
Úřad vlády České republiky 
 

 

Ev.č. 18/177-0 
Čj. 27977/2018-OIT-6 

KUPNÍ SMLOUVA 

„Podpora licencí NetSight“ 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "občanský zákoník") 

Smluvní strany 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Kučera, zástupce ředitele Odboru informatiky, 
na základě vnitřního předpisu 

kontaktní osoba: Pavel Kormunda, Oddělení systémové podpory 
se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1- Malá Strana, PSČ 118 01 
IČO: 00006599 
DIČ: CZ00006599 
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: XXXXXXXXXX 

(dále jen „kupující“) 

a 

Dimension Data Czech Republic s.r.o. 

kterou zastupuje: Ing. Petr Hübl, jednatel společnosti 
kontaktní osoba: Jan Zemek, Senior Client Manager 
se sídlem: Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 26175738 
DIČ: CZ26175738 
bankovní spojení: HSBC Bank plc – pobočka Praha, číslo účtu: XXXXXXXXXXX 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
č. 77064 

(dále jen „prodávající“) 

Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou prodávajícího a rozhodnutím kupujícího jako 
zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení veřejné zakázky vedené 
pod sp. zn. 27977/2018-OIT, s názvem „Podpora licencí NetSight”. 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně, ve sjednaném 
termínu, na sjednané místo a v požadované kvalitě podporu licencí NetSight (Extreme - 426 
days, Services - RNW, PartnerWorks Plus, RNW PWP Software Subscription) v rozsahu 
dle specifikace uvedené v následující tabulce na období od 01.11.2018 do 31.12.2019 (dále 
jen „zboží“). 
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2. Předmětem této smlouvy je dále závazek kupujícího převzít řádně a včas poskytnuté zboží 
a zaplatit za něj sjednanou cenu podle podmínek v této smlouvě. 

Článek II. 
Doba a místo plnění, předání zboží 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu výpis licencí s podporou na požadované období 
dle čl. I odst. 1 této smlouvy ze systému výrobce (dále jen „výpis“) do 21 dnů ode dne 
účinnosti této smlouvy ve stanoveném množství a jakosti. 

2. Místem plnění je sídlo kupujícího na adrese nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá 
Strana. 

3. O předání a převzetí výpisu bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží (dále 
jen „předávací protokol“) ve 2 vyhotoveních, který bude podepsán oprávněnými zástupci 
prodávajícího a kupujícího, a každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení předávacího 
protokolu. Návrh předávacího protokolu připraví prodávající. 

4. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje zjevné vady či odchylky od popisu dle této 
smlouvy, od dokumentace k němu nebo od nabídky prodávajícího podaného ve výběrovém 
řízení, v němž byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější. V takovém případě je kupující 
povinen sepsat zápis o zjištěných vadách a předat jej prodávajícímu. Do odstranění vad není 
kupující povinen podepsat předávací protokol a zaplatit cenu. Vady zjištěné kupujícím 
při převzetí zboží je prodávající povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení (předání) zápisu kupujícího o těchto vadách. 

5. Prodávající odpovídá za to, že veškeré zboží dle této smlouvy: 

a) pochází z autorizovaného obchodního kanálu výrobce, 
b) je registrováno a licencováno u výrobce na jméno kupujícího, 
c) nachází se v oblasti Evropské unie v souladu s pravidly Evropské unie o paralelním trhu. 

Prodávající odpovídá za to, že kupující bude uveden v databázi výrobce jako konečný 
uživatel. 

Článek III. 
Odpovědnost za vady 

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží má vlastnosti stanovené touto smlouvou a nabídkou 
prodávajícího podanou ve výběrovém řízení, v němž byla jeho nabídka vybrána 
jako nejvýhodnější. 

2. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění 
smluvní pokuty. 

Článek IV. 
Cena a platební podmínky 

1. Celková kupní cena zboží dle této smlouvy a její dílčí kalkulace jsou následující:  

Podpora licence Part # 
Produktový kód 

(SKU) 
Počet Na období 

UPGRADE NMS-BASE-250 
TO NMS-250 

NMS-B250-250-UG 95603-S20165 1 
od 01.11.2018 
do 31.12.2019 

NAC ENTERPRISE LICENSE 
FOR 1K ES 

IA-ES-1K 95603-S20098 1 
od 01.11.2018 
do 31.12.2019 
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Podpora licence Cena v Kč bez DPH Cena v Kč vč. DPH 

UPGRADE NMS-BASE-250 TO NMS-250 128.000 154.880 

NAC ENTERPRISE LICENSE FOR 1K ES 31.200 37.752 

Celková kupní cena 159.200 192.632 

2. Celková kupní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje 
zejména veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu smlouvy, včetně dopravy 
do místa plnění. Cenu je možné měnit pouze v případě změny sazby DPH; v takovém případě 
není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude aplikována sazba DPH vždy v aktuální 
výši dle platných právních předpisů. 

