
KUPNÍ SMLOUVA č. 21/7700/0187

Smluvní strany

Česká republika – Generální finanční ředitelství
Se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město
Zastoupená: , zástupcem ředitele Odboru správy

majetku a investic

IČO: 72080043
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „kupující“)
na straně jedné

a

SpeedCard s.r.o.
Se sídlem: Dářská 265/3, 198 00 Praha 9
Zastoupená:  jednatelem

IČO: 27912353
DIČ: CZ27912353
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 126009
(dále jen „prodávající“)
na straně druhé

uzavřely  na  základě  výsledků  výběrového  řízení  o  veřejné  zakázce  malého  rozsahu
s názvem  „Frankovací  stroje  II“,  poptávka  č. j.:  53916/21/7300-20169-305836,  v souladu
s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších  předpisů  a  ustanovením  §  2079  a násl.  zákona  č. 89/2012  Sb.,  občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto

kupní smlouvu
na dodávku frankovacích strojů

(dále jen „Smlouva“)

1. Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem  Smlouvy  je  dodávka  2  ks  nových  frankovacích  strojů  specifikovaných
v Příloze č. 1 Smlouvy (dále též „zboží“), a to včetně balného a dopravy do odběrných
míst  kupujícího (Příloha č.  2 Smlouvy).  Předmětem Smlouvy je  dále uvedení  zboží
do provozu,  které  zahrnuje  zaškolení  obsluhy,  instalaci  a  zprovoznění  zboží,  a  to
včetně dodání tiskových a dalších náplní potřebných ke zprovoznění zboží, a výroba
adresních/reklamních štočků (Příloha č. 3 Smlouvy) a přihlášení zboží u České pošty,
s.p. (Příloha č. 4 Smlouvy) (dále jen „uvedení zboží do provozu“). Předmětem Smlouvy
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je  dále  bezplatná  aktualizace  poštovních  tarifů  po  dobu  trvání  záruky  a  provádění
bezplatného  záručního  servisu  zboží  po  dobu  trvání  záruky,  zahrnujícího  cestovní
náklady prodávajícího a potřebné náhradní díly. Předmětem Smlouvy je také bezplatné
poskytování  služeb kreditovacího střediska po celou dobu životnosti  zboží  (pro vše
společně dále jen „předmět Smlouvy“).

1.2 Kupující požaduje dodání nového a nepoužitého zboží.

1.3 Prodávající  se  touto  Smlouvou  zavazuje  splnit  celý  předmět  Smlouvy,  zejména
odevzdat kupujícímu zboží a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo, a kupující se
zavazuje, že zboží převezme a za splnění předmětu Smlouvy Prodávajícímu zaplatí
kupní cenu.

1.4 Nedílnou součástí každého dodaného kusu zboží je návod k použití v českém jazyce.

2. Kupní cena a platební podmínky

2.1 Kupní cenou se rozumí cena za splnění předmětu Smlouvy včetně DPH. Kupní cena
byla  stanovena  na  základě  dohody  smluvních  stran  v souladu  s  nabídkou
prodávajícího učiněnou v rámci výběrového řízení o výše uvedené veřejné zakázce, a
činí:

Zboží Počet ks
Cena za 1 kus
v Kč bez DPH

DPH ve
výši 21 %

Cena celkem
v Kč včetně

DPH

Frankovací stroj typu A 

Pitney Bowes DM300C
1 20 500,00 4 305,00 24 805,00

Frankovací stroj typu B 

Pitney Bowes DM300C
1 20 700,00 4 347,00 25 047,00

Kupní cena celkem v Kč x 41 200,00 8 652,00 49 852,00

2.2 Kupní  cena  je  cenou  konečnou  a  nepřekročitelnou  a  obsahuje  veškeré  náklady
prodávajícího spojené se splněním předmětu Smlouvy. 

2.3 Změna kupní ceny včetně DPH je možná pouze v případě, že dojde v průběhu plnění
předmětu Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna
nebude  smluvními  stranami  považována  za  podstatnou  změnu  Smlouvy  a  nebude
proto pořizován dodatek ke Smlouvě. Prodávající bude fakturovat sazbu DPH platnou
v den zdanitelného plnění.

