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Č.j.: ZÚ-02101/2017- 11001/36 

Číslo smlouvy kupujícího: OBJI 20-I18/007 

                                                 

K U P NÍ  SM LO UVA  

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění 

 

Smluvní strany: 

Česká republika - Zeměměřický úřad 
Zastoupen: Ing. Karlem Brázdilem, CSc., ředitelem úřadu 
Sídlo: Pod sídlištěm 1800/9, 182 11, Praha 8 - Kobylisy 
ID datové schránky: 6yvadsa 
IČ: 60458500 
DIČ: nejsme plátci DPH – organizační složka státu 
Bankovní spojení: ČNB Praha 
č. účtu: 2828071/0710 

 

(dále jen „Kupující“) 

 

a 

 

TresTech s.r.o. 

Zastoupená:  Tomášem Hauznerem, B.A., jednatelem 

Sídlo:  Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 

ID datové schránky: nk46yjf 

IČ: 04262719  

DIČ: CZ04262719 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 244853 

Bankovní spojení:: Raiffeisenbank a.s.  

č. účtu: 11403841/5500 

 

(dále jen „Prodávající“) 

 

dnešního dne uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“), s názvem „Servery a další prvky technické infrastruktury ZABAGED“(dále jen 

„Veřejná zakázka“) tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. 
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zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 

zákoník“). 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Kupující prohlašuje, že je dle českého právního řádu oprávněn uzavřít tuto 

Smlouvu a řádně plnit veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě obsažené. 

1.2 Prodávající prohlašuje, že: 

1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého 

právního řádu, 

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, 

1.2.3 ke dni podpisu této Smlouvy není v úpadku ani v likvidaci a zavazuje se 

udržovat toto prohlášení v pravdivosti a Kupujícího bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, 

úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho 

kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu do výlučného vlastnictví zboží 

v množství a parametrech stanovených v Příloze č. 1 této Smlouvy a dále v této 

Smlouvě (dále jen „Zboží“) a zavazuje se, že Kupujícímu za podmínek této 

Smlouvy Zboží dodá. Zboží musí být určeno pro prodej v České republice.  

2.2 Kupující touto Smlouvou Zboží kupuje za kupní cenu blíže specifikovanou 

v článku 3. této Smlouvy a přijímá jej do svého výlučného vlastnictví.  

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Kupní cena je nabídkovou cenou předloženou Prodávajícím v jeho nabídce na 

Veřejnou zakázku.  

3.2 Kupující je povinen za řádné dodání každého kusu Zboží uvedeného v Příloze 

č. 1 zaplatit Prodávajícímu cenu uvedenou v Příloze č. 2 (dále jen „Jednotková 

cena“). Za dodání Zboží v plném rozsahu je tak Kupující povinen zaplatit 

Prodávajícímu nejvýše 5 686 556 Kč (pět milionů šest set osmdesát šest tisíc 

pět set padesát šest korun českých) bez DPH, tedy 6 880 732,76 Kč (šest 

milionů osm set osmdesát tisíc sedm set třicet dva korun českých sedmdesát 

šest haléřů) s DPH ve výši 21 % (dvacet jedna procent) (dále jen „Celková 

cena“).  

3.3 Celková cena je cenou maximální, konečnou a nepřekročitelnou, ledaže jde o 

změnu zákonné výše DPH, a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího 

spojené s plněním této Smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, náklady na 

zajištění Záručního servisu (tak jak je tento pojem specifikován v článku 8. této 

Smlouvy) včetně nákladů na pořízení náhradních dílů, servisní dopravu a 

související práce, jakož i náklady na dopravu a dodání Zboží na místo určení, 

případné poplatky, cla, balení a vedlejší náklady. 

3.4 Celková cena bude Kupujícím zaplacena na základě Prodávajícím řádně 

vystaveného a Kupujícímu doručeného daňového dokladu (dále jen „Faktura“). 
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Prodávající je oprávněn Fakturu vystavit po kompletním předání celého 

předmětu plnění bez vad a po protokolárním převzetí Zboží kupujícím. 

