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KUPNÍ SMLOUVA  

 

Název veřejné  zakázky: „Nákup mobilních telefonů – část B“ 

 

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Č.j.: PPR-22687-23/ČJ-2021-990656 

 

 

Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:    Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Zastoupený:   Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele 

Správy logistického zabezpečení PP ČR 

Příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, SLZ PP ČR, Odbor movitého majetku, 

P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5 

 k rukám  

IČ:    00007064 

DIČ:    CZ00007064 

ID datové schránky:  gs9ai55 

Bankovní spojení:  ČNB  
Číslo účtu:   5504881/0710 

Kontaktní osoba:   

E-mail:     

Telefon:    

(dále jen „kupující“) 
 

a 
 

Prodávající:    YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 

Sídlo:     Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00 

Zastoupen:     

IČO:     00174939 

DIČ:     CZ 00174939 

ID datové schránky:  2j7cgj7 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Česká republika, a.s. 
Číslo účtu:   381610004/2700 

Kontaktní osoba:    
E-mail:     

Telefon:    

Zapsán  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 72 

(dále jen „prodávající“) 

(společně též „smluvní strany“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1.1   Prodávající se zavazuje dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou odevzdat kupujícímu   
nové, nepoužité mobilní telefony včetně veškerého příslušenství (dále jen „zboží“) a převést na 
kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této 
smlouvy.  

1.2 Kupující řádně odevzdané zboží převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu způsobem 
a v termínech dle čl. III. smlouvy. 

1.3 Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod 
číslem N006/21/V00019241, v rámci kterého byla nabídka prodávajícího ze dne 20.9.2021, 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

Článek II. 

Doba, místo a podmínky plnění 

2.1 Prodávající je povinen odevzdat zboží kupujícímu nejpozději do 60 dnů od účinnosti smlouvy. 

2.2 Místem plnění je areál kupujícího, Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav. 

2.3 Zboží bude předáno osobě odpovědné za její převzetí, paní  

, nebo jí pověřenému zástupci, který bude o odevzdání zboží informován prodávajícím alespoň tři 
(3) pracovní dny předem.  

2.4 Prodávající se zavazuje dodat zboží z oficiální české distribuce, tedy, že případná bezplatná reklamace 
mobilních telefonů v záruční lhůtě bude možná jak u prodávajícího, tak i v autorizovaných servisech 
jednotlivých prodejců v celé České republice.  

2.5 Prodávající je povinen při odevzdání zboží kupujícímu předat v českém jazyce veškerou dokumentaci 
související se zbožím, a to zejména technický popis zboží, návody na obsluhu a údržbu, záruční listy, 
uživatelský manuál. Dále prodávající předloží kupujícímu doklad s prohlášením, že zboží je určeno 
pro distribuci v České republice. 

2.6 Kupující je zároveň oprávněn provést při převzetí zboží ověření jeho shody s předmětem smlouvy 
i v případě, že k dodání zboží využije prodávající třetí osobu.  

2.7 Prodávající spolu se zbožím, a po ověření shody zboží dle předchozího odstavce, předá kupujícímu 
dodací list ve třech (3) vyhotoveních podepsaných odpovědnými osobami smluvních stran. Prodávající 
obdrží dvě (2) a kupující jedno (1) vyhotovení. V dodacím listě musí být zboží řádně označeno s 
uvedením výrobních, příp. sériových čísel zboží, je-li jimi opatřeno. Zboží bude odevzdáno převzetím 
a potvrzením dodacího listu kupujícím. 

2.8 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto 

smlouvou a ve sjednané kvalitě, tedy i v případě, že kupující zjistí, že zboží bylo dodáno v rozporu 

s odst. 2.4 tohoto článku, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí písemně 
prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl zboží převzít. 

2.9 Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho řádného převzetí 
od prodávajícího.  

Článek III. 

