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Smlouva o postoupení práv a povinností ze
SMLOUVY KUPNÍ

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechlnvest
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
IČO: 71377999
zastoupená Mgr. Ing. Karlem Kučerou, generálním ředitelem

dále jako „Agentura Czechlnvest“ na straně jedné

a

Agentura pro podnikání a inovace
se sídlem Žitná 566/18, 120 00 Praha 2
100:05108861
zastoupená Mgr. Lukášem Vymětalem, generálním ředitelem

dále také jako „API“ na straně druhé
dále obě společně také jako „smluvní strany“

se po předchozím ujednání, dohodly na postoupení Smlouvy kupní ze dne 20.9.2016 (dále 
jen „SMLOUVA“) následovně:

Úvodní ustanovení

Smluvní strany konstatují, že dle zákona č. 149/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 47/2002 
Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, vznikla k 1.6.2016 nová státní příspěvková organizace API.

Smluvní strany dále konstatují, že Agentura Czechlnvest před vznikem API administrovala 
výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka výpočetní techniky pro 
DSF“, ev.č. VZ/24/16, které bylo ukončeno po vzniku API a Agentura Czechlnvest na 
základě výběrového řízení uzavřela dne 20.9.2016 SMLOUVU s vybraným uchazečem - 
společností XANADU a.s., se sídlem: Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10, IČ: 14498138 (dále 
jen „Prodávající“).

I.
Předmět smlouvy

1.1 Vzhledem ktomu, že předmětem SMLOUVY je koupě zboží - výpočetní techniky 
včetně příslušenství, která je v současné době využívána zaměstnanci API, kteří 
přešli v souladu s výše uvedeným zákonem z Agentury Czechlnvest do API, dohodly 
se smluvní strany na postoupení práv a povinností ze SMLOUVY z Agentury 
Czechlnvest na API. S postoupením Smlouvy Prodávající vyslovil předem ve 
SMLOUVĚ souhlas (dle čl. 8. odst. 8.9 SMLOUVY).

1.2 Agentura Czechlnvest tímto postupuje práva a povinnosti ze SMLOUVY na API s tím, 
že toto postoupení je bezúplatné a je účinné dnem uzavření této smlouvy.
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II.
Závěrečná ustanovení

2.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.

2.2 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - fotokopie SMLOUVY.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že oznámení o postoupení SMLOUVY vůči Zhotoviteli 
učiní Agentura Czechlnvest.

2.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s tím, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

V Praze dne:.....2016 V Praze dne: ......2016

Mgr. Ing./Karel Kučera 
generální ředitel

Agentura pro popporu podnikání a investic 
Czechlnvest

Mgr/Éukáš Vymětal 
generální ředitel

Agentura pro podnikání a inovace
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Smlouva kupní
uzavřená mezi

Obchodní název: 
Sídlo:
Zapsaný:

DIČ:
Zastoupena osobou:

XANADU a s.
Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17555
14498138
CZ14498138
Ing. Tomášem Netolický, členem představenstva

(dále také ..prodávající) na straně jedné

a

Obchodní název/jméno:

Sídlo/misto podnikání: 
IČ/rodné číslo: 
Zastoupena osobou:

Agentura pro podporu podnikání a investic 
Czechlnvest
Štěpánská 567/15, 12000 Praha -Nové Město
71377999
Mgr. Ing. Karlem Kučerou, generálním ředitelem

(dále také „kupující”) na straně druhé

(prodávající a kupující společně jako „smluvní strany" a jednotlivě jako 

„smluvní strana”) uzavřená dle 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb„ 

občanského zákoníku (dále jako „Občanský zákoník”).

Článek 1.
Předmět smlouvy

1.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v příloze č. I této smlouvy (dále v této smlouvě též 
jako „Zboží”) a převést na kupujícího vlastnické právo ke Zboží.

1.2. Kupující se zavazuje dodané Zboží od prodávajícího převzít, převzetí písemně potvrdit, a dále se zavazuje zaplatit 
prodávajícímu sjednanou kupní cenu za Zboží.

Článek 2.
Kupní cena. platební podmínky

2.1. Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží ve výši 1 239 030,- Kě bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě třicet 
devět tisíc třicet korun českých) Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle 
platných právních předpisů. Celková cena včetnč DPH Činí 1 499 226,30 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta 
devadesát devět tisíc dvě stě dvacet Šest korun a třicet haléřů českých). Celková cena vychází z položkových cen 
uvedených v příloze č. I této smlouvy.