Prodávající bude fakturovat Kupujícímu DPH v sazbě platné v den zdanitelného 

plnění. Podmínkou pro fakturaci je protokol o předání a převzetí Zboží, 

podepsaný oběma stranami Smlouvy. 

3.5 Kupující Prodávajícímu neposkytne žádné zálohy.  

3.6 Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, 

zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. Faktura musí dále obsahovat číslo jednací Smlouvy a pojmenování 

akce, které se Faktura týká, ve znění: „Servery a další prvky technické 

infrastruktury ZABAGED“, název a číslo projektu dle IROP: „Rozvoj ZABAGED 

2014+, registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006048. 

Prodávající se zavazuje dodržovat případné další pokyny Kupujícího na formální 

požadavky Faktury ohledně informací k financování projektu z programu IROP. 

3.7 Faktura bude vystavena na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

Přílohou Faktury bude kopie předávacího protokolu na Zboží podepsaná 

oprávněnými osobami Smluvních stran.  

3.8 Splatnost Faktury činí 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne jejího 

doručení na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

3.9 V případě doručení Faktury v období od 20. prosince do 31. ledna bude splatnost 

faktury stanovena na 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne doručení Kupujícímu. 

3.10 Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích. 

3.11 Kupující má právo Fakturu Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, 

aniž by došlo k prodlení s jejím zaplacením, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) 

chybí-li některá z náležitostí stanovených právními předpisy nebo touto 

Smlouvou. Dále není-li k Faktuře připojena kopie předávacího protokolu 

potvrzeného oprávněnými osobami Smluvních stran. V takovém případě se 

lhůta splatnosti staví a nová lhůta v délce 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů 

počne plynout ode dne doručení nové Faktury Kupujícímu. 

3.12 Platby peněžitých částek se provádí v českých korunách bezhotovostním 

převodem na bankovní účet druhé Smluvní strany uvedený v záhlaví této 

Smlouvy. Prodávající se zavazuje na Fakturu uvést bankovní účet uvedený 

v záhlaví této Smlouvy. 

3.13 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že dnem zaplacení Faktury se rozumí den 

odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího. 

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ  

4.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží nejpozději do 50 (padesáti) 

pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

4.2 Místem dodání Zboží je sídlo Kupujícího, tedy Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 

1800/9, 182 11 Praha 8. 

4.3 O předání a převzetí Zboží bude mezi Prodávajícím a Kupujícím sepsán 

předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

Oprávněnou osobou k převzetí Zboží je na straně Kupujícího ten, kdo tuto 

Smlouvu podepsal, nebo ten kdo je uveden v čl. 12.2 této Smlouvy jako osoba 
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oprávněná k převzetí Zboží. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou 

výtiscích. 

4.4 Kupující není povinen přijmout částečné dodání Zboží. 

4.5 Prodávající nemá námitek k provozování dodaného Zboží na jiných pracovištích 

Zeměměřického úřadu. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 

5.1 Prodávající je povinen dodat Zboží řádně a včas.  

5.2 Prodávající je povinen dodat nové, nepoužité, bezvadné a funkční Zboží 

v prvotřídní jakosti, způsobilé k účelu, k němuž je dodáváno, a to v množství a 

s vlastnostmi požadovanými Kupujícím. 

5.3 Prodávající je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Kupujícímu 

překážky, které mu brání v plnění Smlouvy. 

5.4 Prodávající je povinen uchovávat a archivovat veškerou dokumentaci a účetní 

doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2028. 

5.5 Každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu. 

5.6 Prodávající je povinen v průběhu realizace a po dobu deseti let od ukončení 

realizace projektu, za účelem ověřování plnění povinnosti vyplývajících 

z podmínek programu IROP poskytovat do konce roku 2028 informace a 

dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), 

Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat 

poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, 

především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech 

provedených v souvislosti s projektem; dále je též povinen na žádost 

poskytovatele finančních prostředků, ŘO, IROP, PCO nebo AO poskytnout 

veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A 

zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění 

kontroly součinnost. 

5.7 Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k projektu uvedené v čl. 

5.4, 5.5 a 5.6 plnili také partneři a poddodavatelé podílející se na realizaci 

předmětu plnění. 