Kupní cena a platební podmínky 

3.1 Celková cena zboží je 2 185 500,00 Kč bez DPH (slovem: dva miliony sto osmdesát pět tisíc pět set 
korun českých), tj. 2 644 455,00 Kč s DPH (slovem: dva miliony šest set čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta 
padesát pět korun českých). Podrobné určení ceny včetně rozpisu jednotlivých položek je uvedeno 

v příloze č. 1 smlouvy. 
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3.2 Cena zboží je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s řádným 
poskytnutím dohodnutého plnění vzniknou, vč. veškerých nákladů na dopravu, cel, nákladů na balení, 
doručení, apod., včetně seznámení zástupců kupujícího s obsluhou a příp. zaškolení. Kupní cena může 
být upravena pouze v případě změny zákonné procentní sazby DPH, a to ode dne účinnosti příslušné 
změny. 

3.3 Prodávající vystaví fakturu/daňový doklad (dále jen „faktura“) do 10 dnů ode dne odevzdání zboží. 

3.4 Faktura musí obsahovat číslo této smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných 
právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny dle 
občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení prodávajícího, 
kupujícího a příjemce faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude 
vystavena v souladu s touto smlouvou, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
prodávajícímu. Vrácením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
v původní délce v souladu s odst. 3.6 smlouvy. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál 
+ 1 kopie). 

3.5 Přílohou faktury za poskytnuté plnění bude originál dodacího listu dle odst. 2.7 smlouvy, jinak 

kupující nebude fakturu prodávajícího akceptovat.  

3.6 Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení kupujícímu na adresu příjemce 
faktury, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 15. 12. daného roku do 28. 2. 
následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. 
V případě doručení na jinou adresu, než adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a kupující 
není v prodlení s placením.  

3.7 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 
z bankovního účtu kupujícího uvedeného ve smlouvě ve prospěch bankovního účtu prodávajícího 
uvedeného ve smlouvě.  

3.8 Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do 
jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v původní délce v souladu s odst. 3.6 smlouvy. 

3.9 Kupující neposkytuje prodávajícímu finanční zálohy na zboží nebo jeho části. 

3.10 V případě, že předmětem plnění dle této smlouvy je zboží, které je určeno výhradně a zcela pro výkon 
působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani, nelze 

na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o DPH. 

Článek IV. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

4.1 Prodávající zaručuje a odpovídá za to, že předané zboží odpovídá sjednané specifikaci, je bez 
faktických a právních vad.  

4.2 Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží, za podmínek 
uvedených v záručním listu. 

4.3 Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží písemně na adrese  nebo 

v autorizovaných servisech jednotlivých prodejců v celé České republice, a uplatnit nároky 
z odpovědnosti za vady zboží kdykoliv v záruční době.  

4.4 V případě, že kupující uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se prodávající odstranit tyto vady 

nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejich oznámení prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

4.5 Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté 
je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
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Článek V. 
Sankční ustanovení a zánik smlouvy 

5.1 V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží dle čl. 2.1 smlouvy, nebo v případě prodlení 
s odstraněním vad zboží dle čl. 4 smlouvy, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z ceny nedodaného, resp. reklamovaného, zboží včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, kalendářní 
den prodlení. 

5.2 Pokud však nelze užívat zboží z důvodu prodlení na straně prodávajícího s odevzdáním, byť i jen části 
zboží, které již dříve prodávající kupujícímu odevzdal, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ceny zboží, které nelze užívat, včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den 
prodlení. 

5.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je prodávající oprávněn 
požadovat zákonný úrok z prodlení. 

5.4 Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy, a 
to v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 
povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.  

5.5 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy 
oprávněné smluvní strany k její úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.  

5.6 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek. 

5.7 Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou 
nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 1978 a ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně.  

5.8 Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení proti 

prodávajícímu, nebo dojde k jinému byť jen faktickému podstatnému omezení rozsahu jeho činnosti, 
které by mohlo mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky dle této smlouvy. 

5.9 Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, pokud prodávající přestane splňovat podmínky 
dle základních či jiných kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách na 
realizaci této veřejné zakázky. 

5.10 Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 
práva, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této 
smlouvy. 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

6.1 Tato smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá 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. Povinnost uveřejnění v registru 

smluv se týká i jednotlivých dílčích objednávek.  

6.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu této 
smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní straně. 

