
 

 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

 

I. Smluvní strany 

 

Prodávající:  
Název:   CompuNet s. r. o. 

Sídlo firmy:   Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5  

Zastoupená:   Ing. Pavlem Pikhartem, jednatelem 

IČO:    27608514  

DIČ:    CZ27608514 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:    

Telefon:    

 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118594 

 

Kupující:   PUNCOVNÍ ÚŘAD 
Sídlo firmy:   Kozí 748/4, 110 00, Praha – Staré Město 

Zastoupený:                Ing. Janou Davídkovou, předsedkyní 

IČ:  00002542 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:    

Kontaktní osoba: Jiří Šnajdr 

Telefon:    

Email:    

 

II. Předmět plnění smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je prodloužení licence Antispam Fortimail (dále jen 

„předmět smlouvy“ nebo „zboží“) ve prospěch kupujícího a za úhradu kupní ceny, a to 

na základě realizace veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 

zákona č. 134/2016 Sb., o ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů, která proběhla 

prostřednictvím elektronického tržiště č. T004/18V/00010824.  

2. Specifikace předmětu smlouvy je následující: 

 

Product number Popis Počet 

kusů 

FC-10-0VM00-642-02-36 
24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle Contract for 

FML-VM00 – 3 roky 
1 

 

 

III. Kupní cena 

1. Kupní cena za dodávané zboží je stanovena dohodou obou smluvních stran této 

smlouvy a činí: 

 

75 415,- Kč bez DPH,  

(slovy: sedmdesát pět tisíc čtyři sta patnáct korun českých), 

 



 

 

kdy DPH ve výši 21% ceny bez DPH činí: 

15 837,15 Kč  

(slovy: patnáct tisíc osm set třicet sedm korun českých patnáct haléřů), 

 

tj. celková cena činí: 

91 252,15 Kč s DPH, 

(slovy: devadesát jedna tisíc dvě stě padesát dva korun českých patnáct haléřů). 

  

 

IV. Místo a způsob dodání 

1. Prodávající dodá předmět smlouvy do sídla kupujícího:  

 

PUNCOVNÍ ÚŘAD 

Kozí 748/4, Praha -Staré Město 11000, CZ110 00 Praha 1 

 

 

V. Dodací podmínky 

1. Prodávající je povinen dodat zboží dle čl. II. této smlouvy do 14 pracovních dní od 

data nabytí účinnosti této smlouvy.  

 

2. Po této době může prodávající dodat zboží jen po předchozím písemném (e-

mailovém), souhlasu kupujícího. 

 

3. Prodávající nebude plnit tuto smlouvu po částech. 

 

4. Kupující převezme od prodávajícího zboží splňující veškeré podmínky stanovené 

v této smlouvě. 

 

 

VI. Platební podmínky 

1. Daňový doklad (faktura) na cenu dle čl. III této smlouvy bude prodávajícím vystaven 

na kupujícího po řádně poskytnutém plnění. Daňový doklad musí obsahovat 

náležitosti dle příslušných účinných právních předpisů, zejména dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 

občanského zákoníku.  

 

2. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud tato obsahuje nesprávné 

cenové údaje nebo pokud nemá náležitosti podle čl. VI. odst. 1 této smlouvy, 

popřípadě pokud předmět plnění neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí podle 

této smlouvy.  

 

3. Kupující je povinen zaplatit fakturu do 14 dnů od jejího doručení. V případě 

oprávněného vrácení faktury ve smyslu čl. VI. odst. 2 této smlouvy se kupující 

nemůže ocitnout v prodlení se zaplacením částky fakturované oprávněně vrácenou 

fakturou, prodávající v takovém případě není oprávněn přistoupit k uplatnění sankce 

ve smyslu čl. VIII. odst. 2 této smlouvy. V případě oprávněného vrácení faktury se 

okamžikem jejího vrácení prodávajícímu přerušuje lhůta splatnosti vrácené faktury. 

Doručením nové faktury, obsahující veškeré náležitosti ve smyslu čl. VI. odst. 1 této 

smlouvy, kupujícímu, počíná běžet nová 14 denní lhůta splatnosti nové faktury. 

 



 

 

 

4. Prodávající může zaslat fakturu v papírové formě na adresu PUNCOVNÍHO ÚŘADU 

nebo elektronicky podepsanou kvalifikovaným certifikátem na e-mail  

 

 

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího z prodávajícího úplným zaplacením 

kupní ceny zboží dle této smlouvy. 

  

VII. Záruka 

1. Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží podle záručních 

podmínek, které jsou nedílnou součástí zboží, a to po dobu záruční doby vyznačené na 

faktuře nebo na dodacím listu. 

 

2. Záruční doba je stanovena na 36 kalendářních měsíců. 

 

VIII. Smluvní pokuty a sankce 

1. Nedodá-li prodávající zboží ve lhůtách uvedených v čl. V odst. 1 této smlouvy, vzniká 

kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží, včetně 

DPH, za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení faktury 

na smluvní pokutu s výzvou kupujícího prodávajícímu k zaplacení smluvní pokuty. 

 

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká 

prodávajícímu právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dodaného a kupujícím 

nezaplaceného zboží, včetně DPH, za každý den prodlení. Povinnost zaplatit úrok 

z prodlení vzniká kupujícímu do14 dnů od doručení faktury na úrok z prodlení 

s výzvou prodávajícího kupujícímu k zaplacení úroku z prodlení. 

 

3. Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo na 

úrok z prodlení vyzvat písemně druhou smluvní stranu k podání vysvětlení vzniklé 

situace. 

 

4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti splnit závazek k řádné 

dodávce zboží stanovený touto smlouvou.  

 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v souladu s § 2001 a násl. občanského 

zákoníku. 

 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými 

dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových 

či jiných elektronických zpráv. Kupující je oprávněn namítnout neplatnost smlouvy či 

jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoli, a to i když již bylo započato 

s plněním. 

 

3. Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem a 

právními předpisy souvisejícími. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom vyhotovení.  

 



 

 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se měly možnost seznámit se zněním této smlouvy, 

obsahu smlouvy rozumí a chtějí jím být vázány. Žádný projev stran učiněný při 

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy. 

 

6. Tuto smlouvu nelze postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany. Prodávající není 

oprávněn postoupit jakékoli pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu 

na kteroukoli třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 

 

7. Smlouva nabývá platnosti, jakož i účinnosti podpisem Smlouvy tou smluvní stranou, 

která ji podepíše jako poslední.  

 

 

 

 

 

V Praze, dne 25.10.2018                                                                

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

prodávající 

Ing. Pavel Pikhart

 

 

 

 

V Praze, dne:                                                               

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

kupující 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


