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KUPNÍ SMLOUVA 
 

č. kupujícího:……………………….. 

 

č. prodávajícího:…………………. 

 

 

uzavřená dle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

1. Kupující:    Anděl Strážný, z. ú., IČ: 027 71 527 

zapsaný v rejstříku ústavů vedeného Městským soudem v Praze, 

oddíl U, vložka 17 

 

    Sídlo:    Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2 

 

    Zastoupen:   Martinou Hebelkovou, ředitelkou 

    IČO:    02771527 

    ID datové schránky: kvjgizd 

    Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 4959994349/0800 

    (dále jen „kupující“) 

     

2. Prodávající: …………..……………………………………… 

     Sídlo/místo podnikání: ……………………………………... 

     Korespondenční adresa: …………….………………………      

     Zastoupen: ………………………………………………….. 

     IČO: ……………………….……   

     DIČ: ………………………..…… 

     ID datové schránky: ……………………………………………. 

     Bankovní spojení: ……………………………………… 

     ID datové schránky: ………………………………………………..  

     Registrace: ……………………………………………………………… 

(dále jen „prodávající“) 

 

     (kupující a prodávající dále společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě jako 

      „smluvní strana“) 

 

  t a k t o: 
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I. 

Předmět plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této kupní smlouvy (dále také jen „smlouva“), jejímž 

předmětem je dodávka vybavení pultu tísňové péče – hardware, software s definovanými 

technickými parametry a vlastnosti sloužící pro nepřetržitou službu tísňové péče 

pracovníky proškolenými v sociálních službách včetně vybavení pro výkon práce 

sociálních pracovníků působících v terénu ČR blíže specifikovaných v příloze č. 1 této 

smlouvy a mobilní monitorovací zařízení koncové technologie pro tísňovou péči určené 

pro klienty Anděla Strážného blíže specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.  

Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy v plném rozsahu dodržovat zadávací podmínky 

veřejné zakázky malého rozsahu inter. č. 001/2021 s názvem „Modernizace pultu tísňové 

péče a nákup telekomunikačních zařízení“. 
2. “ (dále jen „veřejná zakázka“) a současně i svoji nabídku č. ……… ze dne ……….… (dále 

jen „nabídka“), kterou doručil kupujícímu v rámci zadávacího řízení k této veřejné zakázce. 

3. Prodávající se zavazuje v rámci plnění veřejné zakázky dodat, nainstalovat, zprovoznit a 

odevzdat kupujícímu předmět koupě, tj. zboží, které odpovídá specifikaci podrobně 

vymezené v příloze č. 1 této smlouvy a rovněž nabídce prodávajícího (dále jen „zboží“ nebo 

„předmět plnění“) a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Věcná nabídka 

prodávajícího tvoří nedílnou součást smlouvy jako její příloha č. 1 s názvem „Požadovaná 

technická specifikace předmětu plnění“. 

4. Součástí závazku prodávajícího z této kupní smlouvy je dodání zboží do místa plnění, 

předvedení zboží, instalace zboží v místě plnění, uvedení do provozu, otestování a úspěšné 

odzkoušení a instruktáž, kterou musí provádět osoba pověřená výrobcem, zaškolení obsluhy 

a odevzdání zboží i veškerých dokladů, které se ke zboží vztahují, zejména dokladů 

potřebných k převzetí a užívání zboží kupujícímu (návodu k obsluze, uživatelského manuálu 

či příručky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, záručního listu a prohlášení o 

shodě v českém, slovenském nebo anglickém jazyce).  

5. Prodávající potvrzuje, že jako odborník v dané oblasti podnikání je schopný realizovat 

předmět plnění v souladu s touto smlouvou, včetně její přílohy, za celkovou kupní cenu 

uvedenou v čl. II. odst. 1 této smlouvy a že si je vědom skutečnosti, že kupující má 

jednoznačný zájem na realizaci předmětu plnění ve sjednaném čase za dohodnutou kupní 

cenu a v kvalitě dle této smlouvy. 

6. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti 

a technickém provedení odpovídajícím této kupní smlouvě a její Příloze č. 1, bez faktických 

i právních vad. 

7. Prodávající potvrzuje, že zboží, které dodá na základě této smlouvy, zcela odpovídá 

podmínkám stanoveným v Příloze č. 1 této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku 

převodu vlastnického práva ke zboží nebudou na zboží váznout žádná práva třetích osob, a 

to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu. 

8. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit kupní 

cenu dle článku II. této smlouvy a za podmínek ve smlouvě stanovených. 
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II. 

Kupní cena 

1. Kupní cena za zboží specifikované v čl. I smlouvy je sjednána smluvními stranami ve výši: 

 

…………………. Kč  bez DPH (slovy: …………………………………………….. korun 

českých), DPH ………………………  % činí ………………Kč (slovy: 

…………………………………. korun českých) a celková cena zboží včetně DPH je 

………………….  Kč (slovy: …………….……………….  korun českých). 

Tato celková kupní cena je konečná a nejvýše přípustná, přičemž může být měněna pouze v 

souvislosti se změnou sazeb DPH. Rozhodným dnem pro změnu celkové kupní ceny z důvodu 

zákonné změny sazby DPH je den uskutečnění zdanitelného plnění. Celková kupní cena je 

shodná  s celkovou nabídkovou cenou, kterou uplatnil prodávající ve své nabídce č.  

……………. ze dne ………….. Celková kupní cena obsahuje ocenění veškerých nákladů 

nutných k řádnému splnění závazku prodávajícího z této smlouvy. 

 

V celkové kupní ceně jsou zohledněny také veškerá rizika, zisky a finanční vlivy (včetně 

inflace) po celou dobu realizace předmětu plnění. 
 

V celkové kupní ceně je zahrnuta cena zboží (a související plnění včetně závazků dle čl. I., odst. 

4 a 5. této kupní smlouvy), dále doprava zboží do místa plnění, jeho instalace v místě plnění s 

přihlédnutím k pokynům kupujícího, uvedení do provozu, otestování, úspěšné odzkoušení, 

instruktáž, zaškolení obsluhy, předání zboží a veškerých dokladů, které se ke zboží vztahují, 

zejména dokladů potřebných k převzetí a užívání zboží, tj. návodu k obsluze, uživatelského 

manuálu, záručního listu. 

2. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku v místě 

plnění dle čl. IV. této smlouvy a způsobem uvedeným v této smlouvě.  

3. Podkladem pro úhradu kupní ceny kupujícím je daňový doklad – faktura, která musí být 

vystavena prodávajícím a musí obsahovat pouze uskutečněné, realizované a kupujícím převzaté 

plnění. Nedílnou součástí faktury musí být Přejímací a instalační protokol písemně potvrzený 

kupujícím, resp. příslušným zmocněným zaměstnancem kupujícího, a prodávajícím. 

4. Daňový doklad (fakturu) je prodávající povinen zaslat na korespondenční adresu kupujícího: 

5.května 797, 470 01 Česká Lípa s fakturační adresou - Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové 

Město, 120 00 Praha 2 

 

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu až po převzetí zboží, jeho instalaci v místě plnění, 

uvedení do provozu, otestování a úspěšném odzkoušení, instruktáži, zaškolení obsluhy, předání 

veškerých dokladů a podepsání Přejímacího a instalačního protokolu oběma smluvními 

stranami, a to na základě řádné faktury vystavené prodávajícím dle podmínek vyplývajících 

z této smlouvy. 

