
KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená podle§ 2079 a násl. zákona č. 89/20.12 Sb., občanský zákoník. 

I. 
Smluvní strany 

1. Česká rcpu blika - Obvodní soud pro Prahu I 
se sídlem v Praze 1. Ovocný trh 587/14, PSČ: 112 94 
zastoupená: JUDr. Janou Červinkovou, předsedkyní soudu 
IČO: 00024384 
DIČ : není plátce DPH 
bankovní spojení: ČNB- Ceská národní banka, Na Pťíkopě 28, 115 03, Praha I 
č.ú.:  
(dále jen ,.kupující") na straně jedné 

2. STAND CZ spol. s r.o., 
se sídlem: Olomoucká 7/9,618 00 Brno 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33673 
zastoupená Janem Matýškem, jednatelem 
IČO 25563068 
DIČ CZ25563068 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
č.ú .:  
(dále jen "prodávající';) na straně druhé 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu a převést na něho 
vlastnické právo k: 

);;- Viz. Příloha 1 -parametry poptávky 
(dále jen "zboží"), za podmínek dále stanovených, v provedení podle specifikace, která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, jako její nedílná součást. Předmětem smlouvy je zároveň závazek 
kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu. 

2. Součástí dodávky zboží podle odst. 1 tohoto článku smlouvy je provozní dokumentace 
a veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce - návod k obsluze, 
návody k telefonům, záruční a servisní knížka apod. 

III. 
Dodací lhůta a místo plnění 

l. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží v souladu se specifikací uvedenou 
v čl. II., přílohy 1 této Smlouvy, ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od podepsání smlouvy 
oběma stranami. 

2. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího dle čl. I. této smlouvy. 



3. Prodávající se zavazuje tři (3) pracovní dny předem oznámit osobám oprávněným 
k protokolárnímu převzetí zboží přesný čas odevzdání zboží. 

4. O převzetí zboží bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží, podepsaný oběma 
smluvními stranami. 

5. Nebude-li zboží odevzdáno ve lhůtě uvedené v čl. III. I. této Smlouvy, je kupující 
oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odevzdání zboží po lhůtě uvedené v čl. III. I. této Smlouvy 
představuje podstatné porušení smlouvy prodávajícím. 

IV. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícimu za předmět smlouvy kupní cenu, která 
činí : 

cena bez DPH 371 615 Kč (slovy tři sta sedmdesát jedna tisíc šest set patnáct korun českých) 
21 % DPH 78 039 Kč (slovy sedmdesát osm tisíc třicet devět korun českých) 
celková cena vč. DPH 449 654 Kč (slovy čtyři sta čtyřicet devět tisíc šest set padesát čtyři 
korun českých) 

Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou nejvýše přípustnou 
a nepřekročitelnou . Upraví-li před dodáním předmětu smlouvy obecně závazný předpis výši 
DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní 
úpravou a kupní cena bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. 

2. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury prodávajícího, která musí mít 
náležitosti daňového dokladu, uvedené v § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a v § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí zboží podepsaný 
oběma smluvními stranami. 

3. Faktura je splatná do 14 kalendářn í dnů od jejího převzetí kupujícím. Pokud faktura 
neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v čl. IV.2. této Smlouvy a požadované 
právními předpisy, kupující má právo fakturu vrátit prodávajícímu k opravě a doplnění. Lhůta 
k proplacení faktury (úhradě kupní ceny) počíná běžet teprve po převzetí řádně opravené a 
doplněné faktury kupujícím. 

4. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve 
prospěch účtu prodávajícího/okamžikem odepsání z účtu kupujícího vedeného u peněžního 
ústavu. 

5. Objednatel neposkytuje na zaplacení kupní ceny zálohy a ani jedna smluvní strana 
neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 



v. 
Vady zboží a záruka za jakost 

I. Nemá-Jí zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením § 2095, 2096 
a 2097 občanského zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než určuje 
smlouva. Vadou zboží jsou rovněž vady v dokladech, nutných k užívání zboží. 

2. Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou práva třetí osoby. 

3. Prodávající se zaručuje, že zboží bude v záruční době plně způsobilé pro použití 
k účelu stanovenému v této smlouvě, a není-li účel v této smlouvě stanoven, k účelu 
obvyklému a dále, že si zboží zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanoveními 
§ 2095 a 2096 občanského zákoníku (záruka za jakost). Záruční doba je sjednána v délce 
36měsíců 1. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží dle protokolu, podepsaného oběma 
smluvními stranami. Zárukou za jakost nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění 
plynoucí ze zákona. 

4. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady 
dodaného zboží poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční doby, při vynaložení 
dostatečné péče. 

5. V případě, že kupující v záruční době včas uplatní zjištěné vady zboží, je prodávající 
povinen, dle volby kupujícího, vady zboží odstranit dodáním nového zboží bez vady nebo 
dodáním chyb~jícího zboží, odstranit vady opravou zboží, 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 zboží vady, odstoupit od Smlouvy. Prodávající nese veškeré náklady spojené 
s odstraňováním vad, a to včetně nákladů spojených s přepravou zboží. 

6. 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 zboží neprovedl. 

7. Vady zboží uplatňuje kupující na adrese prodávajícího dle čl. I. této smlouvy. 

VI. 
Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží 

Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na kupujícího ke dni podepsání protokolu 
o předání a převzetí zboží oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na 
kupujícího podepsáním protokolu o převzetí zboží oběma smluvními stranami. 

1 § 2113 a násl. OZ - záruční dobu je nutné sjednat alespoň v rozsahu zákonné odpovědnosti za vady, 
tj. minimálně 24 měsiců; u kupni smlouvy na osobní vozy jsou různé záruční doby 



Vll. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

I. Smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny, zaplatí prodávajíci kupujícímu za 
každý den prodlení s odevzdáním zboží podle čl. III. I. této smlouvy. 

2. Smluvní pokutu ve výši I 0.000,- Kč zaplatí prodávající kupujícímu v případě prodlení 
s povinností převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží v souladu s čl. 11.1. této smlouvy. 

3. Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč zaplatí prodávající kupujícímu v případě prodlení 
s odstraněním vad zboží ve IMtě uvedené v čl. V.5. této smlouvy. 

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. Vlll.l této smlouvy je 
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 0.000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

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

6. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn po 
něm požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

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

VIII. 
Zvláštní ustanovení 

1. Prodávající se zavazuje během dodání prodávaného zboží i po jeho dodání kupujícímu, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího 

v souvislosti s plněním smlouvy. 

2. Prodávající je dále povinen předložit kupujícímu ve lhůtách stanoven)rch v § 14 7a zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, seznam 

subdodavatelů. ve kterém uvede subdodavatele. jimž za plnění subdodávky uhradil více 

než 1 O% z části ceny veřejné zakázky, uhrazené prodávajícím v jednom kalendářním roce 

a seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než l O% z celkové ceny 
veřejné zakázky. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu fonnu akciové společnosti. bude 

přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesah~je 

10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 

subdodavatelů. Prodávající předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce 

uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) veřejné zakázky jinému subjektu. 

3. 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. 

4. Prodávající je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správč a o změně některých zákonť'1 , v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. 

5. Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavr·enou 
adhezním zpť'tsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanoveni § 1 799 a § 1800 
OZ se nepoužijí. 

4. 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 překonáni. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušeni smlouvy v tomto 
bodě nedopustila. 

5. Stane~li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují neprodleně dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
hospodářskému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

6. Osoby oprávněné k převzetí zboží kupujícího: 
P  D ,   ,  

7. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech ( 4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou (2) vyhotoveních. Jsou-Ji ve smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

8. Smlouvu je možno měnit či doph'\ovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

1 O. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzuji svými 
vlastnoručními podpisy. 



Příloha č. 1 - Parametry poptávky 
Příloha č . 3 - Akceptační protokol 

V Brně dne {. l · ·. ' l- < ~ 

Za prodávajícího: 

V lj)h:fl,t, dne 2 3 -11- 2016 

Za kupujícího: 



Parametry poptávky- Obvodní soud pro Prahu 1 

V oblasti HW jsou poptávánv následující kapacity: 

IP/digitální hardwarová pobočková ústředna 

• zadavatel požaduje, aby telefonní ústředna a všechny její části byly nové a nepoužité; dále 
zadavatel požaduje, aby se jednalo o produkt z nabídky daného výrobce, který je aktuálně 
vyráběný s aktuálním firmwarem 

• aktualizace firmware v rámci záruky zdarma 
• digitální pobočková ústředna poslední generace 

• kapacita telefonní ústředny bude rozšiřitelná až do kapacity 400 poboček, z toho minimálně 
350 analogových 

• lx PRI (ISDN30) port pro připojen í operátora 
• 240x SIP/analogový port 
• 16x digitální vnitřní port 
• 16x licence pro IP proprietární telefon 

