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Kupní smlouva 

 

Smluvní strany  

Česká republika - Okresní soud v Kroměříži 

se sídlem Soudní 1279/11, 767 01 Kroměříž 

zastoupená xxxxxxxxxxxx, předsedou Okresního soudu v Kroměříži 

IČ: 00025127 

DIČ: není plátcem DPH 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

č.ú.: xxxxxxxxxxx 

(dále jen „Kupující“)  

a  

ALEF NULA, a.s.  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka xxxxxxxxx 

se sídlem U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10  

zastoupená xxxxxxxxxxx, předsedou představenstva  

IČ: 61858579  

(dále jen „Prodávající“)  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě konsensu o všech níže uvedených 
ustanoveních tuto  

kupní smlouvu: 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění smlouvy je nákup IP komponentů pro integraci Okresního soudu v Kroměříži 
pod IP telefonii v Justičním areálu v Brně s bližší specifikací v příloze č. 1 (dále jen „předmět koupě“).  

2. Prodávajícím se touto smlouvou zavazuje, že Kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní mu 
nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se touto smlouvou zavazuje, že předmět koupě od 
Prodávajícího převezme do svého vlastnictví a zaplatí Prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní 
cenu, jejíž výše je uvedena v čl. II. odst. 1 této smlouvy, vše za podmínek v této smlouvě uvedených.  

3. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě dle čl. I. odst. 1 této smlouvy je prostý právních vad a má 
vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.  

4. Kupující prohlašuje, že se seznámil s předmětem koupě i s doklady a dokumentací k němu.  
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II. 

Kupní cena, platební a fakturační podmínky 

1. Kupní cena předmětu koupě dle článku I. odst. 1 této smlouvy je dána dohodou smluvních stran 
jako cena smluvní a činí:  

Celkem bez DPH  368 000,- Kč (slovy: třistašedesátosmtisíc korun českých) 

DPH 21%     77 280,- Kč (slovy: sedmdesátsedmtisícdvěstěosmdesát korun českých) 

Celkem s DPH   445 280,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetpěttisícdvěstěosmdesát korun českých) 

 

Počty prvků a kusové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a DPH bude Prodávajícím vyfakturována po převzetí 
předmětu koupě Kupujícím, a to fakturou – daňovým dokladem, kterou Prodávající odešle 
Kupujícímu neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

3. Lhůta splatnosti faktury je sjednána na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.  

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu uvedené v zákoně č.235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

III. 

Termín plnění, místo a způsob předání předmětu koupě 

1. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající dodá Kupujícímu předmět koupě nejpozději do 21 dnů 
ode nabytí účinnosti této smlouvy na adresu Okresní soud v Kroměříži, Soudní 1279/11, 767 01 
Kroměříž. 

2. Předání předmětu koupě se uskuteční na základě předávacího a přejímacího protokolu 
podepsaného zmocněnými zástupci obou smluvních stran.  

3. Vlastnictví k předmětu koupě přechází na Kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny dle 
čl. II odst. 1 této smlouvy, tzn. dnem, kdy bude uvedená částka připsána na číslo účtu Prodávajícího 
uvedené ve faktuře.  

4. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem podpisu předávacího 
protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

5. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení svých povinností vyplývajících z této smlouvy, 
bylo-li způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli 
povinné strany, pokud brání ve splnění povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná 
strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani vynaložením veškerého úsilí, 
na kterém lze trvat. O dobu, po kterou vyšší moc trvá, se též prodlužují lhůty k plnění podle této 
smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není smluvní strana, které vyšší moc brání v plnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy, hradit smluvní pokutu z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje.  

  



Spr 679/20016 

 

 

IV. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě prodlení poskytovatele se zahájením plnění dle čl. III odst. 2 této smlouvy, zaplatí 
poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.  

 

2. V případě prodlení poskytovatele s dodržením lhůty dle čl. V. odst. 5 této smlouvy zaplatí 
poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

 

3. Úhradou smluvních pokut výše uvedených není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené 
porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

4. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je poskytovatele oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.). 

  

5. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně 
ustanovení čl. IV. této smlouvy. 

 

6. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

V. 

Záruka a povinnosti poskytovatele při odstraňování vad 

1. Prodávající zaručuje, že jím poskytnutá podpora umožní po dobu 24 měsíců od zahájení plnění 
nepřerušený a bezchybný provoz produktů. 

2. V případě, že chování podporovaného produktu, v důsledku poskytnuté podpory, neodpovídá 
dokumentaci k tomuto produktu, má plnění vady (dále jako „závada“). 

3. Prodávající poskytne objednateli bezplatný přístup k databázím výrobce produktů, které obsahují 
informace o známých chybách produktů, o opravách chyb, o omezeních a způsobech, jak chyby obejít 
a to 24 hodin, 7 dní v týdnu. Poskytovatel se zavazuje zajistit u výrobců produktů udržování a 
aktualizaci těchto informací po dobu platnosti této smlouvy.  

4. Prodávající umožní příjem hlášení závad v režimu 5x8, tj. ve dnech pondělí až pátek (mimo státem 
uznávané svátky) v době od 9:00 do 17:00 (dále jen „pracovní doba“) telefonicky na telefonním čísle: 
xxxxxxxxxxxxx, e-mailem na adrese: xxxxxxxxxxxxxx nebo prostřednictvím přímého zadání do 
servicedesk systému, který je dostupný na www adrese: https:xxxxxxxxxx. Volba komunikačního 
kanálu pro hlášení závady je na rozhodnutí objednavatele.  

