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KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Sídlo:
Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená:
plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO:
708 82 835
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu:
125 135 881/0710
(dále jen „kupující“)
a
ICZ a.s.
Sídlo:
Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
Zastoupená:
Ing. Marianem Arbetem, na základě plné moci
IČO:
251 45 444
DIČ:
CZ699000372
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 4840
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
2109164825/2700
Kontaktní osoba:
Tel./mail:
(dále jen „prodávající“)

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně, včas, ve
sjednané kvalitě a za podmínek uvedených v této smlouvě předmět plnění specifikovaný
v odst. 2 tohoto článku (dále jen „zboží“) a povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu za
řádně a včas dodané zboží sjednanou cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. Prodávající je
také povinen předat kupujícímu spolu s dodávkou zboží veškerou dokumentaci potřebnou
pro použití zboží v souladu s jeho účelem včetně písemné instrukce a požadavků výrobce
na skladování a transport zboží.
2. Specifikace zboží: Podpora Czech Piont pro období 01.12.2021 – 30.11.2022.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 23.09.2021, která
byla vybrána jako nejvýhodnější. Zboží je blíže specifikováno v Příloze č. 1 této smlouvy.
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Zboží dodané prodávajícím kupujícímu dle této smlouvy musí odpovídat technickým
požadavkům kupujícího uvedeným v této smlouvě a příslušným právním předpisům, jakož
i použitelným technickým normám.
Článek III.
Místo a způsob dodání zboží a doba plnění
1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 1.12.2021.
2. Místem dodání a předání zboží je Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská
tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3.
3. Prodávající se zavazuje informovat telefonicky pověřeného pracovníka kupujícího
o termínu dodání zboží nejméně tři (3) pracovní dny předem. Pověřeným pracovníkem
kupujícího je:
Výslovně se sjednává, že nevyplývá-li to z jiných skutečností nebo dokladů, nejsou výše
uvedené kontaktní osoby oprávněné měnit obsah této smlouvy, tj. ani podepisovat případné
dodatky k této smlouvě nebo smlouvy s touto smlouvou související.
4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím a potvrzením dodacího listu v místě dodání.
5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží,
vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě.
Článek IV.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží
1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny z účtu
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu. Pro
vyloučení všech pochybností odpovídá prodávající za škody na zboží nebo jakékoli jeho
části až do okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží ve smyslu předchozí věty
a odstraní na své vlastní náklady jakoukoli škodu, ke které do této doby dojde na zboží
nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu. Kupující je oprávněn dnem podpisu
dodacího listu nakládat se zbožím k účelu jeho použití.
Článek V.
Cena zboží a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně a včas dodané zboží dle této smlouvy kupující
zaplatí prodávajícímu kupní cenu ve výši:
Cena bez DPH:
DPH 21 %:
Cena celkem:

169 647,00 Kč
35 625,87 Kč
205 272,87 Kč

2. Sjednaná kupní cena je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje zejména
veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží
zejména včetně dopravy do místa plnění, správních poplatků, daní, cla, schvalovacích
řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

ICZ a.s.

Smlouva č. PSM/218/2021

Stránka 3

atestů, převodů práv, pojištění při přepravě, přepravních nákladů, nákladů na nevratné
obaly, nákladů na odvoz vratných obalů, amortizace vratných obalů, apod., a prodávající
nemá právo požadovat zvýšení ceny z jakéhokoli důvodu. Cenu je jinak možné změnit
pouze v případě, že dojde v průběhu trvání této smlouvy ke změnám daňových předpisů
upravujících výši DPH. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohu na úhradu
kupní ceny.
3. Dohodnutá kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím po
předání a převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí
obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, dále vyčíslení zvlášť ceny bez
DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH. Přílohou faktury bude kopie potvrzeného
dodacího listu. Kupující není plátce DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne
doručení faktury kupujícímu na adresu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje,
Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3. V případě pochybností se má za to, že
dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního
účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
6. Jestliže faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle této smlouvy, je kupující oprávněn
zaslat fakturu před uplynutím lhůty splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění. V takovém
případě kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny dle vrácené faktury
a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