• lx GSM brána pro 4 SIM karty včetně licencí a možnosti připojení externí antény 

• DISA- 2kanálový hlasový automat s libovolnými hláškami 
• IVR- automatická spojovatelka s libovolným větvením stromu vlastní nabídky bez omezení 

s možnosti poskytování informací volajícím- libovolné hlášky 
• CLIP- zobrazení čísla volajícího na pobočce 
• Pracoviště spojovatelky- možnost spojováni hovorů přes PC 

• Integrace mobilních telefonů jako klapek ústředny, licence pro min. 20 mobilních telefonů. 
• Přiložte technický popis řešení 
• Syslog a správa- odesílání hlášení o chybách do servisní centrály 

• Vzdálená správa ústředny 

• Záruka na telefonnf ústřednu a její součásti 36 měsíců od jejího předání a podepsáni 
akceptačního protokolu. Možnost dokoupení nejméně dalších 24 měsíců záruky v průběhu 
prvních 36 měsíců . 

V oblasti SW jsou poptávány následující aplikace a systémy: 

Konfigurační nástroj pro správu telefonní ústředny 
Aplikace (CTI) pro všechny uživatele umožňující: 

• ovládání telefonního hovoru z počítače včetně možnosti vytáčení čísel, přepojení hovoru a 
přesměrování pobočky; funkcionalita dostupná pro systémové i analogové telefony 

• sdílený hierarchický seznam kontaktů bez omezení počtu záznamů 

• sdílený hierarchický seznam poboček 

• kompletní historie hovorů bez omezení počtu záznamů 

• možnost plánování hovorů 
• možnost tvorby blacklistú s varováním uživatele 
• integrace s MS Outlook (adresář), import a export dat v dalším formátu 

• možnost vedení poznámek ke každému hovoru bez omezení jejích počtu 

• ukládání dat v SQL databázi 
• otevřené rozhraní pro možnost propojení s aplikacemi a databázemi třetích stran 
• české jazykové prostřed í 

• přiložte popis řešení 
• uveďte požadavky na server, na kterém poběží SW v případě, že nepoběží na samotné 

telefonní ústředně 

• požadavky na klientské stanice 

Stránka 1 z 4 



Aplikace pro vyhodnocení provozu (llicence) 

• statistické vyhodnocování telefonního provozu 
• výpis hovorů (všech, dle skupin nebo jednotlivců) 
• grafické vyhodnocení statistik 
• libovolné nastavování parametrů statistik (dle operátora, pracovní doby, typu hovoru, jeho 

trvání či délky vyzvánění atd.) 
• u každého hovoru možnost zobrazení jeho průběhu včetně všech přepojení, převzetí apod. 
• možnost pravidelného automatického zasílání předdefinovaných reportů 

• české jazykové prostředí 

K nabízeným produktům zadavatel požaduje připojit podrobný popis řešenf. 

Instalace: 

Navržený komunikační systém bude instalován namísto stávajících systémů ve stávajících 
místnostech pracovníky firmy dodavatele . 

V ceně musí být zahrnut veškerý materiál a práce potřebné k instalaci, uvedení do provozu, 
zaškolení obsluhy a doprava. 

Stávajícf rozvod je ukončen na Kro ne svorkovnicích, kterých je celkově 60 ks a u kterých 
zadavatel počítá, že zůstanou zachovány. Pro potřeby telefonního systému požaduje zadavatel 
telefonní rozvod ukončit na patch panelech. U těch zadavatel předpokládá instalaci do 19" datového 
rozvaděče velikosti 42U, který má již zadavatel pro tyto účely nachystaný a nemá být součástí 
nabízené ceny. Počítejte, že tento datový rozvaděč je vzdálen od rozvodů do 10 metrů . Dále 
zadavatel předpokládá, že v 19" rozvaděči bude instalována i nová telefonní ústředna . 

Termín dokončení instalace a implementace je maximálně 30 dnů od objednání díla . 

Součinnost s hlasovým operátorem při technické optimalizaci hlasových služeb. 

Garance 30denní zkušební doby po předání systému -veškeré nastavování a konfigurace 
systému zdarma. 

Pozorně čtěte, při nedodržení parametrů a požadavků, si zadavatel vyhrazuje právo zrušit 

celou dodávku a dodavatel uvede vše do původního stavu! Viz "!Návrat k původní konfiguraci11 

' 
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Návrat k původní konfiguraci 

V případě, že implementace nové ústředny nebude úspěšná (tj. nebudou splněny testy 

odpovídající akceptačním kritériím) do předem určeného okamžiku, bude ústředna navrácena do 

původního stavu tak, aby systém byl na konci servisního okna funkční pro obsluhu uživatelů. 