2.4 Kupní cena nezahrnuje jakékoliv případné stavební úpravy nutné pro instalaci zboží,
přípojky, nábytek a pozáruční servis dle čl. 6 Smlouvy. 

2.5 Kupující neposkytuje zálohy.

2.6 Úhrada  ceny  bude  provedena  po  řádném  splnění  předmětu  Smlouvy  na  základě
daňového  dokladu  (faktury)  vystaveného  prodávajícím  a  prokazatelně  doručeného
kupujícímu.  Daňový  doklad  (faktura)  bude  mít  povahu  daňového  dokladu,  je-li
prodávající  plátcem DPH.  Podkladem pro daňový  doklad (fakturu)  bude dodací  list
potvrzený kontaktní osobou kupujícího. Daňový doklad (fakturu) prodávající kupujícímu
doručí  písemně  buď  v  listinné  podobě  na  adresu  Generální  finanční  ředitelství,
Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice, nebo elektronicky na e-mailovou adresu

 a  v kopii  na  adresu
Kupující  upřednostňuje  elektronické  daňové  doklady  (faktury)  vytvářené  v  IS DOC,
akceptovány jsou také elektronické daňové doklady (faktury)  ve formátu PDF nebo
v evropském standardu elektronické faktury. Případná změna e-mailové adresy je vůči
prodávajícímu účinná okamžikem, kde o ní byl písemně vyrozuměn. Tato změna není
důvodem k sepsání dodatku k této Smlouvě.
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2.7 Splatnost  řádně vystaveného  daňového  dokladu  (faktury)  činí  21  kalendářních  dnů
od jeho  doručení  kupujícímu.  Za  den  splnění  platební  povinnosti  se  považuje  den
odepsání  částky  z bankovního  účtu  kupujícího  ve  prospěch  bankovního  účtu
prodávajícího.

2.8 Daňový  doklad  (faktura)  musí  obsahovat  všechny  náležitosti  dle  platných  právních
předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a náležitosti  uvedené v § 435 občanského zákoníku,  případně
i náležitosti  dle  §  29  zákona  č. 235/2004  Sb.,  o  dani  z přidané  hodnoty,  ve  znění
pozdějších předpisů, je-li prodávající plátcem DPH.

2.9 Daňový doklad (faktura) musí být vystaven ve prospěch bankovního účtu uvedeného
v záhlaví  Smlouvy.  Je-li  prodávající  plátcem DPH,  musí  se jednat  o bankovní  účet
zveřejněný způsobem umožňující dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou daňového dokladu (faktury)
bude i kopie potvrzeného dodacího listu.

2.10 Kupující  má  právo  daňový  doklad  (fakturu)  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  vrátit
prodávajícímu, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje
nebo náležitosti dle právních předpisů a této Smlouvy. Prodávající  je povinen podle
povahy  nesprávnosti  daňový doklad  (fakturu)  opravit.  Nová  lhůta  splatnosti  v délce
21 kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu
(faktury) kupujícímu.

2.11 Platby budou probíhat výhradně v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou
v této měně.

2.12 Smluvní  strany  se  dohodly,  že  je-li  prodávající  plátcem  DPH  a  je  v okamžiku
uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo
nastane  některá  z jiných  skutečností  rozhodných  pro  ručení  kupujícího,  je  kupující
oprávněn  zaplatit  prodávajícímu  pouze  dohodnutou  cenu  bez  DPH  a  DPH  odvést
příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li  se smluvní
strany  jinak.  O provedené  úhradě  DPH  správci  daně  bude  kupující  prodávajícího
informovat kopií oznámení pro správce daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu.

3. Lhůta a místo dodání

3.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží ve specifikaci a množství uvedeném v čl. 1 této
Smlouvy a řádně splnit předmět Smlouvy ve lhůtě do  14 kalendářních dnů ode dne
nabytí účinnosti Smlouvy.

3.2 Prodávající  přihlásí  zboží  u České pošty,  s.p.  bez zbytečného odkladu.  Prodávající
nahlásí  kupujícímu  datum  předložení  podkladů  České  poště,  s.p.  na  e-mailovou
adresu:  Přihlášení  zboží  u  České  pošty,  s.p.
spočívá  v předání  příslušných  podkladů  nezbytných  k uzavření  jednotlivých  dohod
mezi kupujícím a Českou poštou, s.p., na základě kterých kupující uhradí České poště,
s.p.  finanční  částky  za  kredit  nezbytný  k užívání  zboží.  Kupující  sdělí  neprodleně
prodávajícímu datum uzavření  jednotlivých dohod s Českou poštou,  s.p.  a odeslání
finančních částek za kredit na účet České pošty, s.p.

