKT, 30. dubna 24, 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. 

2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 24 hodin 
předem. 

     
3. Zboží bude dodáno nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy.           
 
 
 

Článek IV. 

Předání a převzetí zboží 
1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (technické parametry), jak 

bylo sjednáno v této smlouvě. 
2. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol ve dvou vyhotoveních, 

který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení protokolu. 
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3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno řádně v souladu 
s touto smlouvou a ve sjednané jakosti, přičemž v takovém případě kupující důvody 
odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních 
dnů od původního termínu předání. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním 
náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle této smlouvy. Na následné předání 
zboží se použijí ustanovení čl. III. a čl. IV. odst. 1 a 2 této smlouvy. 

 

4. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu. 
 

5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího 
(dopravce). 

 

6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od 
prodávajícího. 

 

 

Článek V. 
Kupní cena a platební podmínky 

 

1. Cena je sjednána ve výši  
1.040.000, - Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, 
   218.400, - Kč DPH  

        tj. 1.258.400, - Kč s DPH 

slovy celkem s DPH: jedenmilióndvěstěpadesátosmtisícčtyřistakorun 

 

při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v 
souladu s platnými právními předpisy.  

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží 
(dopravu do místa plnění, nakládku, vykládku, atd.). 

 
3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží 

kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré 
náležitosti dle ustanovení § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a dle ustanovení § 435 OZ a dále musí obsahovat číslo smlouvy, 
cenu dodaného zboží, množství dodaného zboží, den jeho dodání. 

 
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode 

dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího.  
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny 

z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve 
lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu 
zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 
v délce 30 kalendářních dnů.  

6. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo 
jeho části. 

7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
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chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny za zboží. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů. 

 
 

Článek VI. 
Záruka za jakost 

 

1. Prodávající ručí za jakost zboží a kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u 
předmětu smlouvy vyskytne v době 24 měsíců (záruční doba) od data převzetí za 
podmínek uvedených v záruční listině. 

2. Běh záruční doby začíná ode dne převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá 
prodávající. 

3. Prodávající zajistí záruční servis po dobu záruční doby od dodání zboží. Prodávající ručí 
za funkčnost zařízení odpovídající popisu poskytovaného výrobcem.  

4. Uplatnění práva z vady musí být provedeno písemně. 
5. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 30 dnů od 

doručení reklamace kupujícího. 
 

                                                       

Článek VII. 

 Sankce, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

 
1. V případě nedodržení termínu dodání zboží ze strany prodávajícího nebo v případě 

nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží, je prodávající povinen 
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží včetně 
DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace je 
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
reklamovaného předmětu plnění včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení. Minimální výše sankce je 500,- Kč za kalendářní den. 

3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za nedodržení termínu splatnosti úrok z 
prodlení v zákonem stanovené výši. 

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne, 
kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou 
stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží. 

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména 

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než deset kalendářních dnů; 

b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VI.; 

c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího. 
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7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že  
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) prodávající vstoupí do likvidace. 

8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 
šedesát kalendářních dní. 

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy 
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení. 

 

 

 
 

Článek XIII. 

Ostatní ujednání 
 
1. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
 
2. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
3. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 

 
4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy. 
 
5. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich příloh a 

dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 
předmětu této smlouvy po dobu pěti let od nabytí platnosti. Pokud jiný zákon určí pro 
určité dokumenty dobu delší než je stanovena v tomto článku, je prodávající povinen 
dokumenty archivovat po dobu a způsobem určeným tímto zákonem. 

 
 

Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 
   
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V 

souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá 
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
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2. Smlouva je uzavřena do doby splnění veškerých závazků z ní vyplývajících. 

3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování 
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke 
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.  

4. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
OZ. 

5. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou 
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě. 

6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny 
před příslušnými obecnými soudy.  

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve 
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a elektronicky podepsána 
prodávajícím a kupujícím. 

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha 

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy  

Příloha č. 2 – Cenová kalkulace  
 
 
 
Za kupujícího: Za prodávajícího: 
 
 
 
 
 
-                    
        Ing. Rostislav Staníček     
  vedoucí odboru informačních a  
      komunikačních technologií                           
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Příloha č. 1 kupní smlouvy  č.j.: KRPT-157821-14/ČJ-2021-0700VZ 
 

Specifikace předmětu smlouvy 
 
 

Požadovaná funkcionalita/vlastnost Způsob splnění 
požadované 
funkcionality/vlastnosti 

Doplní účastník dle 

nabízeného zařízení 

Výrobce zařízení Uvedení výrobce Samsung 

Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že 
je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede 
Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) 

Uvedení produktového čísla Galaxy A32 A325 
 

Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici 

detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo 
anglickém jazyce  

Uvedení požadovaného 
odkazu 

www.samsung.cz 

Úhlopříčka displeje AMOLED min.  6,1" max. 6,4" 90Hz, 

800nits jemnost min. 411 

PPI  

6,4“, 90Hz, 800nits jemnost 

min. 411 PPI 

Minimální rozlišení displeje 2400 × 1080 (FHD+) 2400 × 1080 (FHD+) 
Minimální verze operačního systému Android 11 11 