Článek VI.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
1. V případě nedodržení termínu dodání zboží dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, nebo v případě
prodlení prodávajícího s odstraněním řádně uplatněných vad zboží dle čl. VIII. odst. 4 této
smlouvy, s termínem dodání náhradního zboží dle čl. VIII. odst. 7, je prodávající povinen
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za nedodané nebo vadné
zboží (vč. DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodlení dle obecně závazných právních předpisů z dlužné částky dle
příslušné faktury.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu, čímž smluvní strany vylučují použití
ust. § 2050 občanského zákoníku.
Článek VII.
Předčasné ukončení smlouvy
1. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od
smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím ve smyslu ust. § 2002
občanského zákoníku, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se
považuje zejména:
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a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dní;
b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. odst. 4, odst. 7.
2. 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.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. I po ukončení doby trvání této
smlouvy jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu i nadále trvají práva
a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, které z povahy věci mají trvat i po ukončení
doby jejího trvání, zejména práva kupujícího z vadného plnění či ze záruky ohledně
dodaného zboží, jakož i práva z porušení povinností smluvních stran, včetně práva na
náhradu škody či zaplacení smluvní pokuty.
Článek VIII.
Záruka a odpovědnost za vady
1. Prodávající je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je
příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. Dodá – li prodávající kupujícímu zboží,
které zcela neodpovídá požadavkům dle této smlouvy, použitelných právních předpisů či
technických norem, má dodané zboží vady a kupující má v této souvislosti odpovídající
práva z vadného plnění dle příslušných právních předpisů, zejména občanského zákoníku
a této smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat pouze zboží zcela nové a nepoužité
a v originálním balení výrobce.
2. Prodávající poskytuje tímto kupujícímu záruku za jakost jakéhokoli zboží dodaného
prodávajícím kupujícímu dle této smlouvy. Záruka dle předchozí věty trvá 24 měsíců od
dodání zboží a prodávající jí vůči kupujícímu zaručuje, že dodané zboží bude mít vlastnosti
jednak obvyklé, jednak stanovené touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy
a použitelnými technickými normami. Prodávající také ručí za vlastnosti zboží umožňující
jeho využití pro řádný a provozuschopný stav.
3. Záruka dle předchozího odstavce se vztahuje i na zboží opravené prodávajícím či nově
dodané v rámci uplatňování práv kupujícího z vadného plnění, přičemž záruční doba
počíná běžet od dodání opraveného či nového zboží kupujícímu.
4. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího
kdykoli během doby, na kterou je poskytnuta záruka dle odstavce 2 (tj. 24 měsíců od dodání
zboží). Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto
vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů
nebo ve lhůtě stanovené po dohodě s kupujícím.
5. Reklamace ze strany kupujícího budou řešeny pověřeným kontaktním pracovníkem
kupujícího v souladu s čl. III. odst. 3 této smlouvy.
6. Po dobu, po kterou má prodávající zboží u sebe z důvodu jeho opravy, nese nebezpečí
škody na tomto zboží prodávající a prodávající má ve vztahu k tomuto zboží povinnosti
schovatele.
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7. Jestliže kupující zvolil jako způsob odstranění vady zboží opravu a následně se ukáže, že
vada je neopravitelná, je prodávající povinen odstranit vadu dodáním náhradního nového
zboží za vadné zboží na své náklady. Prodávající je povinen kupujícího informovat o tom,
že se jedná o neopravitelnou vadu, bezodkladně poté, co to zjistí. Náhradní zboží je povinen
prodávající dodat do 10-ti kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil, že se jedná o
neopravitelnou vadu, nebo ode dne, kdy jej k tomu kupující vyzval, přičemž rozhodný je
případně dřívější z obou uvedených dnů. Tento odstavec platí tehdy, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.
8. Opravené či náhradní zboží předá prodávající kupujícímu na základě dodacího listu.
Článek IX.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
identifikačních údajů smluvních stran.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit tuto
smlouvu ani postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí
osobu.
3. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně kupní ceny zboží.
4. Prodávající je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a v souladu se
zájmy kupujícího, které zná nebo musí znát.
5. Neoznámí-li smluvní strana druhé smluvní straně včas skutečnosti, které jí dle této
smlouvy má sdělovat, nahradí jí veškerou újmu, která druhé smluvní straně takovým
opomenutím vznikne.
6. Kupující neodpovídá za škodu, která byla způsobena vadnou dodávkou prodávajícího (z
důvodu např. vadného balení), za takovou škodu odpovídá prodávající.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv. Na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a registru smluv (Zákon o registru smluv). Smluvní strany si ujednávají, že
zveřejnění smlouvy zajistí kupující způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.
Ujednání dle tohoto odstavce se vztahuje i na všechny případné dodatky k této smlouvě.
2. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se postupuje dle příslušných
ustanovení občanského zákoníku.
3. Prodávající tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření
této smlouvy ve smyslu ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku.
4. Jakékoliv změny této smlouvy je možné provádět pouze písemně formou číslovaného
dodatku k této smlouvě v souladu s občanským zákoníkem. Změny v kontaktních údajích
lze činit i jednostranným oznámením (písemným nebo v elektronické formě) podepsaným
oprávněnou osobou (elektronicky ověřeným podpisem) nebo i prostým emailem
prostřednictvím emailových adres kontaktních osob dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
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5. Spory vzniklé při plnění této smlouvy nebo neuspokojené nároky některé smluvní strany

budou řešeny jednáním. Nepodaří-li se spornou záležitost nebo nárok takto vyřešit, je
kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit věc k rozhodnutí příslušnému soudu.
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů dohodly, že pro řešení jakýchkoli sporů vznikajících z této
smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude místně příslušný Okresní soud v Českých
Budějovicích, popřípadě Krajský soud v Českých Budějovicích.
6. Pokud některé ujednání této smlouvy bude umožňovat dvojí výklad, bude
nejednoznačným, neúčinným či neplatným, zavazují se obě smluvní strany takové ujednání
nahradit bez průtahů ujednáním, které bude co nejlépe odpovídat smyslu a účelu smlouvy.
Ostatní ujednání této smlouvy tím zůstávají nedotčena. Ustanovení této smlouvy týkající
se platebních podmínek mají vždy přednost před platebními podmínkami uvedenými
v nabídce prodávajícího (příloha č. 1 této smlouvy).
7. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na
možnostech a dohodě smluvních stran.
a)
V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve dvou stejnopisech,
z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
b)
V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaných
elektronických podpisů obou smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží její
elektronický originál.
Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky smlouvy.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv
z přinucení nebo omylu, 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.
9. Součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Nabídka a Příloha č. 2 – Plná moc.
V Českých Budějovicích dne …………

V Praze………….