3.3 Prodávající uvede zboží do provozu ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy mu
bylo oznámeno, že došlo k uzavření jednotlivých dohod a odeslání finančních částek
za kredit na účet České pošty, s.p. 

3.4 Kontaktní osoba uvedená v Příloze č. 2 Smlouvy, je osoba oprávněná k převzetí zboží
a potvrzení dodacího listu v části potvrzující řádné dodání zboží i  v části potvrzující
řádné  uvedení  zboží  do  provozu  (dále jen  „kontaktní  osoba“).  Jakékoliv  změny
kontaktních osob a jejich kontaktních údajů je kupující oprávněn provádět jednostranně
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a  tato  změna  je  vůči  prodávajícímu  účinná  okamžikem,  kdy  o  ní  byl  písemně
vyrozuměn. Tato změna není důvodem k sepsání dodatku k této Smlouvě.

3.5 Přesný  termín  dodání  zboží  a  uvedení  zboží  do  provozu  bude  dohodnut  mezi
prodávajícím  a  kupujícím  v souladu  s odst. 3.1  a  3.3 Smlouvy.  Dodání  zboží  bez
předchozí domluvy s kupujícím nemusí být ze strany kupujícího akceptováno. Termín
dodání zboží musí být v obvyklou pracovní dobu kupujícího, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak. Obvyklou pracovní dobou kupujícího se rozumí pracovní den od 6:00 hod.
do 17:00 hod.

3.6 Řádné  splnění  předmětu  Smlouvy  a  předání  a  převzetí  zboží  musí  být  potvrzeno
podpisem  kontaktní  osoby  kupujícího  na  dodacím  listu.  Podpisem  dodacího  listu
přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží.

4. Odpovědnost za vady a záruka

4.1 Podpisem  dodacího  listu  kontaktní  osobou  kupujícího  potvrzuje  kupující  splnění
předmětu Smlouvy, včetně převzetí zboží. Kupující není povinen převzít zboží, které
vykazuje zjevné vady.

4.2 V případě,  že  předmět  Smlouvy  vykazuje  zjevné  vady,  smluvní  strany  vyhotoví
a podepíší Protokol o vadách, který je přílohou dodacího listu. Protokol o vadách bude
obsahovat soupis veškerých vad zjištěných kupujícím při převzetí zboží. Zjevně vadné
zboží  kupující  nepřevezme  a  toto  zboží  není  předmětem  plnění.  Prodávající
má povinnost do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující odmítl převzít takto vadné
zboží,  dodat  bezvadné  zboží,  které  nahradí  zboží  takto  vadné.  Do  odstranění  vad
uvedených v Protokolu o vadách není kupující povinen podepsat dodací list a zaplatit
dohodnutou kupní cenu.

4.3 Bude-li  plnění  předmětu  Smlouvy  předáno  neúplné  nebo  s vadami,  které  nebude
možné  odhalit  při  předání  a  převzetí  předmětu  Smlouvy,  bude  vada  odstraněna
v reklamačním řízení v souladu s touto Smlouvou.

4.4 Prodávající  poskytuje  záruku  za  jakost  dodaného  předmětu  Smlouvy  po  dobu
24 kalendářních  měsíců.  Záruka  za jakost  počíná  běžet  od  protokolárního  předání
bezvadného  zboží  kupujícímu.  Záruka  se  nevztahuje  na  běžná  opotřebení,  vady
způsobené nesprávnou obsluhou či nesprávným užíváním, tj. zejména nedostatečnou
údržbou, nedodržováním provozních předpisů, chemickými nebo elektrolytickými vlivy,
a vady způsobené vyšší mocí.