Servisním oknem se rozumí doba od ukončení práce uživatelů {před započetím 

konfiguračních prací) do zahájení jejich práce (po dokončeni konfigurace). Servisní okno je 

naplánováno v rozmezí : 

Pátek po skončení pracovní doby (15:00 hodin) až pondělí (6:00 hodin) do začátku pracovní 

doby 

Hranicí pro zahájení obnovení konfigurace ústředny do původního stavu je 22:00 večer 

(neděle), který předchází pracovnímu dni. 

Návrat ústředny do původního stavu se rozumí odpojení nové ústředny a zapojení 

původn í ústředny na původní místo. 

Po dokončení implementačních prací bude též pořízena kompletní záloha konfigurace ústředny. 
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Specifikace dodávky: 

Typ ústředny Panasonic KX-NS1000 

Pobočkové porty 240x analogový port, 16x digitální, 16x IP licence 

Vnějšf porty lx ISDN30, 4x IP licence pro GSM bránu 

Další parametry DISA, IVR, Tarifikace, ATNS CTI Client, ANTS Call Centre 
Manager 

ústřednová část 
Označení Rozpis položek Počet 

KX-NS1000NE Hlavní jednotka 1,00 

KX-NS0110X Karta VoiP DSP 1,00 

KX-NS0130X Master karta legacy brány N$1000 1,00 

KX-NS0132X Slave karta Legacy brány 2,00 

KX·TDA100DCP Rozšířující jednotka TDA100D pro 126 portů 2,00 

KX-TDA0290CE Karta přípojky PRI, 30 B-kanálů 1,00 

KX-TDA1178X Karta 24 analogových vnitřních linek s CLIP 8,00 

KX· TDA0171X Karta 8 digitálních vnitřních linek 2,00 

KX-NSF101W Licence rozhraní CTI 1,00 

TAR DAT Tarifikace 1,00 
··-~-·· 

CTI S-O EM ANTS CTI Clíent • OEM licence pro 280 uživatelů 1,00 

CCM ANTS Call Centre Manager pro 1 uživatele 1,00 
--

Příslušenství 
·---·· 

Označení Rozpis položek Počet 

IPPHN-PWR Napájecí zdroj pro IP telefony řady KX-NT/UT 2,00 
--

KX-NT551X-B Standardní IP terminál s displejem a 8 2,00 
programovatelnými tlačítky 
- 1-řádkový podsvětlený displej, 2x Gigabit port, PoE a 
podp. XML, černá barva 

2N VoiceBiue GSM brána 4kanálová, SIP 1,00 

KX-NSM104W licence pro 4 kanály SIP vnější linky I IP brány H.323 1,00 

Telco PH895, analogový telefon s displejem 16,00 

KX-DTS21X·B Standardní digitální terminál s 1-řádkovým 1,00 
podsvětleným displejem a 8 programovatelnými 
tlačítky. Černá barva 

Materiál, instalace a ostatní ... 
Označení Rozpis položek Počet 

Instalační práce 1,00 
Konfigurační práce 1,00 
Oživení systému 1,00 
Drobný materiál 1,00 
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Akceptační kritéria: 

Akceptační protokol 
Obvodní soud pro Prahu 1 

Test volání do pevné telekomunikační sítě 

• Bude otestováno volání z vybrané pobočky testované ústředny na linku v pevné VTS 
schopnou zobrazovat číslo volaného 

• Požadovaný výsledek je uskutečněné volání 

Test volání do mobilní telekomunikační sítě 

• Bude otestováno volání z vybrané pobočky testované ústředny na mobilní telefon 

• Požadovaný výsledek je uskutečněné volání 

Test vzdáleného nastavení změny zobrazovaných údajů na digitálním telefonu 

• Změna zobrazovaného jména 

• Změna čísla linky 

Test ovládání z PC u spojovatelky 

• Otestováno ovládání z PC 

• Úspěšné ověření funkce spojení hovorů z PC spojovatelky 

Test tarifikace a vyhodnocení hovorů 

• Na konci zkušební doby bude vyhodnocení a výpis hovorů 

• Statistika provozu na linkách 

• Ověření funkce reportů 

Potvrzuji úspěšné provedení výše uvedených testů ústředny: 

Datum: 

Předal: 

Převzal : 