2.2. Sjednaná kupní cena v Kč bez DPH je nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě náklady na dopravu Zboží do místa 
dodání, náklady na baleni Zboží a náklady na předáni Zboží.

2.3. Kupující se zavazuje zaplatit sjednanou kupní cenu, včetně příslušné daně z přidané hodnoty, na základě faktury 
vystavené prodávajícím, ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře po předání a převzetí Zboží. Faktura bude 
prodávajícím vystavena tak, že bude splňovat náležitosti dle platných právních předpisů. Kupní cena bude 
uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený ve vystavené faktuře. Faktura bude 
kupujícímu doručena po dodání Zboží.
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2.4. Splatnost faktury sjednávají smluvní strany v délce 30 dnů ode dne jejího vystaveni.

Článek 3.

Místo dodáni, termín dodáni, předání a převzetí

3.1. Prodávající se zavazuje Zboží dodat na adresu: Štěpánská 567/15, 12000 Praha -Nové Mésto (dále též jako „Místo 
dodání") v terminu do 30 dnů od uzavření této Smlouvy (dále léž jako „termín dodáni") Prodávající na uvedené 
adrese Zboží předá kupujícímu.

3.2. Kupující se zavazuje Zboží v Místě dodání ve sjednaném termínu od prodávajícího převzít a převzetí potvrdit 
písemně podpisem dodaeího listu. V případě, že kupující nepotvrdí převzetí Zboží na dodacím listě, bude o tomto 
uěiněn záznam na dodacím listu

3.3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou nezbytnou souěinnost pro předáni Zboží v Místě dodáni 
a v termínu dodáni, a dále nezbytnou souěinnost ke splnění jakéhokoliv závazku prodávajícího založeného touto 
smlouvou. O dobu prodlení kupujícího s poskytnutím jakékoliv součinnosti se posouvá termín dodání.

3.4. Prodávající je oprávněn dodat Zboží před sjednaným termínem dodání, a to i případně pouze část Zboží, přičemž 
i v takovém připadé je kupující povinen poskytnout prodávajícímu veškerou nezbytnou souěinnost k předání 
Zboží a předání potvrdit podpisem dodacího listu Bod 3.2. této smlouvy se v takovém případě bude aplikovat 
obdobně.

3.5. O dobu trvání neodvratitelné události, kterou je vyšší moc. vyšší zásahy, stávky, výluky, přírodní katastrofy, 
působení přírodních živlů, včetně takové neodvratitelné události u dodavatele prodávajícího, která byť jen 
ěásteéně znemožňuje splnění závazku prodávajícího dodat Zboží, dochází k prodlouženi sjednaného termínu 
dodání

Článek 4.

Přechod nebezpečí škody na věci. vlastnické právo

4 I Nebezpečí škody na Zboži přechází na kupujícího v době. kdy kupující převezme Zboží v Místě dodáni nebo v 
okamžiku, kdy bude kupující v prodlení s převzetím Zboži.

4.2 Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího úplným zaplaceni kupní ceny Zboži, včetně příslušné daně z 
přidané hodnoty.

Článek 5.

Kontrola Zboží, Odpovědnost za vady

5 1 Kupující se zavazuje provést prohlídku a'nebo zajistit provedení prohlídky Zboži ihned po jeho převzetí

5.2 Prodávající poskytuje na dodávané Zboží záruku za jakost u přenosných počítačů a PC (All in One) v délce 60 
měsíců a u samotného příslušenství v délce 24 měsíců. Záruka za jakost Zboží počíná běžet dnem píedáni a 
převzetí Zboží Kupujícím

5.3 Prodávající neodpovídá za kompatibilitu dodávky Zboží s jinými zařízeními a SW aplikacemi, u nichž nebyl 
požadavek na funkčnost kupujícím výslovně vvminěn