5.8 Prodávající se zavazuje k povinnosti umožnit osobám oprávněným k výkonu 

kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním, a to po dobu 

danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění). 

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO  

6.1 Kupující je povinen za podmínek uvedených ve Smlouvě zaplatit Prodávajícímu 

Celkovou cenu na základě Faktury vystavené Prodávajícím a v termínu 

splatnosti určeném touto Smlouvou. 
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6.2 Kupující je oprávněn odepřít převzetí Zboží, pokud Zboží neodpovídá 

kvalitativně, druhově či množstvím požadavkům stanoveným touto Smlouvou. 

6.3 Kupující není povinen přijmout částečné dodání Zboží. 

6.4 Kupující je povinen prohlédnout Zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody 

na Zboží a reklamovat zjevné vady Zboží ihned a skryté vady bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil. 

7. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

7.1 Vlastnické právo ke Zboží dodanému na základě této Smlouvy přechází na 

Kupujícího okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dodaného Zboží 

oprávněnou osobou Kupujícího. Tímto okamžikem taktéž přechází na 

Kupujícího nebezpečí škody na dodaném Zboží. 

8. VADY ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ DOBA 

8.1 Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy ke dni podpisu této Smlouvy žádné 

vady Zboží. Prodávající tímto ujišťuje Kupujícího, že Zboží dodá bez vad. 

8.2 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost na dodané Zboží v délce 36 

měsíců s garancí zprovoznění nefunkčních zařízení a komponent typu Next 

Business Day on-site (dále jen „Záruční servis“). Prodávající se zavazuje, že 

po dobu trvání záruční doby předmět koupě bude způsobilý k použití pro obvyklý 

účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet den 

následující po dni protokolárního předání a převzetí Zboží. 

8.3 Požadavky na poskytnutí Záručního servisu bude Prodávající přijímat na tel.: 

+420 239 018 791 a na e-mailové adrese: podpora@hpe.com. 

8.4 Prodávající je povinen poskytnout Záruční servis při poruše Zboží do 

následujícího pracovního dne od oznámení vady Kupujícím. Případná oprava 

může být zajištěna i výměnou vadného kusu. 

8.5 O odstranění oznámené vady bude sepsán protokol. Podpisem protokolu o 

odstranění vady zástupcem Kupujícího je oznámená vada považována za 

odstraněnou. 

8.6 Záruční doba vadného zařízení, komponenty nebo software se prodlužuje o 

dobu odstraňování vady Prodávajícím. 

8.7 Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené neodborným nebo 

neoprávněným zásahem do zařízení, komponent a software; nedodržením 

stanovených provozních podmínek; mechanickým poškozením. 

8.8 Software se považuje za bez vady v případě, že jeho funkčnosti odpovídají 

deklarovaným funkčnostem a vlastnostem v příslušné produktové dokumentaci, 

kterou Prodávající přiložil k nabídce, případně uvedl odkaz, kde lze dokumentaci 

stáhnout, viz https://www.vmware.com/support/pubs/. 

8.9 V případě, že Prodávající neoprávněně odmítne odstranit oznámení vady, na 

které se vztahuje záruka za jakost, je Kupující oprávněn tyto vady odstranit 

prostřednictvím třetí osoby. Kupující je oprávněn vymáhat po Prodávajícím 

náklady, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněným odmítnutím odstranění 

oznámených vad. 

mailto:podpora@hpe.com
https://www.vmware.com/support/pubs/
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8.10 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti 

s oprávněným uplatněním práv ze záruky za jakost. Kupující uplatní svůj nárok 

na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adresu Prodávajícího. 

Prodávající je povinen uhradit nutné náklady Kupujícího do 30 kalendářních dnů 

od doručení výzvy. 

8.11 V rámci záruky za jakost se Prodávající zavazuje zajistit všechny výrobcem 

nabízené updaty firmwarů a ovladačů souvisejících s dodávaným hardware. 

9. OCHRANA INFORMACÍ 

9.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy: 

9.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, 

které budou považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“), 

9.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat přístup 

k Důvěrným informacím druhé Smluvní strany. 