4.5 Běžná opotřebení,  vady způsobené nesprávnou obsluhou či  nesprávným užíváním,
tj. zejména nedostatečnou údržbou, nedodržováním provozních předpisů, chemickými
nebo elektrolytickými vlivy, a vady způsobené vyšší mocí budou odstraňovány pouze
se souhlasem  kupujícího,  a  to  na  základě  jeho  písemné  objednávky,  nebude-li
smluvními  stranami  dohodnuto  jinak,  dle  cen  uvedených  v ceníku  prodávajícího
platném v době vytvoření objednávky a dle podmínek v objednávce stanovených.

4.6 Kupující je oprávněn uplatnit vady u prodávajícího kdykoliv během záruční doby bez
ohledu  na  to,  kdy  kupující  takové  vady  zjistil  nebo  mohl  zjistit.  Pro  vyloučení
pochybností se sjednává, že převzetím zboží není dotčeno právo kupujícího uplatňovat
práva  z  vad,  které  byly  zjistitelné,  ale  nebyly  zjištěny  při  převzetí.  Uplatněním
reklamace se staví záruční doba na reklamovaný předmět Smlouvy či jeho část.

4.7 Záruka zaniká, pokud kupující nebo třetí osoba prováděli na zboží opravy nebo změny
bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

4.8 Kupující  je  povinen  reklamovat  zjištěné  vady  předmětu  Smlouvy  písemně
u prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Uplatněním reklamace
se staví záruční doba na reklamovaný předmět Smlouvy.
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4.9 Prodávající  je  povinen  vyjádřit  se  písemně  k  reklamaci  kupujícího  v termínu
do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena, a zajistit bezplatnou výměnu
nebo  opravu  vadného  předmětu  Smlouvy  v termínu  do  30  kalendářních  dnů  od
převzetí reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající není oprávněn
uplatňovat na kupujícím náklady vzniklé v souvislosti s vyřízením reklamace.

4.10 V případě, že se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo neodstraní-li prodávající
vadu  ve  lhůtě  uvedené  v  bodě  4.9  Smlouvy,  je  kupující  oprávněn  od  Smlouvy
odstoupit v té části, která je neodstranitelnou případně neodstraněnou vadou stižena.

4.11 U  reklamovaného  předmětu  Smlouvy,  který  byl  vyměněn  za  bezvadný  či  opraven
na základě oprávněné reklamace, běží nová záruční doba ode dne předání kupujícímu
v délce a za podmínek dle bodu 4.4 Smlouvy.

4.12 Prodávající  prohlašuje,  že  předmět  Smlouvy  nebude  zatížen  právy  třetích  osob,
ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti vůči
třetím  stranám.  V opačném  případě  prodávající  ponese  veškeré  náklady,  které
v důsledku toho kupujícímu vzniknou.

5. Záruční servis

5.1 Prodávající  se  zavazuje,  za  podmínek  stanovených  touto  Smlouvou,  poskytnout
kupujícímu  po  dobu  záruky  zboží  záruční  servis  (odbornou  údržbu  a  revizi  zboží)
zahrnující minimálně:

a) kontrolu zboží,
b) vyčištění a seřízení zboží,
c) funkční přezkoušení zboží,
d) zápis do servisní knihy dle požadavku České pošty, s.p.,
e) prohlídku váhy,
f) případně opravu zboží.

5.2 Záruční  servis bude probíhat  minimálně jednou ročně, vždy na základě objednávky
ze strany kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.3 Cena za provádění záručního servisu je zahrnuta v kupní ceně dle této Smlouvy, a to
včetně cestovních nákladů a ceny potřebných náhradních dílů. 

5.4 Seznam servisních středisek prodávajícího je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy.

6. Pozáruční servis

6.1 Kupující  je  oprávněn  se  po  uplynutí  záruční  doby  zboží  obrátit  na  prodávajícího
s požadavkem na poskytnutí  pozáručního servisu v rozsahu stanoveném v odst.  5.1
této Smlouvy.

6.2 Prodávající se zavazuje účtovat cestovní náklady na provádění takového pozáručního
servisu  pouze  z nejbližšího  servisního  střediska  do  místa  objednaného  servisního
zásahu.

6.3 Seznam servisních středisek prodávajícího je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy.

7. Ochrana informací

7.1 Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace týkající se vlastní
spolupráce  a  vnitřních  záležitostí  smluvních  stran,  pokud  by  jejich  zveřejnění
nebo zpřístupnění  třetí  osobě  mohlo  způsobit  újmu  druhé  smluvní  straně.  Smluvní
strany se zavazují zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost. 