6.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv  

změnu údajů v  této smlouvě.  

6.4 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit a/nebo zastavit 
jakákoliv práva a povinnosti, či jakékoliv nároky a pohledávky z této smlouvy.   

6.5 Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
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zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout kupujícímu 
i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost. 

6.6 Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle této smlouvy, ledaže je 
stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

6.7 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

6.8 Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti 

s cenou za poskytnuté plnění či požadavky na poskytované plnění. 

6.9 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku. 

6.10 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, budou 
řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.  

6.11 Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

6.12 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 níže své podpisy. 

6.13 Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha: 

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění a kupní ceny“ 

 

 

    

za kupujícího:  za prodávajícího:  

 

 

 

 

       

       Ing. Milan Grohmann  

  náměstek ředitele SLZ PP ČR     

 

 

 

 

 



materiál bližší specifikace

nabízený materiál 

(specifikace, značka, 

typ)

měrná 

jednotka
množství

cena za položku s 

DPH

cena celkem s 

DPH

doplní uchazeč
doplní 

uchazeč

doplní 

uchazeč

1.

Mobilní telefon

Operační systém: Android 10 (+ Google Mobile Services), Displej: 

6,4" 1600x720, RAM 3 GB, Interní paměť 32 GB, Baterie 

5000mAh, Fotoaparát 48 Mpx, Slot na paměťovou kartu: ANO, 

Datové služby: LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), Bezdrátové 

technologie: Wifi, Bluetooth, GPS, NFC, Funkce: čtečka otisků 

prstů, Další požadavky: garance periodických bezpečnostních 

aktualizací OS (+ případné grafické nadstavby) od výrobce po 

dobu 2 let

Samsung Galaxy A12 32GB (SM-

A125)
ks 250 3 738,90 Kč 934 725,00 Kč

2. Mobilní telefon - kategorie A viz specifikace níže iPhone 12 mini 256 GB ks 9 21 538,00 Kč 193 842,00 Kč

3. Mobilní telefon - kategorie B viz specifikace níže iPhone SE 128GB ks 36 13 068,00 Kč 470 448,00 Kč

4. Mobilní telefon - kategorie C viz specifikace níže
Samsung Galaxy A32 (SM-

A325FZKGEUE)
ks 160 6 534,00 Kč 1 045 440,00 Kč

Kategorie A:

Technické parametry

Operační systém Apple iOS

Typ displeje Dotykový

Velikost displeje [palce] 5,4

Typ displeje OLED

Počet jader procesoru 6 minimálně

Počet bodů v benchmark procesoru Passma 8700 minimálně

Operační paměť [GB] 4 minimálně

Interní paměť [GB] 256 minimálně

Kapacita baterie [mAh] 2200 minimálně

Bezdrátové nabíjení Ano

Podpora eSIM Ano

Počet slotů SIM karet 1 minimálně

Standardy mobilních telefonů 5G, GSM, LTE, UMTS

Podporované frekvence LTE [MHz] 800, 900, 1800, 2100, 2600

Podporované frekvence 3G [MHz] 850, 900, 1900, 2100

Podporované frekvence GSM [MHz] 850, 900, 1800, 1900

Rozlišení displeje [pixel] 2340 x 1080 (FHD+) minimálně

Konektory Lightning

Počet objektivů zadního fotoaparátu 2 minimálně

Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx] 12+12 minimálně

Stabilizace zadních fotoaparatů Elektronická, optická

Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx] 12 minimálně

Maximální rozlišení videa 3840 x 2160 (4K) minimálně

Odemykání tváří Ano

Světelný senzor Ano

Gyroskop Ano

Barometr Ano

Bezdrátová technologie Bluetooth v5 Ano

Bezdrátové technologie WiFi 6 Ano

Bezdrátová technologie GLONASS Ano

Bezdrátová technologie GPS Ano

Podpora NFC Ano

Hmotnost [g] 140 maximálně

Voděodolnost krytí IP68 Ano

Příslušenství Nabíjecí kabel

Kategorie B:

Technické parametry

Operační systém Apple iOS

Typ displeje Dotykový

Velikost displeje [palce] 4,7

Typ displeje IPS

Počet jader procesoru 6 minimálně

Počet bodů v benchmark procesoru Passma 5000 minimálně

Operační paměť [GB] 3 minimálně

Interní paměť [GB] 128 minimálně

Kapacita baterie [mAh] 1800 minimálně

Bezdrátové nabíjení Ano

Podpora eSIM Ano

Počet slotů SIM karet 1 minimálně

Standardy mobilních telefonů GSM, LTE, UMTS

Podporované frekvence LTE [MHz] 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600

Podporované frekvence 3G [MHz] 850, 900, 1900, 2100

Podporované frekvence GSM [MHz] 850, 900, 1800, 1900

Rozlišení displeje [pixel] 1334 x 750 minimálně

Konektory Lightning

Počet objektivů zadního fotoaparátu 1 minimálně

Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx] 12 minimálně

Stabilizace zadních fotoaparatů optická

Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx] 7 minimálně

Maximální rozlišení videa 3840 x 2160 (4K) minimálně

Světelný senzor Ano

Gyroskop Ano

Barometr Ano

2 644 455,00 

Příloha č. 1 Smlouvy část B - Specifikace předmětu plnění a kupní ceny

Servis v ČR  - mobilní telefon (zboží) pouze z oficiální české distribuce, tedy, že 

případná bezplatná reklamace mobilního telefonu v záruční lhůtě bude možná 

jak u prodávajícího, tak i v autorizovaných servisech výrobce v celé České 

republice. Záruka 24 měsíců. Pokud není uvedeno jinak, mobilní telefony 

požadujeme v tmavých barvách.

2 185 500,00 Cena celkem bez DPH v Kč

Cena celkem s DPH v Kč

Pol.

č.



Čtečka otisků prstů Ano

Bezdrátová technologie Bluetooth v5 Ano

Bezdrátové technologie WiFi Ano

Bezdrátová technologie GLONASS Ano

Bezdrátová technologie GPS Ano

Podpora NFC Ano

Hmotnost [g] 150 maximálně

Voděodolnost krytí IP67 Ano

Příslušenství Nabíjecí kabel

Kategorie C:

Technické parametry

Operační systém Google Android  

Typ displeje Dotykový

Velikost displeje [palce] 6,1 minimálně

Počet jader procesoru 8 minimálně

Počet bodů v benchmark procesoru AnTuTu 64000 minimálně

Operační paměť [GB] 4 minimálně

Interní paměť [GB] 64 minimálně

Kapacita baterie [mAh] 3500 minimálně

Počet slotů SIM karet 2

Slot pro paměťové karty Ano

Standardy mobilních telefonů GSM, LTE, UMTS

Podporované frekvence LTE [MHz] 800, 900, 1800, 2100, 2600

Podporované frekvence 3G [MHz] 850, 900, 1900, 2100

Podporované frekvence GSM [MHz] 850, 900, 1800, 1900

Rozlišení displeje [pixel] 2400 x 1080 minimálně

Konektory 3.5mm (TRRS), USB-C

Počet objektivů zadního fotoaparátu 3 minimálně

Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx] 48+8+5 minimálně

Rozlišení předního fotoaparátu [Mpx] 25 minimálně

Maximální rozlišení videa 3840 x 2160 (4K) minimálně

Čtečka otisků prstů Ano

Podpora rychlonabíjení Ano

Světelný senzor Ano

Pohybový senzor Ano

Gyroskop Ano

Bezdrátová technologie Bluetooth v5 Ano

Bezdrátové technologie WiFi Ano

Bezdrátová technologie Galileo Ano

Bezdrátová technologie GLONASS Ano

Bezdrátová technologie GPS Ano

Podpora NFC Ano

Hmotnost [g] 160 maximálně

Příslušenství 

Zabezpečení

Dodavatel: YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

IČ: 00174939

Adaptér s kabelem, Sluchátka

Ochrana aplikací a dat přísným definováním toho, co každý proces smí dělat a ke kterým datům může 

přistupovat. Umožňuje oddělit, šifrovat a chránit podniková data ve spravovaném kontejneru.