5 4 Případné vady dodaného Zboží se kupující zavazuje oznámit prodávajícímu řádným písemným oznámením 
doručeným prodávajícímu Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu veškerá vady dodaného Zboži v 
přiměřené době. a to nejpozději ve lbůtě 7 dnů od dodáni Zboží, v připadě zjevných vad. nebo 7 dnů od zjištěni 
vady. v případě skrytých vad Oznámeni vad musí být ve lbůtě podle předcházející věty prokazatelně doručeno 
prodávajícímu Řádné oznámení vad musí obsahovat dostatečný popis vady, označení Zboži nebo části Zboží, 
na kterém se vada nachází, a zvolený nárok plynoucí ze zjištěné vady, přičemž kupující je oprávněn uplatnil 
nejprve nárok na dodáni náhradního zboží nebo nárok na dodání chybějícího množství dodaného Zboží Nebude - 
li kupujícím uplatněné dodání náhradního zboží nebo chybějícího zboži dle shora nadepsaného možné, zavazuje 
se prodávající tuto skutečnost písemně kupujícímu oznámit, v takovém případě má kupující pouze právo na 
poskytnuti slevy z kupní ceny.

5.5. Kupující je oprávněn uplatnit pouze následující nároky z odpovědnosti za vady Zboží:
a) bezplatné dodáni náhradního Zboží v množství odpovídají vadnému dodanému množství Zboži;
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b) v případe dodáni menšího množství Zboží bezplatné dodání chybějícího množství Zboží, 
v množství odpovídající nedodanému Zboží;

c) slevu z. kupní ceny odpovídající cené vadného Zboží nebo chybějícího Zboží.

5.6 Záruka za jakost poskytnuta prodávajícím se v žádném případě nevztahuje na následující vady Zboží:
a) vady způsobené užíváním Zboží v rozporu s návodem k použití, v rozporu s pokyny prodávajícího 

nebo v rozporu s obvyklým způsobem užíváni Zboží nebo je-li zboží užíváno v rozporu s právními 
předpisy;

b) vady Zboži v důsledku použití, opravy, úpravy či jiného poznaném Zboží, je-li takto se Zbožím 
nakládáno bez požadovaného vědomí či souhlasu prodávajícího nebo neoprávněnou třetí osobou nebo 
v rozporu s návodem k použiti anebo v rozporu s pokyny prodávajícího;

c) vady způsobené v důsledku vnějších příčin nebo zásahu třetí osoby po přechodu nebezpečí škody na 
Zboží a v důsledku vyšší moci:

d) vady neoznámené řádná a včas prodávajícímu, nebo vady způsobené v důsledku pozdního nebo 
nikoliv řádného oznámení vady prodávajícímu.

Článek 6.
Odstoupení od smlouvy

6 1 Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v kterémkoliv z následujících případů:
a) kupující bude v prodleni se zaplacením kupní ceny, včetnč příslušné dané z přidané hodnoty, po dobu 

alespoň dvaceti dnů,
b) kupující bude v prodlení s převzetím Zboži po dobu alespoň pčti dnů,
c) kupující bude v prodleni s poskytnutím jakékoliv součinnosti podle bodu 3.3. nebo 3.5. této smlouvy 

po dobu alespoň pěti dnů.
d) v případe, že neodvratitelná událost znemožňující byť jen částečné dodání Zboži bude trvat alespoň 

pět pracovních dnů.

6.2. kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v připadč, že prodávající bude v prodlení s předáním Zboží v 
terminu dodání a Miste dodání po dobu alespoň deseti dnů. Kupující není oprávněn odstoupil od této smlouvy' z 
jiného než výše sjednaného důvodu.

6,3 Odstoupeni od této smlouvy musí být písemné a musí být doručené druhé smluvní stranč, Smlouva se ruší ke dni 
doručeni odstoupeni druhé smluvní straně a smluvní strany jsou povinny vrátit si na základě této smlouvy 
poskytnuté plněni Odstoupení od smlouvy nemá vliv na právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani 
smluvní pokutu.

Článek 7.
Smluvní pokuty

7 1 Kupující se v připadč jeho prodlení se zaplacením kupni ceny zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu
ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení

7.2. Kupující se v připadč jeho prodlení s převzetím Zboží zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
0,1% z kupní ceny bez DPH sjednané v bodu 2.1. této smlouvy za každý den prodleni.

7.3. Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupni ceny bez DPH sjednané v bodu 
2 l této smlouvy za každý den prodlení s dodáním Zboží

7.3 Ujednání o smluvních pokutách obsažená v této smlouvě nemají vliv na právo oprávněné smluvní strany na 
náhradu škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhradu škody v plné výši

Článek 8.
Závěrečná ujednání

8 I lato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

8.2. Prodávající se zavazuje spolupracovat při finanční kontrole dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

8.3 Prodávající prohlašuje, že požaduje uzavřeni smlouvy písemnou formou a že jí nechce být vázán, nebude-li 
písemná forma smluvními stranami dodržena Veškeré změny a doplňky k této smlouvě je možné činit pouze po 
vzájemné dohodě smluvních stran a pouze písemnou formou. Změna smlouvy jinou formou než písemnou se 
nepřipouští.
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8 4. Kupujici na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle 1765 Občanského zákoníku, a nebude se domáhat 
obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a 
povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, 
anebo neúměrným snížením hodnoty' předmětu plnění.