5. O převzetí a instalaci dodaného zboží bude vystaven oboustranně potvrzený Přejímací a 

instalační protokol, který bude obsahovat minimálně: 

  - jméno/název/obchodní firmu/IČO prodávajícího a kupujícího, 

  - bydliště/místo podnikání/sídlo prodávajícího a kupujícího, 

  - číslo této smlouvy, 

  - název a sériové (výrobní) číslo zboží,  

  - množství dodaného zboží 

  - cenu zboží, 
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  - datum dodání zboží, 

  - místo dodání zboží (přesná adresa), 

  - kvalita zboží (zboží bez vad), 

  - prohlášení kupujícího, že zboží a související plnění přejímá. 

 

6. Přejímací a instalační protokol bude vypracován prodávajícím ve dvou shodných vyhotoveních, 

z nichž jedno obdrží přebírající zaměstnanec kupujícího a jedno vyhotovení obdrží prodávající. 

7. Lhůta splatnosti faktury vystavené prodávajícím v souladu s touto smlouvou činí 30 dnů od 

jejího doručení kupujícímu. 

8. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu. Úhrada kupní ceny bude provedena v české měně. 

Za den zaplacení kupní ceny je považován den, kdy je částka odepsána z účtu kupujícího ve 

prospěch účtu prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Faktura musí mít všechny 

náležitosti stanovené smlouvou a platnými obecně závaznými právními předpisy pro účetní a 

daňový doklad a musí na ní být uvedena touto smlouvou stanovená lhůta splatnosti, jinak je 

kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu k přepracování, či doplnění. V takovém případě běží 

nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené či doplněné faktury kupujícímu. 

9. V případě, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen o tom neprodleně 

písemně informovat kupujícího. Bude-li prodávající ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny za zboží dle této smlouvy odpovídající výši daně 

z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. O tuto částku bude 

ponížena celková cena a prodávající obdrží cenu dle této smlouvy bez DPH.  

 

III. 

Doba plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat veškeré zboží do místa plnění uvedeného v ust. čl. IV. této 

smlouvy, provést jeho instalaci v místě plnění, uvést ho do provozu, otestovat, úspěšně 

odzkoušet, provést instruktáž, zaškolit obsluhu a předat zboží a doklady kupujícímu na základě 

Přejímacího a instalačního protokolu potvrzeného prodávajícím a kupujícím do 6 týdnů od 

nabytí účinnosti této smlouvy. 

 

IV. 

Místo plnění 

1. Prodávající se zavazuje na své náklady a nebezpečí dodat zboží do následujícího místa plnění: 

Česká Lípa, 5. května 797, PSČ 470 01 

2. O odevzdání a převzetí zboží, jeho instalaci, uvedení do provozu, otestování a úspěšném 

odzkoušení, instruktáži, předání dokladů a zaškolení obsluhy bude mezi smluvními stranami 

sepsán a podepsán Přejímací a instalační protokol, který je dokladem o řádném splnění závazku 

prodávajícího, pouze pokud je v něm výslovně uvedeno, že kupující přejímá zboží a s ním 

související plnění bez výhrad. 

3. Za kupujícího je zboží oprávněn převzít a Přejímací a instalační protokol podepsat:  

Martina Hebelková,  tel: +420 731 411 688, e-mail: hebelkova@andelstrazny.eu 

Prodávající je povinen informovat kupujícího (osobu oprávněnou k převzetí zboží na straně 

kupujícího) o záměru dodat zboží nejméně 4 pracovní dny předem a konkrétní termín dodání a 
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předání dokladů s ním sjednat tak, aby byla dodržena doba plnění stanovená v čl. III. této 

smlouvy. 

V. 

Nabytí vlastnického práva ke zboží 

 

Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující okamžikem podpisu Přejímacího a instalačního 

protokolu oběma smluvními stranami. 

 

 

VI. 

Nebezpečí škody na zboží 

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu Přejímacího a 

instalačního protokolu dle čl. IV. této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

VII.  

Odpovědnost za vady zboží 

1. Prodávající je povinen odevzdat (dodat a instalovat) kupujícímu zboží v množství, jakosti a 

provedení vyplývajících z Přílohy č. 1 této kupní smlouvy, jinak má jeho plnění vady. 

Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje kupujícího, že zboží dodané na 

základě této smlouvy je bez vad. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží. Za vadu jsou 

považovány i vady v dokladech nutných pro užívání zboží. 

2. V souladu s ustanovením § 2113 a násl. občanského zákoníku přejímá prodávající záruku za 

jakost zboží v délce 24 měsíců ode dne následujícího po podpisu Přejímacího a instalačního 

protokolu oběma smluvními stranami (záruční doba). Záruční doba se prodlužuje o dobu 

trvání vady, která brání užívání zboží. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do 

doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby daného zboží; po tuto dobu tedy záruční 

doba neběží. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní 

plnění nová záruční doba v původní délce, a to ode dne jeho protokolárního převzetí 

kupujícím. 

3. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu běhu záruční doby způsobilé 

k použití pro sjednaný a obvyklý účel a že si zachová sjednané a obvyklé vlastnosti. V této 

souvislosti smluvní strany dohodly, že za sjednaný účel a sjednané vlastnosti považují účel a 

vlastnosti vyplývající z Přílohy č. 1 této smlouvy.  

4. Zárukou za jakost nejsou dotčena ani omezena práva kupujícího z vadného plnění vyplývající 

z příslušných ustanovení občanského zákoníku, ať už se jedná o vady plnění, které jsou 

podstatným či nepodstatným porušením kupní smlouvy. 

5. Poruchy (vady), které se na zboží projeví v záruční době, se zavazuje prodávající odstranit na 

vlastní náklady co nejdříve. Vady v softwarovém vybavení musí být odstraněny nejpozději do 

7 kalendářních dnů od doručení oznámení vady od kupujícího. Vady na hardware vybavení a 

jiném zboží musí být odstraněny nejpozději do 1 měsíce od doručení oznámení vady od 

kupujícího. V případě vady, která má přímý vztah k monitorovací aplikací (softwarová část, 

server apod.), musí být prodávajícím po dobu poruchy dodána a zprovozněna neprodleně, 

nejpozději však do 4 hodin, adekvátní technologická a softwarová náhrada, která je schopna 

dočasně zajistit funkčnost monitorovací aplikace (např. náhradní server v případě poruchy 

serverového vybavení apod.) . Pokud vadu prodávající neodstraní do 7 kalendářních dnů od 

reklamace závady respektive od oznámení vady kupujícím a vznesení požadavku na její 

odstranění, je prodávající povinen od 8. dne půjčit na dobu opravy (odstranění vady) 
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kupujícímu analogické, plně funkční zboží, které je kupující oprávněn užívat bezplatně až do 

doby odstranění vady původního dodaného zboží, pokud se obě strany nedohodnou písemně 

jinak. Pokud se vyskytnou vady na zapůjčeném zboží, postupuje se analogicky jako u 

původního zboží. Odstranění vad zboží je prodávající povinen primárně řešit v místě instalace 

zboží. Případné náklady na dopravu zboží mimo toto místo za účelem odstranění vad zboží, 

které se projevily v záruční době, nese prodávající. Prodávající je povinen odstranit vady na 

své náklady tak, aby kupujícímu nevznikly žádné vícenáklady. Jestliže kupujícímu 

vícenáklady přesto vzniknou, hradí je prodávající. O odstranění vady bude sepsán protokol, 

který podepíší obě smluvní strany, návrh protokolu připraví prodávající. 

6. Pokud prodávající vady zboží oznámené kupujícím v záruční době neodstraní ve stanovené 

lhůtě, je kupující oprávněn zadat odstranění vad na náklady prodávajícího jinému odbornému 

dodavateli (jinému autorizovanému dodavateli nebo přímo výrobci zboží); povinnosti 

prodávajícího plynoucí ze záruky za jakost zboží tím nejsou dotčeny. 

7. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad zboží nejpozději poslední den záruční doby, 

přičemž za řádně uplatněné se považují i nároky uplatněné kupujícím ve formě doporučeného 

dopisu odeslaného prodávajícímu poslední den záruční doby. 

8. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem. 

9. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu pro předmět plnění zajistí dodávku náhradních dílů 

nejméně po dobu 5 let od dokončení plnění za cenu dle svého aktuálního ceníku. Prodávající 

se dále zavazuje, že cena náhradních dílů nebude převyšovat aktuální cenu obvyklou na trhu. 

Prodávající rovněž splní závazek dle čl. I., odst. 5 této smlouvy. 

10. Prodávající se rovněž zavazuje zajistit v případě zájmu kupujícího pozáruční servis nejméně 

po dobu 5 let od posledního dne záruční doby za hodinovou sazbu dle svého aktuálního 

ceníku. Tato hodinová sazba však musí být v místě a čase obvyklá. 

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží (dle čl. III. této smlouvy), je povinen 

prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH, tj. ……..  

VYPLNÍ DODAVATEL Kč za každý i započatý den prodlení. Kupující je oprávněn tuto 

smluvní pokutu započíst při placení faktury, kterou je účtována kupní cena zboží dle čl. II. 

této smlouvy. 

2. V případě prodlení kupujícího s placením řádně a včas vystavené a doručené faktury za dodané 

zboží je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zákonný úrok z prodlení (nař. vl. č. 

351/2013 Sb.).  

3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním záručních či pozáručních vad zboží (dle čl. 

VII. této smlouvy) je tento povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za 

každý započatý den prodlení s odstraněním záručních i pozáručních vad 

4. Smluvní pokuta sjednaná dle této smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení 

písemného uplatnění práva na smluvní pokutu, a to na kupujícím písemně oznámený bankovní 

účet 

5. I po zaplacení smluvní pokuty je prodávající povinen splnit smluvní povinnost, která je 

smluvní pokutou utvrzena. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím rovněž náhradu 

újmy (skutečné škody a ušlého zisku) vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 

pokuta vztahuje. Pro případ, že by byla smluvní pokuta soudem snížena, dohodly se zároveň 
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smluvní strany, že zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje 

částku určenou soudem jako přiměřenou. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze kumulovat bez 

omezení. 

IX. 

Ostatní ujednání 

1.    Kupující má právo odstoupit od této smlouvy, pokud je prodávající v prodlení s dodáním byť 

i jen části zboží delším než 30 dnů a/nebo pokud zboží nesplňuje všechny specifikace uvedené 

v nabídce prodávajícího či v příloze č. 1 této smlouvy. Kupující je oprávněn od smlouvy 

odstoupit dále v případě, že bylo vůči majetku prodávajícího zahájeno insolvenční řízení dle 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném 

znění, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl návrh na zahájení insolvenčního 

řízení vůči majetku prodávajícího zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů tohoto 

řízení. V těchto případech má prodávající povinnost zaplatit kupujícímu všechny výdaje, 

spojené s odstoupením od smlouvy. 

2.    Prodávající má právo odstoupit písemně od smlouvy, pokud zboží, které dodal řádně a včas, 

nebylo včas a po následných písemných urgencích kupujícím ani do 30 dnů od uplynutí lhůty 

splatnosti faktury zaplaceno, přestože byla faktura k úhradě kupní ceny zboží prodávajícím 

vystavena v souladu s touto smlouvou. V tomto případě má kupující povinnost zaplatit 

prodávajícímu všechny výdaje, spojené s odstoupením od smlouvy.   

3.    Smluvní strany jsou dále oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených 

občanským zákoníkem. 

4.    Zánikem (skončením) účinnosti této smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran z ní 

plynoucí s výjimkou nároků smluvních stran na náhradu újmy a zaplacení smluvních pokut 

sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklých před skončením účinnosti 

smlouvy, a nezanikají rovněž závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem 

ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví platný obecně závazný právní 

předpis. 

