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KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

 
Smluvní strany 

 
Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti 
se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 
IČO: 00025429 
DIČ: není plátce DPH 
zastoupena: , ředitelka odboru informatiky 
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „kupující“) 

 

a 

 

CompuNet s. r. o. 
se sídlem: Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5 
IČO: 27608514 
DIČ: CZ27608514 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl: C, Vložka: 
118594 
zastoupena: , jednatel 
bankovní spojení: 
č. účtu:   
(dále jako „prodávající“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“): 

 

 

Článek 1  
Předmět smlouvy 

 
1.1 Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu podporu výrobce pro zařízení 

IPS Tipping Point 2200T specifikovanou v bodě 1.4 této smlouvy na dobu tři roky od data 
uvedeného v předávacím protokolu (dale jen “předmět plnění”). Předmětem smlouvy je zároveň 
závazek kupujícího předmět plnění převzít a zaplatit za něj cenu stanovenou v čl. 3 této 
smlouvy. 

1.2 Dodávané produkty tvořící předmět plnění musí být dodány prodávajícím nové a nepoužité.  

1.3 Prodávající je povinen dodat předmět plnění v souladu s předmětem smlouvy a se všemi 
podmínkami a požadavky uvedenými ve smlouvě, ve výzvě k podání nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem „Podpora IPS systémů “ a v souladu s platnými právnímí 
předpisy, dle pokynů kupujícího a kupující se zavazuje předmět plnění prostý všech vad a 
nedodělků převzít a zaplatit kupní cenu stanovenou v odst. 3.1. této smlouvy podle podmínek 
v této smlouvě uvedených. 
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1.4 Technická specifikace předmětu plnění: 

Part. No Popis produktu Počet 

TPRN0178 
Tipping Point, TippingPoint vSMS, TippingPoint vSMS Enterprise 
Virtual Appliance + Support 1Yr Renew 

1 ks 

TPRN0171 Tipping Point, TP, TippingPoint 2200T HW + Support 1Yr Renew 1 ks 

TPRN0163 
Tipping Point, 2Gbps TPS Threat DV, TippingPoint 2Gbps TPS 
Threat DV Subscription Service 1Yr Renew 

1 ks 

TPRN0153 
Tipping Point, 2Gbps TPS Inspection License, TippingPoint 2Gbps 
TPS Inspection License + Support + DV 1Yr Renew 

1 ks 

 

Článek 2  
Dodání předmětu plnění 

 

2.1 Prodávající je povinen dodat předmět plnění do sídla kupujícího uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. Prodávající je povinen dodat předmět plnění dle odstavce 1.4 do místa dodání 
v souladu s touto smlouvou nejpozději do 21 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. 

2.2 O převzetí předmětu plnění, včetně dokladů a oprávnění dle bodu 2.4. této smlouvy, bude 
sepsán předávací protokol (ve kterém bude potvrzeno zejména předání a převzetí předmětu 
plnění (včetně data dle odstavce 1.1 této smlouvy), seznam předaných dokladů a licencí 
(oprávnění) a popis a stav předmětu plnění), podepsaný k tomu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

2.3 Při plnění dle této smlouvy prostřednictvím poddodavatele má prodávající odpovědnost, jako by 
plnil sám.  

2.4 Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu veškeré doklady a licence (oprávnění) k užívání 
předmětu plnění s tím, že licenční oprávnění poskytnou kupujícímu neomezené oprávnění ke 
všem činnostem, které jsou potřebné k efektivnímu využití předmětu plnění. Tato skutečnost je 
zohledněna v ceně uvedené v odst. 3.1. této smlouvy.  