8.5. Prodávající prohlašuje, že má zájem na uzavření smlouvy s kupujícím, jen bude-li mezi nimi dosaženo shody o 
všech náležitostech v nabídce na uzavření této smlouvy' uvedených a/nebo smluvními stranami v rámci jednání o 
uzavření smlouvy navržených. Dosažením shody o jen některé náležitosti a/nebo o jen některých náležitostech 
neni smlouva uzavřena a ujednání, na nichž již bylo dosaženo shody, smluvní strany nezavazuji.

8 6. Prodávající sí vyhrazuje právo odvolat nabídku na uzavření této smlouvy'. Nabídku na uzavření této smlouvy lze 
odvolal, jen pokud odvoláni nabídky dojde kupujícímu dříve, než kupující odeslal prodávajícímu její přijeti.

8.7. Prodávající vylučuje možnost kupujícího přijmout nabídku prodávajícího na uzavření smlouvy s jakýmkoli (tj. i 
podstatně podmínky nabídky neměnícím) dodatkem a/nebo jakoukoliv (tj. i podstatně podmínky nabídky 
neměnící) odchylkou. Projev vůle kupujícího obsahující jakékoliv dodatky a/nebo odchylky od nabídky 
prodávajícího je odmítnutím nabídky prodávajícího na uzavřeni smlouvy jako celku a považuje se za novou 
nabídku na uzavření smlouvy ze strany kupujícího. Stejně tak je odmítnutím nabídky kupujícího a novou nabídkou 
na uzavřeni smlouvy ze strany prodávajícího projev vůle prodávajícího obsahující jakékoliv dodatky a/nebo 
odchylky od nabídky kupujícího.

8.8. Prodávající vylučuje možnost, aby jakákoliv část smlouvy byla určena odkazem na obchodní podmínky.

8.9. Kupující je oprávněn postoupit práva a povinnosti nebo jejich část z této Smlouvy ve prospěch na Agenturu pro 
podnikáni a inovace (Žitná 18, 120 00 Praha 2, IČ: 05108861. Prodávající výslovně souhlasí s tímto právem 
kupujícího a zavazuje se při postoupení práv a povinností poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. 
Postoupeni je vůči prodávajícímu účinné okamžikem, kdy kupující postoupení prodávajícímu oznámí nebo jej 
Agentura pro podnikání a inovace prodávajícímu prokáže.

8 10. Ujednání v této smlouvě obsažená nahrazují veškeré do jejího uzavření učiněné dohody či nabídky či poptávky 
smluvních stran týkající se byť jen částečně předmětu této smlouvy.

8.11. V připadě, žc kterékoli ustanoveni této smlouvy se stane nebo bude shledáno neplatným, neúčinným, nezákonným 
či nevynutitelným a lze jej oddělit od ostatních ustanoveni této smlouvy, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy 
nadále nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují, že nahradí neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné 
ustanovení ustanovením platným, účinným, zákonným a vynutitelným tak. aby nahrazené ustanoveni odpovídalo 
účelu původnímu ustanovení a této smlouvě, případně zpracují a uzavřou odpovídající novou platnou smlouvu.

8 12 Tato smlouvaje vyhotovena ve třech (3) stejnopisech splatnosti originálu, přičemž kupující obdrží dvě (2) 
vyhotovení a prodávající obdrží jedno (1) vyhotovení.

8 13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Položková specifikace a cena Zbož

8 14. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a na základě projevené vůle obou 
smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a jsou si vědomy všech důsledků jejího uzavření. Osoby podepisující 
za smluvní strany tuto smlouvu prohlašují, že jsou oprávněny smlouvu za smluvní strany uzavřít.