7.2 Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě důvěrné informace druhé strany
bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky
k zabezpečení těchto informací. 
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7.3 Prodávající  je  povinen  svého  případného  subdodavatele  zavázat  povinností
mlčenlivosti a respektováním práv kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je
v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

7.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost dle Smlouvy se nevztahuje na informace:
a) smluvní  strana  prokáže,  že  je  tato  informace  veřejně  dostupná,  aniž  by  tuto

dostupnost způsobila sama smluvní strana,
b) smluvní  strana  prokáže,  že  měla  tuto  informaci  k  dispozici  ještě  před  datem

zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem,
c) smluvní  strana  obdrží  od  zpřístupňující  strany  písemný  souhlas  zpřístupňovat

danou informaci,
d) je  zpřístupnění  informace  vyžadováno  zákonem  nebo  závazným  rozhodnutím

příslušného orgánu státní správy či samosprávy,
e) auditor  provádí  u  některé  ze  smluvních  stran  audit  na  základě  oprávnění

vyplývajícího z příslušných právních předpisů.

7.5 Závazek  mlčenlivosti  není  časově  omezen.  Povinnost  zachovávat  mlčenlivost
o důvěrných informacích trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení účinnosti
Smlouvy.

7.6 Prodávající se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění předmětu Smlouvy
dostane do kontaktu s osobními údaji,  že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně
v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění Smlouvy. 

7.7 Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto článkem dotčena. 

7.8 Za prokázané porušení  ustanovení  v tomto článku  má druhá smluvní  strana právo
požadovat náhradu takto vzniklé újmy.

7.9 V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá 
smluvní strana právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení.

8. Uveřejňování informací

8.1 Prodávající  bere na vědomí,  že Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků
bude  uveřejněna  na  internetových  stránkách  kupujícího  a  na  profilu  zadavatele
(kupujícího),  a  bude  uveřejněna  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.  Uveřejnění
v registru smluv zajistí kupující.

8.2 Prodávající  bere  na  vědomí,  že  kupující  může  uveřejnit  na  profilu  zadavatele
(kupujícího) výši skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy. 

9. Sankční ujednání a náhrada újmy

9.1 V případě prodlení  prodávajícího s dodáním předmětu Smlouvy kupujícímu ve lhůtě
vyplývající  z této  Smlouvy  má  kupující  právo  uplatnit  vůči  prodávajícímu  smluvní
pokutu ve výši 0,25 % (slovy: dvacet pět setin procenta) z kupní ceny včetně DPH za
nedodanou část předmětu Smlouvy za každý započatý den prodlení.

9.2 V případě  prodlení  prodávajícího  s  odstraněním  vady  ve  lhůtě  vyplývající  z této
Smlouvy má kupující  právo uplatnit  vůči prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 %
(slovy:  jedno  procento)  z ceny  části  předmětu  Smlouvy,  u  kterého  je  reklamována
vada, včetně DPH za každý započatý den prodlení.

9.3 V případě  prodlení  kterékoliv  smluvní  strany  se  zaplacením  peněžité  částky,  má
oprávněná  smluvní  strana  právo  na  zaplacení  úroku  z prodlení  ve  výši  stanovené
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů
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spojených s uplatněním pohledávky,  určuje odměna likvidátora,  likvidačního správce
a člena  orgánu  právnické  osoby  jmenovaného  soudem  a  upravují  některé  otázky
Obchodního  věstníku,  veřejných  rejstříků  právnických  a  fyzických  osob  a  evidence
svěřenských  fondů  a  evidence  údajů  o  skutečných  majitelích,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

9.4 Smluvní  pokutu  lze  uložit  opakovaně,  a  to  za  každý jednotlivý  případ.  Zaplacením
smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu újmy vzniklé porušením
smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

9.5 Smluvní  pokutu  uhradí  prodávající  na  bankovní  účet  kupujícího  ve lhůtě  splatnosti
21 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování, nedohodnou-li se smluvní strany
v konkrétním případě jinak.