 

 

Článek 3  
Kupní cena a platební podmínky 

 

3.1 Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za předmět plnění dle této smlouvy celkovou kupní 
cenu ve výši: 

cena bez DPH 1 473 362,- Kč  
(slovy jeden milion čtyři sta sedmdesát tři tisíc tři sta 
šedesát dva korun českých)  

sazba DPH: 221 % 

výše DPH: 309 406,- Kč 
(slovy tři sta devět tisíc čtyři sta šest korun českých) 

Cena celkem včetně DPH 1 782 768,- Kč 
(slovy: jeden milion sedm set osmdesát dva tisíc 
sedm set šedesát osm korun českých) 

 

Tato cena je nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady a rizika 
prodávajícího spojené s plněním dle této smlouvy, včetně veškerého materiálu, práce, balení, 
poplatků, dopravy (doručení do míst dodání), atd. 

3.2 Kupující neposkytuje zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně 
závdavek. 

3.3 Změna ceny dle odst. 3.1 této smlouvy je přípustná pouze v případě změny zákonem stanovené 
sazby DPH, na základě písemného dodatku, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou 
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smluvních stran. Ke sjednané ceně bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši 
stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.4 Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodaný předmět plnění na základě faktury vystavené 
prodávajícím. Faktura - daňový doklad bude obsahovat: 

3.4.1. náležitosti stanovené § 435 zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, 

3.4.2. náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů,  

3.4.3. číslo smlouvy kupujícího, 

3.4.4. předávací protokol dle odst. 2.2 této smlouvy podepsaný smluvními stranami, v němž 
kupující nemá k dodanému předmětu plnění výhrady.  

3.5 Splatnost faktury je sjednána na 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury kupujícímu. 

3.6 Platba bude provedena bankovním převodem a za den úhrady se považuje den podání příkazu 
k úhradě fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.  

3.7 Nebude-li faktura splňovat předepsané nebo sjednané náležitosti, je kupující oprávněn ji ve 
lhůtě splatnosti vrátit prodávajícímu. Po doručení opravené faktury kupujícímu běží nová lhůta 
splatnosti. 

3.8 V případě prodlení kupujícího s platbou faktury má prodávající právo požadovat úhradu úroku z 
prodlení dle zvláštního právního předpisu v platném znění (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).  

3.9 Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění podpisem předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího podepsáním 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 

 

Článek 4  
Mlčenlivost 

 

4.1 Všechny informace, které se prodávající dozví v souvislosti s plněním dle této smlouvy, jsou 
důvěrné povahy. Prodávající se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a 
důvěrné informace používat pouze k plnění této smlouvy. Prodávající zodpovídá za porušení 
mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí. 

4.2 Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, 
kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v 
rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo 
umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. Prodávající je povinen 
přijmout opatření k ochraně důvěrných informací.  

4.3 Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost prodávajícího sdělit 
nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních předpisů 
nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných informací svému 
právnímu, účetními nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti. 

4.4 Prodávající při plnění této smlouvy si je vědom povinností vyplývajících z platných právních 
předpisů týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů, zejména z obecného nařízení 
Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní 
údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu této smlouvy, za tímto účelem je 
oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu 
nezbytnou k uplatnění práv prodávajícího vyplývajících z této smlouvy, předávat zpracované 
osobní údaje kupujícímu, osobní údaje likvidovat, vše v souladu s platnými právními předpisy 
týkajícími se ochrany a zpracování osobních údajů, zejména s obecným nařízením Evropské 
Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

4.5 Prodávající učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická 
opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. 

4.6 Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu. 
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Článek 5  
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

5.1 V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle čl. 2 této smlouvy, zaplatí 
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.  

5.2 V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu plnění o více jak 14 kalendářních 
dní od prokazatelného oznámení vady kupujícím, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu 
ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.  

5.3 V případě porušení závazku mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací dle čl. 4 této smlouvy, 
je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení. 

5.4 Ujednáním o smluvních pokutách dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu újmy 
způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány, úroky z prodlení ani 
právo odstoupit od smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti 
řádně dodat předmět plnění dle této smlouvy.  