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje
vrchní rada

Ing. Marian Arbet, na základě plné moci
ICZ a.s.
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Číslo zakázky:
Popis zakázky: CHP- prodloužení platnosti /na 1 rok/
Odpovědné osoby
Obchodník
Technický konzultant
Projektový vedoucí

Datum:
Platnost nabídky:
Splatnost faktury:
Kurz měny USD:
Kurz měny EUR:
Sleva HW, SW:
Sleva podpora:
Verze:
Popis

Kód

Prodloužení podpory

Ks

Jednotka

Období: 01.12.2021 - 30.11.2022

Příjemce: ČR - HZS Jihočeského kraje
-

23.09.2021
30 dní
15 dní
22,00 Kč

Kontaktní osoba:
tel.:
mail:

1.2
GPL cena

Kusová cena

Cena / ks po slevě

Cena celkem bez DPH

Částka DPH

Cena včetně DPH

169 647,00 Kč

1 ks
1 ks
1 ks

CPCES-CO-STANDARD
CPSG-VSEC-VEN-BUN-NGTX-REN-1Y
CPSB-EVS-5-1Y

ICZ a.s. ● Na hřebenech II 1718/10 ● 140 00 Praha 4 ● Česká republika
Tel: 222 271 111 ● Fax:222 271 112 ● E-mail: info@i.cz

www.i.cz
Platební podmínky:
A) Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury, kterou Prodávající doručí Kupujícímu do 5 pracovních dní po dodání Předmětu plnění/ při dodání Předmětu plnění.
B) Splatnost faktury vystavené Prodávajícím je 15 dní od data vystavení Prodávajícím, přičemž Kupující je povinen příslušnou kupní cenu uhradit tak, aby na účet Prodávajícího byla připsána nejpozději v den splatnosti.
C) Kupní cena se považuje za uhrazenou v den, kdy byla připsána na bankovní účet Prodávajícího.
D) Pokud se Kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

23 567,00 Kč

4 949,07 Kč

28 516,07 Kč

119 680,00 Kč

25 132,80 Kč

144 812,80 Kč

26 400,00 Kč

5 544,00 Kč

31 944,00 Kč

Cena celkem bez DPH:
DPH 21%:

169 647,00 Kč
35 625,87 Kč

Cena celkem včetně DPH:

205 272,87 Kč

.

PLNÁ MOC

ICZ a.s., IČO: 251 45 444, se sídlem Praha 4  Nusle, Na hřebenech II 171 8/10, PSČ 147 00, Česká
republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4840
(dále ,,Znnocnitel?),
tÍmto zmocňuje
Ing. Mariana Arbeta, d
(dále jen , Zmocněnec?),
aby za Zmocnitele činil veškerá právní jednání a jiné úkony v obchodních vztazích (včetně vztahů
týkajících se veřejných zakázek ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 sb., zákon o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), v nichž cena předmětu plnění vy5ámená peněií
částkou nepřesáhne částku 13.000.000,Kč (slovy třináct miliónů korun českých) s tím, že půjdeli o
opakující se plnění, je základem pro výpočet tohoto limihi součet ceny všech opakujících se plnění bez
DPH.

Tato plná moc nezahrnuje oprávnění Zmocněnce nakupovat a zcizovat cenné papíry, obchodní podíly,
uzavírat smlouvy o prodeji části nebo celého podniku, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o
sdmžení, smlouvy příkazní či mandátní, smlouvy nájemní, podnájemní či leasingové, přijímat a
poskytovat úvěry, sjednávat odstupné, podepisovat směnky, zcizovat nemovitosti a zatěžovat je
právními závazky. Zmocněnec dále není na základě této plné moci oprávněn uzavírat jakákoli narovnání
a zavazovat Zmocnitele jakýmikoli íučitelskými závazky.
Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou s účinností od 1 .l.20l9.

V Praze dne ??"4/'. prosince 2018
ICZ a.s.

hig. Bohuslav Cempírek
předseda představenstva

Zmocnění přij:ám v p

}u.

Ing. Marian Arbet
ov?Řovocl oo«oží<u PRO V?DIMACI

Podle ověřovaci knihy Úřad městské části Praha 4
poř č. vidimace V{1 220/2020
tato i:iplná kopie obsahujici 1 stranu

souhlasl dosíovně s předloženou listinou. z niž byla pořizena,

a tato listina je prvopisem obsahujiclm 1 stranu.
Listina. z niž je vidimovaná listina pořizena. neobsahuje v?ditelný
zajišt'ovaci pí'vek
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