9.2 Důvěrnou informací se rozumí informace obchodní, neobchodní, technické či 

netechnické povahy, která má skutečnou nebo alespoň potenciální materiální 

nebo imateriální hodnotu a není běžně dostupná, zejména, nikoli však výlučně, 

informace mající povahu obdobnou obchodnímu tajemství a skutečnosti či 

informace Kupujícím označené jako důvěrné.  

9.3 Bez ohledu na výše uvedené se za Důvěrné informace nepovažují informace, 

které: 

9.3.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení 

této Smlouvy či právních předpisů; 

9.3.2 měla Smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením 

této Smlouvy, pokud se na ně nevztahuje povinnost mlčenlivosti dle jiné 

dříve mezi Smluvními stranami uzavřené smlouvy; 

9.3.3 mají být zpřístupněny, vyžaduje-li to zákon či jiný právní předpis včetně 

práva Evropské unie nebo závazné rozhodnutí orgánu veřejné moci,  

9.3.4 po podpisu této Smlouvy poskytne Smluvní straně třetí osoba, jež není 

omezena v takovém nakládání s informacemi. 

9.4 Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích, které 

při plnění této Smlouvy získal od Kupujícího. Povinnost mlčenlivosti se 

nevztahuje na informace, které jsou obecně známé a jsou volně k dispozici nebo 

na informace, u nichž je povinnost mlčenlivosti prolomena právními předpisy 

nebo touto Smlouvou. 

9.5 Prodávající je povinen zajistit, že Důvěrné informace budou přístupné pouze 

osobám, které se budou podílet na plnění této Smlouvy. 

9.6 Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá po dobu trvání této Smlouvy i po 

jejím skončení. 

9.7 Prodávající dále výslovně prohlašuje, že tuto Smlouvu ani žádnou informaci v ní 

obsaženou nepovažuje za své obchodní tajemství ani Důvěrnou informaci.  

9.8 Prodávající svým podpisem níže souhlasí, aby obraz Smlouvy včetně jejích 

příloh, případných dodatků a metadat k této Smlouvě byl uveřejněn v registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
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o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 

podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru 

smluv Kupující; tím není dotčeno právo Prodávajícího k jejich odeslání. 

10. DŮSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY 

10.1 V případě prodlení Prodávajícího s řádným a včasným dodáním Zboží je 

Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % Celkové 

ceny bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. V případě odstoupení od 

Smlouvy dle článku 11. této Smlouvy se smluvní pokuta započítá do dne 

účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

10.2 V případě prodlení Prodávajícího s řádným a včasným provedením Záručního 

servisu, včetně odstranění vad, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to za každý 

i započatý den prodlení. 

10.3 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit závazky 

stanovené Smlouvou. 

10.4 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Celkové ceny vzniká 

Prodávajícímu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH 

za každý i započatý den prodlení.  

10.5 Právo vymáhat a účtovat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká oprávněné 

smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

10.6 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 (třiceti) dnů ode dne 

doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány povinné Smluvní straně. 

10.7 Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. 

10.8 Prodávající bere na vědomí, že projekt je spolufinancován z Integrovaného 

regionálního operačního programu, a to ve výši 80,863 % uznatelných nákladů. 

V případě, že Prodávající nesplní předmět plnění a s tím související dodací 

podmínky, jež by mělo za následek pozastavení či vrácení převedených 

prostředků nebo jejich částí, vzniká Kupujícímu právo na náhradu celé škody dle 

§ 2913 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to za 

porušení smluvních povinností. 

11. UKONČENÍ SMLOUVY 

11.1 Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo 

z důvodů uvedených v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku. 

11.2 Od této Smlouvy může Smluvní strana dotčená porušením povinnosti 

jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy druhou Smluvní 

stranou, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se považuje: 

11.2.1 Takový stav, kdy kterákoliv ze Smluvních stran poruší povinnost 

stanovenou pro ni touto Smlouvou a nesjedná nápravu ani dodatečně ve 

lhůtě nejdéle 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy byla druhou Smluvní stranou 

na porušení smluvní povinnosti písemně upozorněna a vyzvána k jejímu 

odstranění. To se týká i případů poskytnutí vadného plnění ze strany 

Prodávajícího. 