5.5 Splatnost smluvních pokut je 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě druhé 
straně. 

5.6 Prodávající je povinen nahradit veškerou způsobenou majetkovou i nemajetkovou újmu, kterou 
způsobil porušením ustanovení této smlouvy (dále jen “újma”). Prodávající bere na vědomí, že 
pokud neuvědomí kupujícího o jakékoli hrozící či vzniklé újmě a neumožní tak kupujícímu, aby 
učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu zmírnění, má kupující proti prodávajícímu nárok 
na náhradu újmy, která tím kupujícímu vznikla. 

5.7 Kupující je oprávněn započíst pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči pohledávce 
prodávajícího na úhradu ceny předmětu plnění, s čímž prodávající výslovně souhlasí.  

 

Článek 6  
Vady a záruka za jakost 

 

6.1 Prodávající je povinen zajistit pro kupujícího záruku za jakost poskytovanou výrobcem pro 
předmět plnění dle čl. 1 této smlouvy na dobu tří let.  

6.2 Nedoložení požadované záruky dle čl. 6.1 nejpozději při podpisu předávacího protokolu je 
považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

6.3 Rozsah a kvalita plnění dle této smlouvy musí odpovídat vymezení uvedenému v této smlouvě. 
Předmět plnění musí být dodán v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nemá-li předmět 
plnění vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo platnými právními předpisy, má vady. 
Jakékoliv odchylky od požadavků a pokynů kupujícího budou chápány jako vadné plnění. 
Vadami se rozumí i nedodělky a vady v dokladech, nutných k užívání předmětu plnění. 

6.4 Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění v nejvyšší kvalitě, v požadovaném množství a v 
dohodnutých lhůtách. 

6.5 Prodávající se zaručuje, že předmět plnění bude v záruční době plně způsobilý pro použití 
k účelu stanovenému v této smlouvě, a není-li účel v této smlouvě stanoven, k účelu obvyklému 
a dále, že si předmět plnění zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanoveními 
občanského zákoníku (záruka za jakost). Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost 
v délce 36 měsíců. Záruční doba běží ode dne dodání předmětu plnění dle předávacího 
protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost nejsou dotčena práva a 
povinnosti z vadného plnění plynoucí ze zákona. 

6.6 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady dodaného 
předmětu plnění poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční doby, při vynaložení 
dostatečné péče. 
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6.7 V případě, že kupující v záruční době včas uplatní zjištěné vady předmětu plnění, je prodávající 
povinen, dle volby kupujícího, vady předmětu plnění odstranit dodáním nového plnění bez vady 
nebo dodáním chybějícího plnění, odstranit vady opravou vadného plnění, případně poskytnout 
kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po oznámení 
vady kupujícím. Místo uplatnění výše uvedených práv z vadného plnění může kupující 
v případě, že má předmět plnění vady, odstoupit od této smlouvy. Prodávající nese veškeré 
náklady spojené s odstraňováním vad, a to včetně nákladů spojených s přepravou.  

6.8 O dobu reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady se sjednaná záruční doba 
prodlužuje. 

6.9 Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy kupující 
právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně skutečnost, že opravu 
vadného plnění neprovedl. 

6.10 Vady předmětu plnění uplatňuje kupující na adrese prodávajícího uvedené v záhlaví této 
smlouvy nebo na e-mail uvedený v čl. 9 této smlouvy. 

 

Článek 7  
Ukončení smlouvy 

 

7.1 Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo 
písemnou výpovědí.  

7.2 Kupující je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu písemnou výpovědí doručenou 
prodávajícímu. Výpovědní doba činí 10 dnů a počíná bežet dnem následujícím po doručení 
výpovědi prodávajícímu. 

7.3 Kupující je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající poruší 
podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku či 
opakovaně (více než 3x) své povinnosti stanovené zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od 
smlouvy ze strany kupujícího nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži kupujícího. 

7.4 Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje prodlení s dodáním předmětu plnění 
delší než 14 kalendářních dní. 