V Praze dne:í?.......... .........2016 V Praze dne:... /. ' . ..2016

Za prodávajícího:

Ing. Tomáš Ne) 
Člen předstaZé

XANAD*

Za kupujícího^
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Příloha c. 1 smlouvy 
Položková specifikace a cena zboží

II. Položková specifikace:
A. Kategorie „Notebook 14" — Hewlett Packard EliteBook 840G3 - 18ks.

Označení: Název:

L3C65AV HP 1DS UMA Í5-6300U 840 G3 Base NB PC

N2N6IAVSBCM Windows 10 Pro 64 CZECH-SK

N3B59AV Win 10 Driver DVD

L3C76AV WEBCAM Inle rated 720 HD

L3C80AV 14 inch LED FHD SVA Anti-Glarc enabled for Webcam 1920x1080

L3C84AV 4GB 1x4GB2I33 DDR4

L3C88AV 128GB M2 SATA-3 Three La er Cell Solid Stale Drive

M8S99AV Intel 8260 ae 2x2 +Bluet00lh 4.2 LE MOW

L3DI4AV Hl) It4120 LTE HSPA+ EVDO w/GPS

L3C97AV 3 Cell 46 WHr Lon Life

L3C98AV 45 Watt Smart nPFC AC Ada ler

L3V22AV#BCM C5 I.Om Power Cord CZECH-SK

L3V09AV#BCM Duál Point Backlit CZECH-SK

l.4SO3AV#BCM Coun Eocalization CZECH-SK

UE337AV HP 5 ear Next business da Onsite with Defeetive Media Retention Notebook Oni Service

B. Kategorie „Port replikátor“ - Hewlett Packard UltraSlint Dock — 18ks (součástí Notebooku)
C. Kategorie „Klávesnice" — Hewlett Packard USB Keyboard — 18ks
D. Kategorie „Klávesnice" - Hewlett Packard USB Business Sliní Keyboard — 45ks (součástí All-in-One PC)E. Kategorie „My5" — Hewlett Packard 3-button USB Laser Mouše (součásti Notebooku) — 18ks
F. Kategorie „My5" — Hewlett Packard USB Mouše (součástí All-in-One PC)— 45ks
G. Kategorie „Zámek“ - Hewlett Packard Ultraslim Keved Cable Lock - 

63 ks
H. Kategorie „PC ALL IN ONE“ -Hewlett Packard EliteOne 800 G2 - 

45ks:
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Označeni: Název

L3N90AV HP EliteOne 800 G2 23-in Non-Touch All-in-one PC

NI U26AV#BCM Microsoft Windows 10 Pro 64-bit OS Czech-SK

T3N48AV Intel Pentium G4520 3.6G 3M 2133 2C CPU

L4K58AV 4GB DDR4-2133 SODIMM Ix4GB RAM

L4K17AV 500GB 7200 RPM ŠATA 2.5 Ist HDD

L8X23AV 9.5mm Slim 800 G2 AIO su erMulti DVD ODD

L4K67AV Broadcom BCM943228Z 802.1 ln M 2 BT NIC

NIU52AV HP Ad -ustable Hei ht St 8/7/6Z4 G2 AIOs

L4T66AV#BCM HP EliteOne 800 G2 AiO Country Rit - NT

N8W31AV Certified for S e for Business Label

UE334AV
HP 5 year Next business day Onsite with Defective Media Retention Desktop Only Hardware 
Service

EVROPSKÁ UNIE 

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Podnikám 

a movsce pro konkurenceschopnost

RDv 1 2,01.01 2014 Strana: 6 5



XANADUjjj,

II. Cena zboží:

Položka l i' techniky

Maximální 
cena za 1 
kus (v KC 
bez DPH)

Požadovaný 
poCet kusů

Nabídková cena za
1 ks {v Kč bez 

DPH)

Nabídková 
cena za
požadovaný 
poCet kusů (v Ke bez

DPH)

Sazba 
DPH (v 

O/o)

Výše DPH 
za
požadovaný 
počet kusů 
(v Kč)

Nabídková
cena za
požadovaný 
počet kusů (v 
Kč včetnč
DPH)

Notebook 14" X 18

-

Port replikátor X 18

Myš X 18

—
Klávesnice X 18

Zámek x 18 21%

Notebook 14" + příslušenství
X

PC (AU.INONE)
X 45

21%

Myš ZX 45 21%

Klávesnice zx 45 21%

Zámek 45

PC (AI.LINONE) + příslušenství X zzx ZZXZ
CELKEM

1 239 030,00 
KC

X 260 196.30 
KC

1 499 226,30 
KC