11.3 Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě nedodání Zboží 

Prodávajícím do stanoveného termínu dle článku 4. odst. 4.1 této Smlouvy. 
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11.4 Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže Prodávající dodá Zboží, 

které nebude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou.  

11.5 Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit, bylo-li zahájeno 

insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

11.6 Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu. Účinky odstoupení od 

této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 

Smluvní straně. 

11.7 V případě odstoupení od Smlouvy se Prodávající zavazuje vrátit Kupujícímu 

veškeré finanční prostředky, které mu byly Kupujícím vyplaceny v souvislosti 

s touto Smlouvou. 

11.8 Odstoupením od této Smlouvy zanikají všechny závazky Smluvních stran z této 

Smlouvy. V případě odstoupení od této Smlouvy nezanikají nároky Smluvních 

stran na náhradu škody a zaplacení Smluvních pokut sjednaných pro případ 

porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této Smlouvy, 

a ty závazky Smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své 

povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví Občanský zákoník. 

12. OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE 

12.1 Veškerá oznámení a komunikace uskutečněná na základě nebo v souvislosti 

s touto Smlouvou budou probíhat způsobem stanoveným v tomto článku, ledaže 

z jiných ustanovení této Smlouvy plyne něco jiného. 

12.2 Kontaktními (oprávněnými) osobami Kupujícího jsou: 

12.2.1 ve věcech smluvních a obchodních: Ing. Pavel Šidlichovský, tel. 

+420 284 041 660, e-mail: pavel.sidlichovsky@cuzk.cz; 

12.2.2 pro převzetí Zboží: Petr Černý, tel. +420 731 159 354, e-mail: 

petr.cerny@cuzk.cz. 

12.3 Kontaktními osobami Prodávajícího jsou: 

12.3.1 ve věcech smluvních a obchodních: Tomáš Hauzner, tel. 

+420 775 602 181, email: t.hauzner@trestech.cz 

12.4 Smluvní strany se zavazují spolu komunikovat prostřednictvím kontaktních osob 

formou osobního doručování, doručování doporučených zásilek prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb, či elektronickou poštou. Smluvní strany jsou 

oprávněny změnit kontaktní osoby, a to písemným oznámením druhé Smluvní 

straně. Změna kontaktní osoby je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem 

doručení písemného oznámení dle předchozí věty. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti touto 

Smlouvou výslovně neupravené se řídí zejména Občanským zákoníkem.   

13.2 Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy nebo z jejího 

porušení, ukončení nebo neplatnosti či zdánlivosti budou rozhodovány 

příslušným soudem České republiky.  

13.3 Tato Smlouva podléhá povinnosti jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a právo k zaslání Smlouvy do 

registru smluv svědčí straně kupujícího. 

13.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

13.5 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy, včetně změn příloh této Smlouvy, 

mohou být činěny po vzájemné dohodě obou Smluvních stran pouze formou 

písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními 

stranami. Tím není dotčeno ustanovení článku 12. této Smlouvy. 

13.6 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace Zboží 

Příloha č. 2: Cena Zboží 

13.7 Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních 

stran obdrží 2 (dva). 

13.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, že byla uzavřena podle 

jejich pravé a svobodné vůle, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji 

stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

 

V Praze dne 21. 9. 2018 
 
 
 

V Praze dne 17. 9. 2018 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
Ing. Karel Brázdil, CSc., v. r. 

 ředitel Zeměměřického úřadu 

........................................................................ 
Tomáš Hauzner, B.A., v. r. 

jednatel 
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Příloha č. 1 – Specifikace Zboží 