Při hlášení závady uvede objednavatel zejména následující informace: 

- Identifikaci objednatele (název objednatele, jméno a příjmení pracovníka, který závadu hlásí). 
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- Identifikaci produktu. 

- Datum a čas, kdy se závada projevila prvně (pokud tyto údaje jsou k dispozici). 

- Popis závady, včetně přiložení případných chybových hlášení ze systému. 

Přijetím hlášení závady poskytovatelem je okamžik, kdy: 

- Při telefonickém hlášení závady pracovník poskytovatele potvrdí přijetí hlášení a sdělí 
jednoznačný identifikátor hlášení (tiketu). Pracovník poskytovatele je povinen sdělit identifikátor 
hlášení neprodleně a nesmí odmítnout identifikátor hlášení sdělit. 

- Při hlášení závady prostřednictvím e-mailu obdrží pracovník objednavatele potvrzení o přijetí 
svého e-mailu od poskytovatele. Potvrzení přijetí e-mailu bude automaticky generováno poštovním 
serverem poskytovatele. V případě, že poštovní server poskytovatele neumožňuje generování 
potvrzení přijetí e-mailu, bude potvrzení přijetí e-mailu provedeno v pracovní době pracovníkem 
poskytovatele. Následně bude objednateli sdělen jednoznačný identifikátor hlášení. 

- Při hlášení závady prostřednictvím servicedesk systému poskytovatele tento hlášení závady 
zaeviduje a přidělí mu identifikátor hlášení závady.    

 5. Poskytovatel garantuje započetí řešení závady nejpozději následující pracovní den (NBD). 

 

VI. 

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku anebo jiného příslušného obecně závazného právního předpisu.  

2. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1  

3. Veškeré změny a doplňky jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, příp. 
zrušení smlouvy, pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být takto 
označeny, pořadově číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

4. Smlouva vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou i účinnou 
dnem podpisu pozdějšího. V účinnost smlouva vstupuje dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je originál. Kupující obdrží jedno 
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Prodávající.  

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své podpisy.  

7. Obě strany souhlasí z uveřejněním smlouvy na veřejném registru smluv. Zveřejnění smlouvy v 
registru provede dodavatel. 

8. Oprávněná osoba k převzetí za kupujícího je xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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V Kroměříži dne 21.6.2017       V Praze dne 30.1.2017 

 

Kupující:        Prodávající:  

 

Okresní soud v Kroměříži     ALEF NULA, a.s.  

 

 

 

……………………………………     …………………………………  

  xxxxxxxxxxxx 

Předseda představenstva  
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Příloha č. 1 – výčet prvků a kusové ceny 

 

Katalogové číslo Popis Kusů 
Jednotková cena v 

Kč bez DPH 
Celkem v Kč bez 

DPH 

HW/SW         

C2901-CME-SRST/K9 
2901 Voice Bundle w/PVDM3-16,FL-CME-SRST-25,UC Lic,FL-

CUBE10 
1          61 900,00 Kč           61 900,00 Kč  

PWR-2901-AC Cisco 2901 AC Power Supply 1     

CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M 1     

FL-CUBEE-5 Unified Border Element Enterprise License - 5 sessions 2     

PVDM3-16 16-channel high-density voice DSP module 1     

ISR-CCP-EXP Cisco Config Pro Express on Router Flash 1     

SL-29-IPB-K9 IP Base License  for Cisco 2901-2951 1     

FL-CME-SRST-25 SRST-25 Seat License (CME uses CUCME Phone License ONLY) 1     

MEM-2900-512MB-DEF 512MB DRAM for Cisco 2901-2921 ISR (Default) 1     

SL-29-UC-K9 Unified Communication  License  for Cisco 2901-2951 1     

MEM-CF-256MB 256MB Compact Flash for Cisco 1900, 2900, 3900 ISR 1     

HWIC-BLANK Blank faceplate for HWIC slot on Cisco ISR 2     

S29UK9-15503M Cisco 2901-2921 IOS UNIVERSAL 1     

FL-SRST Cisco Survivable Remote Site Telephony (SRST) License 1     

VIC2-2BRI-NT/TE Two-port Voice Interface Card - BRI (NT and TE) 2     

          

ATA190 UC 2 Port Analog Telephone Adapter 3            3 500,00 Kč           10 500,00 Kč  

ATA-PWRCLIP-EU ATA power clip for Europe / Asia 3     

          

CP-8851-K9= Cisco IP Phone 8851 5            7 500,00 Kč           37 500,00 Kč  

CP-PWR-CUBE-4= IP Phone power transformer for the 89/9900 phone series 5     

CP-PWR-CORD-CE= Power Cord, Central Europe 5     

          

CP-7821-K9= Cisco UC Phone 7821 2            3 350,00 Kč             6 700,00 Kč  

CP-PWR-CUBE-3= IP Phone power transformer for the 7900 phone series 2     

CP-PWR-CORD-CE= Power Cord, Central Europe 2     

          

CP-7811-K9= Cisco UC Phone 7811 90            2 750,00 Kč         247 500,00 Kč  

CP-PWR-CUBE-3= IP Phone power transformer for the 7900 phone series 90     

CP-PWR-CORD-CE= Power Cord, Central Europe 90     

          

50208940E VoIP licence pro 4 hovorové kanály (SIP trunky) 1            3 900,00 Kč             3 900,00 Kč  

          

Celkem             368 000,00 Kč  

 