7.5 Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje, poruší-li prodávající povinnost 
mlčenlivosti dle této smlouvy. 

7.6 Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje prodlení s odstraněním vad předmětu 
plnění dle čl. 6.7 této smlouvy. 

7.7 Kupující je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Kupující prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí prodávajícímu, že 
nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

7.8 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn 
úpadek prodávajícího (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kupující je rovněž oprávněn 
odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající vstoupí do likvidace. 

7.9 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně. 

7.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani práva na náhradu 
újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti. 

7.11 Dojde-li 

7.11.1. k přeměně společnosti prodávajícího nebo  
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7.11.2. ke změně vlastnické struktury společnosti prodávajícího nebo ke změně podílu na 
hlasovacích právech ve společnosti prodávajícího, v jejichž důsledku se změní 
ovládající osoba oproti dni uzavření smlouvy, 

je prodávající povinen písemně oznámit tuto skutečnost kupujícímu ve lhůtě 10 kalendářních 
dnů od účinnosti této změny. Kupující je v tomto případě oprávněn písemně vypověděttuto 
smlouvu. Výpovědní doba činí 10 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po jejím 
doručení prodávajícímu. 

 

Článek 8  
Další ujednání 

 

8.1 Kupující je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách a v registru smluv celý text 
smlouvy, a to za předpokladu nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis. Prodávající se 
zveřejněním smlouvy v registru smluv souhlasí. Prodávající bere na vědomí skutečnost, že 
podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. 

8.2 Prodávající prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, 
ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch 
třetích stran. V opačném případě prodávající ponese veškeré důsledky takového porušení práv 
třetích osob. 

8.3 Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.4 Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude v českém jazyce. 

 

Článek 9  
Obecná a závěrečná ustanovení 

 

9.1 Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou vyhotoveních. 

9.2 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo 
ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo 
mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá na 
prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích přílohách či 
dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran. Smluvní strany vylučují použití 
případných Všeobecných podmínek nebo obdobného dokumentu prodávajícího. 

9.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této smlouvě, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 
na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží 
úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených 
zástupců. 

9.5 Tato smlouva a a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

9.6 Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto 
smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

9.7 Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití 
obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy. 

9.8 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku.  Prodávající je povinen 
dodržovat Instrukci Ministerstva spravedlnosti, čj. 53/2015-OI-SP, o zajištění bezpečnosti 
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informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti, která 
bude prodávajícímu předána po podpisu smlouvy. 

9.9 Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu ke splnění předmětu smlouvy nezbytnou 
součinnost. 

9.10 Odpovědnou osobou za prodávajícího je: 

 
  

 
 
Odpovědnou osobou za kupujícího je:  
 

                
 
Případnou změnu odpovědných osob jsou prodávající i kupující povinni neprodleně 
prokazatelně oznámit druhé smluvní straně. V tomto případě se nepoužije ustanovení bodu 9.3 
smlouvy. 

 

9.11 Odpovědné osoby jsou oprávněny podepisovat předávací protokoly. Případnou změnu 
odpovědných osob jsou prodávající i kupující povinni neprodleně prokazatelně písemně 
oznámit druhé straně  

9.12 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným, nemá tato 
skutečnost vliv na ostatní ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní 
strany se v tomto případě zavazují písemnou dohodou nahradit ustanovení, které bylo shledáno 
neplatným, zdánlivým či neúčinným novým ustanovením, které po obsahové stránce nejlépe 
odpovídá zamýšlenému účelu původního ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava 
obecně závazných právních předpisů České republiky. 

9.13 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě 
nedopustila. 

9.14 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost smlouvy 
nastává okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv. 

9.15 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé, vážné a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a 
srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 
 
 

V Praze dne 15.12.2021                   V Praze dne    

 

 

……………………… 
       Prodávající  Kupující 
 
          
         jednatel                 ředitelka odboru informatiky 
    
 