9.6 Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to dobře možné a žádá-li to poškozený,
hradí  se  škoda  uvedením  do  předešlého  stavu.  Zaplacená  smluvní  pokuta
se nezapočítává do případné náhrady újmy.

9.7 Jakékoli omezování výše případných sankcí ze strany prodávajícího se nepřipouští.

9.8 Prodávající odpovídá kupujícímu za veškerou újmu způsobenou na majetku kupujícího,
na majetku a zdraví zaměstnanců kupujícího nebo třetích osob vzniklou v souvislosti
s plněním předmětu Smlouvy z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek
vyplývajících z právních předpisů nebo vyplývajících z této Smlouvy.

9.9 Prodávající odpovídá za veškerou újmu způsobenou kupujícímu porušením ustanovení
Smlouvy v plné výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

9.10 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené
újmy vzniklé  v souvislosti  s  plněním předmětu Smlouvy.  Zaplacená  smluvní  pokuta
se nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích,
je-li to dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého
stavu.

10. Odstoupení od Smlouvy

10.1 Smluvní  strany  jsou  oprávněny  odstoupit  od  Smlouvy  v souladu  s občanským
zákoníkem,  zejm.  dojde-li  druhou smluvní  stranou k  porušení  Smlouvy  podstatným
způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.

10.2 Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
- nesplnění lhůty plnění předmětu Smlouvy delší než 30 kalendářních dnů,
- prodávající dodá zboží v rozporu s technickými požadavky uvedenými v přílohách

Smlouvy,
- prodávající v rozporu se Smlouvou zvýší cenu zboží,
- prodávající neodstraní nejméně třikrát reklamované vady zboží ve lhůtě dle bodu

4.9 Smlouvy,
- kupující je v prodlení s úhradou platby déle než 30 kalendářních dnů po splatnosti

daňového dokladu (faktury).

10.3 Kupující je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, že:
- prodávající vstoupí do likvidace, nebo
- je  proti  prodávajícímu  zahájeno  insolvenční  řízení,  pokud  nebude  insolvenční

návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo
- je proti prodávajícímu zahájeno trestní stíhání.

10.4 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode
dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně.

10.5 Ukončením Smlouvy nejsou  dotčena ustanovení  týkající  se  nároků z  odpovědnosti
za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních
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pokut,  ustanovení  o  ochraně  důvěrných  informací,  ani  další  ustanovení  o  právech
a povinnostech, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Smluvní strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních
stran o předmětu této Smlouvy a k ujednáním neuvedeným v této Smlouvě nebude
brán zřetel (např. e-mailová komunikace, dodatečné podmínky uvedené na dodacím
listu apod.).

11.2 Smlouva nabývá platnosti  dnem podpisu Smlouvy odpovědnými zástupci  smluvních
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

11.3 Všechny  právní  vztahy,  které  vzniknou  při  uplatnění  práv  a  plnění  povinností
vyplývajících  ze Smlouvy,  se  řídí  právním  řádem  České  republiky,  zejména  pak
občanským zákoníkem.

11.4 Pro rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto
Smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

11.5 Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní
straně  změnu  údajů  uvedených  v záhlaví  Smlouvy.  Ke  změně  bankovního  spojení
včetně čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem
ke Smlouvě.

11.6 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude
to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany
se zavazují  nahradit  neplatné nebo nevymahatelné ustanovení  novým ustanovením,
jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a Smlouvou
jako celkem.

11.7 Smlouvu lze měnit  pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných vzestupně
číslovaných dodatků, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

11.8 Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající
ze Smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

11.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich vzájemné
dohody, a to svobodně, vážně a určitě, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

11.10 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno
(1) pare obdrží prodávající a jedno (1) pare kupující.

11.11 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace zboží
Příloha č. 2 – Odběrná místa kupujícího
Příloha č. 3 – Přehled adresních/reklamních štočků
Příloha č. 4 – Seznam útvarů kupujícího uzavírajících dohodu s Českou poštou, s.p.
Příloha č. 5 – Seznam servisních středisek prodávajícího

Strakonice dne 8. 9. 2021 Praha dne 2. 9. 2021
Kupující: Prodávající:

………………………………………………. ……………………………………………….

zástupce ředitele
Odboru správy majetku a investic

jednatel
SpeedCard s.r.o.
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