Minimální operační paměť 4 GB 4 GB 

Minimální vnitřní paměť 128 GB 128GB 

Slot na paměťovou kartu nesdílený se SIM ano Ano do 1TB 

Typ paměťové karty MicroSD MicroSD 

Maximální velikost paměťové karty  512 GB 1 TB 

Minimální rozlišení zadní kamery 64 Mpx 64 Mpx 

Minimální rozlišení přední kamery 20 Mpx 20 Mpx 

Další funkce  

Rychlé nabíjení, OTG, 
Čtečka otisků prstů 
v displeji, odemykání 
obličejem 

Rychlé nabíjení, OTG, 
Čtečka otisků prstů 
v displeji, odemykání 
obličejem 

Barva Černá  černá 

Minimální počet objektivů zadního fotoaparátu 4 4 

Minimální počet objektivů předního fotoaparátu 1 1 

Minimální rozlišení zadního fotoaparátu 64 Mpx, max. f/1,8 64 Mpx, f/1,8 

Minimální rozlišení předního fotoaparátu min. 20 Mpx, max. f/2,2 20 Mpx, max. f/2,2 

Minimální rozlišení druhého zadního fotoaparátu 8 Mpx, max. f/2,2 8 Mpx, max. f/2,2 

Rozlišení makro fotoaparátu  5 Mpx, max. f/2,4 5 Mpx, max. f/2,4 

Rozlišení hloubkové kamery 5 Mpx, max. f/2,4 5 Mpx, max. f/2,4 

Maximální rozlišení videa 1920 × 1080 (FHD) @30fps 1920 × 1080 (FHD) @30fps 

   

Další funkce fotoaparátu 

Přisvětlovací dioda, 
širokoúhlý objektiv,  
makro, ostření detekcí 
fázového posunu, 
automatické ostření 

Přisvětlovací dioda, 
širokoúhlý objektiv,  
makro, ostření detekcí 
fázového posunu, 
automatické ostření 

Minimální počet jader procesoru 8 8 

Minimální frekvence procesoru 2/1,8 GHz 4x2.0GHz, 4x1.8GHz 

Minimální kapacita baterie 5 000 mAh 5 000 mAh 

Uživatelsky vyměnitelná baterie ne ne 

Minimální výkon rychlého nabíjení 15 W 15 W 

Konektory Jack (3,5 mm), USB-C Jack (3,5 mm), USB-C 

Konfigurace karet 2x nano SIM, 1x mikroSD 2x nano SIM, 1x mikroSD 

Datové služby 
LTE (4G), UMTS/CDMA 

(3G), GPRS (2G) 

LTE (4G), UMTS/CDMA 

(3G), GPRS (2G) 



        
 

  8 

Požadovaná funkcionalita/vlastnost Způsob splnění 
požadované 
funkcionality/vlastnosti 

Doplní účastník dle 

nabízeného zařízení 

Bezdrátové technologie 

WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, 

NFC, GLONASS, Galileo, 

Beidou 

WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, 

NFC, GLONASS, Galileo, 

Beidou 

Senzory 

Digitální kompas 

(magnetický senzor), 
Pohybový senzor 
(akcelerometr, G-senzor), 

Gyroskop, Světelný senzor, 
Senzor přiblížení 
(proximity) 

Digitální kompas 
(magnetický senzor), 
Pohybový senzor 
(akcelerometr, G-senzor), 

Gyroskop, Světelný senzor, 
Senzor přiblížení (proximity) 

Frekvence LTE 
700, 800, 850, 900, 1800, 

1900, 2100, 2600 MHz 

700, 800, 850, 900, 1800, 

1900, 2100, 2600 MHz 

Další požadavky zadavatele   

Mobilní telefony jsou nové a pochází přímo od výrobce 
nebo od výrobcem autorizovaných obchodních partnerů.   ANO  ano 

Mobilní telefony jsou dodávány prostřednictvím 
oficiálního zástupce výrobce pro Českou republiku, tj. 
primárně pro český trh s lokalizací CZ.  

ANO  Ano 

Mobilní telefony jsou s platnou zárukou od výrobce ANO  Ano 

Mobilní telefony bude možno přijímat v autorizovaných 
servisech daného výrobce na území České republiky 

ANO  Ano 

Při nejasnostech o původu zboží může být dodavatel 
vyzván k doložení Prohlášení výrobce o autorizovaném 
dovozu zařízení pro provoz v ČR. Před dodáním zboží 
dodavatel zašle seznam IMEI dodávaných telefonů, na 
základě kterého budou výše uvedené požadavky ověřeny 
u oficiálního zástupce výrobce pro Českou republiku. 

ANO ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Příloha č. 2 kupní smlouvy  č.j.: KRPT-157821-14/ČJ-2021-0700VZ 
Cenová kalkulace 

 

 

ks ks bez DPH ks vč.DPH celkem bez DPH celkem vč. DPH
Samsung Galaxy A32

200 5 200,00 Kč 6 292,00 Kč 1 040 000,00 Kč 1 258 400,00 Kč  
 

 

 

 
 