Server typ 1 - 12x HPE server ProLiant DL360 Gen10 

POČET KÓD PRODUKTU POPIS PRODUKTU 

Server CTO     

12 867958-B21 HPE DL360 Gen10 4LFF CTO Server 

Procesory     

12 860655-L21 HPE DL360 Gen10 Xeon-S 4108 FIO Kit 

12 860655-B21 HPE DL360 Gen10 Xeon-S 4108 Kit 

Paměťové kity   

96 815100-B21 HPE 32GB 2Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit 

FC adaptér     

12 P9D93A HPE SN1100Q 16Gb 1p FC HBA 

Ethernet adaptér   

12 652503-B21 HPE Ethernet 10Gb 2P 530SFP+ Adptr 

12 665240-B21 HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter 

Napájecí zdroje   

24 865408-B21 HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit 

iLO management   

12 BD505A HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr Support 

Flash disk     

12 741279-B21 HPE 8GB Dual microSD USB Flash Drive 

Rail Kit     

12 734811-B21 HPE 1U CMA for Easy Install Rail Kit 

12 789388-B21 HPE 1U Gen9/10 LFF Easy Install Rail Kit 

Záruční servis   

12 H7J32A3  WAG HPE 3Y Foundation Care NBD SVC    
   

Server typ 2 - 6x HPE server ProLiant DL360 Gen10 

POČET KÓD PRODUKTU POPIS PRODUKTU 

Server CTO     

6 867959-B21 HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server 

Procesory     

6 860655-L21 HPE DL360 Gen10 Xeon-S 4108 FIO Kit 

6 860655-B21 HPE DL360 Gen10 Xeon-S 4108 Kit 

Paměťové kity   

24 815100-B21 HPE 32GB 2Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit 

Pevné disky     

30 877746-B21 HPE 480GB SATA RI SFF SC DS SSD 

RAID řadič     

6 P01366-B21 HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl 

6 804331-B21 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr 

Ethernet adaptér   

6 700751-B21 HPE FlexFabric 10Gb 2P 534FLR-SFP+ Adptr 

Napájecí zdroje   

12 865408-B21 HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit 

iLO management   

6 BD505A HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr Support 

Rail Kit     

6 734811-B21 HPE 1U CMA for Easy Install Rail Kit 

6 874543-B21 HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit 

Záruční servis   

6 H7J32A3  WAG HPE 3Y Foundation Care NBD SVC    
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Server typ 3 - 2x HPE server ProLiant DL360 Gen10 

POČET KÓD PRODUKTU POPIS PRODUKTU 

Server CTO     

2 867958-B21 HPE DL360 Gen10 4LFF CTO Server 

Procesory     

2 860655-L21 HPE DL360 Gen10 Xeon-S 4108 FIO Kit 

2 860655-B21 HPE DL360 Gen10 Xeon-S 4108 Kit 

Paměťové kity   

8 815100-B21 HPE 32GB 2Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit 

Pevné disky     

4 877754-B21 HPE 960GB SATA RI LFF SCC DS SSD 

FC adaptér     

2 P9D94A HPE SN1100Q 16Gb 2p FC HBA 

RAID řadič     

2 P01366-B21 HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl 

2 804331-B21 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr 

Napájecí zdroje   

4 865408-B21 HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit 

iLO management   

2 BD505A HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr Support 

Rail Kit     

2 734811-B21 HPE 1U CMA for Easy Install Rail Kit 

2 789388-B21 HPE 1U Gen9/10 LFF Easy Install Rail Kit 

Záruční servis   

2 H7J32A3  WAG HPE 3Y Foundation Care NBD SVC    
   

Server typ 4 - 2x HPE server ProLiant DL360 Gen10 

POČET KÓD PRODUKTU POPIS PRODUKTU 

Server CTO     

2 867958-B21 HPE DL360 Gen10 4LFF CTO Server 

Procesory     

2 860655-L21 HPE DL360 Gen10 Xeon-S 4108 FIO Kit 

2 860655-B21 HPE DL360 Gen10 Xeon-S 4108 Kit 

Paměťové kity   

8 815100-B21 HPE 32GB 2Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit 

Pevné disky     

4 877760-B21 HPE 1.92TB SATA RI LFF SCC DS SSD 

FC adaptér     

2 P9D94A HPE SN1100Q 16Gb 2p FC HBA 

RAID řadič     

2 P01366-B21 HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl 

2 804331-B21 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr 

Napájecí zdroje   

4 865408-B21 HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit 

iLO management   

2 BD505A HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr Support 

Rail Kit     

2 734811-B21 HPE 1U CMA for Easy Install Rail Kit 

2 789388-B21 HPE 1U Gen9/10 LFF Easy Install Rail Kit 

Záruční servis   

2 H7J32A3  WAG HPE 3Y Foundation Care NBD SVC 
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Switch typ 1 - 4x Aruba 2930F 