5.    Předmět plnění (resp. některá jeho část, např. software) dodaný prodávajícím dle této smlouvy 

může být v určitých případech považován za autorské dílo v souladu se zákonem č. 121/2000 

Sb., autorský zákon, v platném znění. Pro tento případ se smluvní strany v souladu s § 12 

tohoto zákona výslovně dohodly, že součástí předmětu plnění je nevýlučné a převoditelné 

právo užívat takovéto dílo. Prodávající tímto uděluje kupujícímu nevýlučné, časově a místně 

neomezené a převoditelné právo takovéto dílo užívat a kupující toto právo přijímá. Kupující 

a prodávající výslovně potvrzují, že poplatek za licenci k užívání takovéhoto díla po celou 

dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané celkové kupní ceně, a to i při případném 

převodu předmětu plnění na třetí osobu.   

6.   Prodávající bere na vědomí, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole a že je povinen 

plnit další povinnosti v souvislosti s výkonem kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů. V tomto smyslu se dodavatel zavazuje poskytnout, v rámci 

kontroly dle předchozí věty, potřebnou součinnost v rozsahu daném uvedeným zákonem a 

poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací předmětu této 

smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. 

Prodávající bere dále na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat své 

poddodavatele. 

7.    Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
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smlouvy po dobu 10 let počínající plynout prvního dne následujícího kalendářního roku, od 

ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

nestanoví-li delší lhůtu zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k 

výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

8.    Prodávající přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku. 

9.    Prodávající uděluje kupujícímu souhlas k uveřejnění této smlouvy včetně její přílohy i všech 

jejích dodatků, na profilu kupujícího jako zadavatele a v registru smluv. Smluvní strany berou 

na vědomí, že tato smlouva bude účinná až ode dne uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., v platném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Uveřejnění smlouvy zajistí 

kupující neprodleně po uzavření smlouvy. Kupující se současně zavazuje informovat druhou 

smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení 

správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení 

obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky 

prodávajícího (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace 

smlouvy obdrží obě smluvní strany současně). 

10. Smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran výhradně formou 

písemných vzestupně číslovaných dodatků, které obsahují dohodu stran o celém textu 

smlouvy a které jsou podepsány zástupci smluvních stran oprávněnými k takovým jednáním. 

Dodatky se po podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy. Ke 

změně smlouvy učiněné jinou než sjednanou formou se nepřihlíží. Za písemnou formu nebude 

pro tento účel považována výměna e-mailových, nebo jiných elektronických zpráv. V případě 

změny závazku ze smlouvy a ukončení závazku ze smlouvy bude kupující jako zadavatel 

postupovat analogicky dle §§ 222 a 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Pokud 

by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání této 

smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními 

normami a účastníci prohlašují, že smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, 

neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze. 

12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

13. Pokud neobsahuje tato smlouva jiná ujednání, řídí se vztahy smluvních stran příslušnými 

ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

14. Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato smlouva vyvolává právní následky, které jsou v ní 

samotné vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona a dobrých mravů. Jiné právní 

následky smluvní strany vylučují. Smluvní strany vylučují pro smluvní vztah založený touto 

smlouvou použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně, anebo v daném odvětví a 

zavedené praxe stran. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 

dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

15. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, určitě, srozumitelně a 

na základě projevené vážné vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato 

smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
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16. Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních, která, jsou-li opatřena podpisy oprávněných 

zástupců smluvních stran, mají platnost originálu. Kupující obdrží dvě vyhotovení a 

prodávající jedno. 

17. Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha: 

       Příloha č. 1 – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění  

 

V Praze dne…….......….    V  …………. dne  …… 

 

 

K u p u j í c í :                                                                     P r o d á v a j í c í : 

 

 

Podpis.................................                                           ........Podpis................... 

                                           


