
SPRÁVA
ŽELEZN IC

č.j.: 21848/2021-SŽ-OŘ OLC-NPI

Kupní smlouva
Číslo smlouvy kupujícího E633-S-4010/2021 

Číslo smlouvy prodávajícího SŽ 03-2021

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Kupující: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ 70994234, DIČ CZ70994234
zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Prodávající: GEOTRONICS, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
C 14315
Praha 4, Pikovická 206/11, PSČ 147 00 
IČ 480 27 014, DIČ CZ48027014 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený Ing. Davidem Jindrou, CSc., jednatelem společnosti

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Dodávka GNSS přijímače pro GIS", č. j. 20843/2021-SŽ-OŘ OLC-NPI (dále jen „veřejná 
zakázka"). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky.

1. Předmět koupě (přesná specifikace)

1.1. Předmětem koupě je dodání 1 ks GNSS přijímače pro GIS.

1.2. Funkční požadavky:

• Dvoufrekvenční přijímač
• Zpracování kódové i fázové složky signálu
• Fázové zpracování i bez externí antény
• Schopnost práce s externími DGPS I fázovými korekcemi v reálném čase
• Fázové decimetrové měření
• Bluetooth a Wi-Fi komunikace
• Aktualizace SW
• Integrovaný fotoaparát
• Integrovaný laserový dálkoměr
• Stažení dat do PC

Další požadavky:
• Nárazuvzdorný obal do venkovního prostředí
• Osobní zaškolení obsluhy v lokalitě vybrané klientem
• Technickou podporu po celou dobu využívání přístroje

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
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2. Kupní cena předmětu koupě

2.1. Cena bez DPH 197 000,-Kč

2.2. Výše DPH 21% 41 370,- Kč

2.3. Cena včetně DPH 238 370,- Kč

2.4. Kupní cena bude uhrazena na základě dodacího listu.

2.5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu 
nebo

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální 

finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.
Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese.

3. Místo a doba dodání

3.1. Místo dodání: Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

3.2. Předmět koupě bude dodán do 60 dní po zveřejnění kupní smlouvy v registru smluv

4. Přeprava předmětu koupě

4.1. Pojištění se nevyžaduje.

4.2. Speciální balení se nevyžaduje.

5. Záruka

5.1. Záruční doba činí 24 měsíců.

6. Poddodavatelé a realizační tvm

6.1. Na provedení Díla se nebudou podílet poddodavatelé.

7. Další ujednání

7.1. Prodávající ujišťuje Kupujícího, že Předmět koupě je prostý všech vad, jak právních, tak 
faktických.

7.2. Kontaktními osobami Smluvních stran jsou 

za Kupujícího:

za Prodávajícího:

7.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

7.4. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Kupující. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.



7.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku 
(dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o Informace, které nemohou být 
v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7.6. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečltelněna, 
nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude 
Kupující jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či 
jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany 
Kupujícímu obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Kupujícímu skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

7.7. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

7.8. V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se 
Prodávající zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na 
Prodávajícího vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Kupujícímu.

8. Závěrečná ujednání

8.1. Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami k této Smlouvě (dále jen „Obchodní 
podmínky"). Odchylná ujednání v této Smlouvě mají před zněním Obchodních 
podmínek přednost.

8.2. Prodávající prohlašuje, že

8.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil,

8.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil se veškerými požadavky Kupujícího dle 
této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.

8.3. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z 
jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

8.4. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí českým 
právním řádem, Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží.

8.5. Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a dalšími 
právními předpisy.

8.6. Všechny spory vznikající ẑ této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

8.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

8.8. Poté, co Prodávající poprvé obdrží spolu s touto Smlouvou i Obchodní podmínky 
v písemné formě, postačí pro veškeré další případy koupě a prodeje mezi Smluvními
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stranami pro to, aby se Smlouva řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva na 
Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou 
součástí vyhotovení této Smlouvy, neboť Prodávajícímu již bude obsah Obchodních 
podmínek známý.

8.9. Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Smlouva, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou 
v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.

8.10. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li 
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy
příloha č. 1: obchodní podmínky

V Olomouci dne 22. 9. 2021 
za kupujícího
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne ... 
za prodávajícího 
GEOTRONICS, s.r.o.

Ing. Ladislav Kašpar 

 Oblastního ředitelství Olomouc
GEOTRONICS Praha, s.r.o . 

Pikovická 11, 147 00 Praha 4 
TČ: 48027014 DIČ: CZ48027014
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