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po převzetí plnění kupujícím. Kupní cenu uhradí 
kupující na základě faktury prodávajícího bezhotovostním převodem, přičemž splatnost faktury 
je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. 

4. Faktura prodávajícího musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského 
zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH“). Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy 
uvedené kupujícím v záhlaví této smlouvy a přílohou faktury musí být kopie příslušného 
předávacího protokolu dle čl. II odst. 3 této smlouvy. 

5. V případě, že úhrada některé z částí celkové smluvní ceny má být provedena zcela nebo 
zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, nebo číslo bankovního účtu prodávajícího 
uvedené v této smlouvě nebo na daňovém dokladu vystaveném prodávajícím nebude 
uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH  
a nebo stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, je kupující 
oprávněn uhradit prodávajícímu pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z daňového 
dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit 
přímo správci daně s tím, že se má za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je 
provedena ve správné výši. 

6. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je 
kupující oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit prodávajícímu, aniž by se tím 
kupující dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem 
obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být 
kupujícím jednoznačně vymezen. 

7. Prodávající je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě 
dle § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Elektronickou fakturu je 
možné zaslat datovou schránkou (identifikace: XXXXX) nebo elektronickou poštou na adresu 
XXXXXXXXX a v případě e-mailů opatřených zaručeným elektronickým podpisem také 
na adresu XXXXXXXXX. 

8. Povinnost kupujícího zaplatit fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním 
příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

Článek V. 
Povinnost mlčenlivosti 

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích  
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a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.  

2. Každá smluvní strana se zavazuje druhé učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, 
že tuto povinnost dodržují i její zaměstnanci, spolupracující osoby a dodavatelé. 

3. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny 
osoby, které se budou podílet na poskytování služeb kupujícímu dle této smlouvy. Za porušení 
povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, odpovídá 
prodávající, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy. 

Článek VI. 
Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním zboží, a to i v případě jeho nepřevzetí kupujícím 
z titulu jeho vad je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové kupní ceny vč. DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

2. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění vad zboží dle čl. II odst. 4 této 
smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny 
vč. DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

3. V případě, že prodávající poruší povinnost mlčenlivosti uvedenou v čl. V, je povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury prodávajícího je prodávající oprávněn 
účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

5. Prodávající se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH 
po dobu trvání této smlouvy, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku 
porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve kupujícího k zaplacení DPH z důvodu 
jeho ručení, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
DPH vztahující se k porušení závazku prodávajícího řádně a včas zaplatit DPH (včetně 
příslušenství), s níž je spojeno ručení kupujícího. 

6. Smluvní pokuta nebo úroky z prodlení jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení oznámení 
o uložení smluvní pokuty kupujícím prodávajícímu nebo oznámení o započetí s účtováním 
úroků z prodlení prodávajícím kupujícímu. Pro případ pochybností o doručení oznámení 
o uložení smluvní pokuty nebo oznámení o započetí s účtováním úroků z prodlení 
se sjednává, že se oznámení považuje za doručené druhé straně třetím dnem od podání 
zásilky k poštovní přepravě. 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody a na řádné 
dokončení plnění předmětu smlouvy. 

Článek VII. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) odstoupením od smlouvy: 

i. za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem, 

ii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v této smlouvě,  

b) dohodou smluvních stran. 

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 
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a) prodlení prodávajícího s předáním zboží delšího než 15 dnů, a to i v případě nepřevzetí 
zboží kupujícím z titulu jeho vad,  

b) prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle čl. II odst. 4 této smlouvy delšího 
než 10 dnů. 

3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení kupujícího se zaplacením 
ceny delšího než 15 dnů. 

4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 

5. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na zaplacení sjednaných smluvních 
pokut nebo úrok z prodlení ani případný nárok na náhradu škody. 

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních 
stran vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení 
obdrží kupující a 1 vyhotovení obdrží prodávající. 

3. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze po dohodě smluvních stran, která musí mít 
formu písemných, číslovaných a datovaných dodatků, které musí být podepsány oběma 
smluvními stranami.  

4. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných 
ustanovení a ustanovení jejích příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány 
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.  

5. Prodávající převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Registr smluv“).  

7. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh především 
v Registru smluv a na profilu zadavatele. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu, souhlasí 
s ním, a dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných 
podmínek.  

V Praze dne 02.10.2018 V Praze dne 08.10.2018 

za prodávajícího za kupujícího 

 _____________________________   ________________________________  

Ing. Petr Hübl Ing. Tomáš Kučera 
jednatel společnosti zástupce ředitele Odboru informatiky 
Dimension Data Czech Republic s.r.o.  

 