POČET KÓD PRODUKTU POPIS PRODUKTU 

Switch     

4 JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch 

Záruční servis   

4 H2AM3E HPE 3Y FC NBD2930F48G4SFPPOE SVC 

Transceivery     

16 J9150D Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR    
   

Switch typ 2 - 16x Aruba 2930F 

POČET KÓD PRODUKTU POPIS PRODUKTU 

Switch     

16 JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch 

Záruční servis   

16 H2AM3E HPE 3Y FC NBD2930F48G4SFPPOE SVC 

Transceivery     

32 J9150D Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR    
   

Loadbalancer - 2x Fortinet FortiADC-400D 

POČET KÓD PRODUKTU POPIS PRODUKTU 

Controller     

2 FAD-400D Fortinet, FortiADC, FortiADC-400D, HW only 

Záruční servis   

2 FC-10-A0401-247-02-36 Fortinet, FortiADC, FortiADC-400D, 24x7 FortiCare 3YR 

Transceivery     

4 FG-TRAN-SFP+SR Fortinet, Moduly, Transceiver, 10-Gig SFP+ Short Range    
   

IP KVM konzole - 2x HPE 2x1Ex16 KVM IP Console Switch G2 

POČET KÓD PRODUKTU POPIS PRODUKTU 

KVM switch     

2 AF621A HPE 2x1Ex16 KVM IP Cnsl G2 VM CAC SW 

2 AF644A HPE LCD 8500 1U Console INTL Kit 

32 AF629A HPE KVM USB VM CAC Adapter    
   

Virtualizační software - Vmware 

POČET KÓD PRODUKTU POPIS PRODUKTU 

Vmware     

1 P9U40AAE VMw vCenter Server Std for vSph 1y E-LTU 

24 BD710AAE VMw vSphere Std 1P 1yr E-LTU 
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Příloha č. 2 – Cena Zboží 

 

 

Por. 
číslo 

Položka Počet 
Jednotková 

cena bez 
DPH v Kč 

Jednotková 
cena včetně 

DPH 

Celková cena 
za předmět 
plnění bez 

DPH 

Celková cena 
za předmět 

plnění včetně 
DPH 

 1 2 3 4 5 6 

 
1.  
 

Server typ 1 včetně  
Záručního servisu dle 
přílohy č. 1  

12 ks 146 124 176 810,04 1 753 488 2 121 720,48 

 
2.  
 

Server typ 2 včetně  
Záručního servisu dle 
přílohy č. 1  

6 ks 128 373 155 331,33 770 238 931 987,98 

 
3.  
 

Server typ 3 včetně 
Záručního servisu dle 
přílohy č. 1  

2 ks 129 009 156 100,89 258 018 312 201,78 

 
4.  
 

Server typ 4 včetně 
Záručního servisu dle 
přílohy č. 1  

2 ks 146 821 177 653,41 293 642 355 306,82 

 
5.  
 

Switch typ 1 včetně 
Záručního servisu dle 
přílohy č. 1  

4 ks 66 172 80 068,12 264 688 320 272,48 

 
6.  
 

Switch typ 2 včetně 
Záručního servisu dle 
přílohy č. 1  

16 ks 57 874 70 027,54 925 984 1 120 440,64 

 
7.  
 

Loadbalancer včetně 
Záručního servisu dle 
přílohy č. 1  

2 ks 313 654 379 521,34 627 308 759 042,68 

 
8.  
 

IP KVM konzole 
včetně Záručního 
servisu dle přílohy č. 1  

2 74 340 89 951,40 148 680 179 902,80 

 
9.  
 

licence VMware 
vCenter Server 6.5 
Standard  

1 125 870 152 302,70 125 870 152 302,70 

 
10.  
 

licence virtualizačního 
software VMware 
vSphere 6.5 Standard  

24 21 610 26 148,10 518 640 627 554,40 

 
11.  
 

Celková nabídková cena 5 686 556 6 880 732,76 
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