
K U P N Í S M L O U V A č. 2016093 

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 
„občanský zákoník"), kterou uzavřely tyto, dle vlastního prohlášení k právním úkonům 
způsobilé smluvní strany: 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Sídlo: Skřetova 44/6, Praha 2, 12021 

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Bartoš, vedoucí Úřadu Rady 

IČ: 45251002 

Bankovní spojení: 19223001/0710 

Telefon/fax: 274813830 

Kontaktní osoba: Jan Setina, Dis. 

(dále jen „kupující") 

a 

EDN s.r.o. 

IČ/DIČ: 27116611/CZ27116611 

Sídlo: Národní 973/41, 110 00 Praha 1 

Zastoupená: Ing. Štěpánem Tesařem, Ph.D., MBA, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 35-0433520247 / 0100 

Telefon/Fax: +420 233 311 152 / +420 233 311 889 
Kontaktní osoba: Jan Tesař, funkce: jednatel, tel.: +420233311152, e-mail: 

jan.tesar@edn.co.uk 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97479 

(dále jen „prodávající") 

I. 
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je dodávka 1 kusu serveru Dell PowerEdge R530 dle Přílohy č.1 
této Smlouvy s názvem „Podrobná specifikace předmětu plnění" 

2. Prodávající se zavazuje dodat ve sjednaném termínu kupujícímu plnění specifikované 
v čl. I odst. 1 této smlouvy. Kupující se zavazuje plnění ve výše uvedeném rozsahu 
převzít a zaplatit za něj kupní cenu dohodnutou v článku II. odst. 1 této smlouvy. 

3. Předmět plnění je nový, nepoužitý, plně funkční, a jeho použití nepodléhá žádným 
právním omezením. 

mailto:jan.tesar@edn.co.uk


4. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z právních předpisů 
či příslušných technických norem, platnými pro Českou republiku, které se na plnění 
vztahují. 

5. Všechny komponenty předmětu plnění, na které se vztahují záruční podmínky, budou 
opatřeny prodávajícím potvrzeným záručním listem, ve kterém bude vyznačen datum 
předání kupujícímu a místem, kde bude Kupující uplatňovat záruční služby. 

6. Vlastnické právo k plnění specifikovaném v 61. I odst. 1 této smlouvy přechází na 
kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny. 

II. 
Kupní cena 

1. Kupní cena byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši: 

Cena bez DPH: 171.827 Kč 

DPH 2 1 % : 36.083,67 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 207.910,67 Kč 

slovy: dvěstěsedmtisícdevětsetdesetkorunčeskýchšedesátsedmhaléřů 

2. Tato kupní cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v 
případě změny zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním 
předmětu smlouvy, tedy i náklady spojené s dopravou plnění na místo dodání, a úhrada 
recyklačních poplatků. 

3. Kalkulace ceny výpočetní techniky, která je předmětem dodávky je uvedena v Příloze 1 
této Smlouvy. 

III. 
Termín dodání plnění. Předání a převzetí plnění 

1. Prodávající je povinen dodat kompletní předmět plnění nejpozději do 30 dnů od 
objednání. 

2. Kupující převezme plnění vmis te dodání v termínu předem dohodnutém s osobou 
oprávněnou k převzetí zboží. Převzetí zboží podepíše kontaktní osoba uvedená 
v záhlaví této smlouvy na dodacím listu. 

3. Prodávající je povinen dodat předmět plnění v množství a druhu a jakosti dle Přílohy č. 1 
této smlouvy, včetně podmínek pro přepravu do místa plnění dle cl. IV. Poruší-li 
prodávající tyto povinnosti, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání 
jiného druhu předmětu plnění, než určuje kupní smlouva. 

4. Prodávající je povinen informovat písemně nebo telefonicky kupujícího o konkrétním 
dni dodání předmětu plnění minimálně 3 pracovní dny předem. Převzetí předmětu 
smlouvy potvrzuje kupující podpisem kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy. 

5. Prodávající je při předání plnění povinen předat kupujícímu také doklady, jež jsou 
nutné k převzetí a užívání plnění. 

6. Kupující je oprávněn odmítnout převzít plnění nebo jeho část, pokud vykazuje 
zřejmé vady v době předání a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného 
druhu zboží, než určuje kupní smlouva. 

7. Nebezpečí škody na plnění přechází na kupujícího okamžikem převzetí. 



IV. 
Místo dodání 

1. Místem dodání předmětu plnění je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 
Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 

V. 
Platební podmínky 

1. Úhrada kupní ceny se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 
prodávajícím na základě řádného předání a převzetí předmětu plnění (podpis dodacího 
listu osobou oprávněnou k převzetí zboží) a po odstranění případných vad. Platba 
bude provedena v českých korunách, bezhotovostně, převodem na účet prodávajícího. 
Originál podepsaného dodacího listu bude přiložen k faktuře. 

2. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do 14-ti dnů ode dne předání a 
převzetí předmětu plnění a po odstranění všech závad zjištěných při předání plnění a 
po potvrzení dodacího listu. 

3. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy a všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. 

5. Kupující je oprávněn do data splatnosti prodávajícímu vrátit fakturu, která neobsahuje 
požadované náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, nebo jiný druh 
dodávky či služeb než ve smlouvě dohodnutých s tím, že doba splatnosti nově 
vystavené nebo opravené faktury počíná znovu běžet ode dne jejího doručení 
kupujícímu. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné 
částky z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího. 

6. Zálohové platby prodávající neposkytuje a kupující prohlašuje, že zálohové platby 
v souvislosti s plněním nežádá a žádat nebude. 

VI. 
Záruka a reklamace vad 

1. Prodávající na plnění specifikované v či. I odst. 1. poskytuje kupujícímu záruku v délce 
trvání 48 měsíců ode dne protokolárního převzetí plnění kupujícím. 

2. Místem instalace je místo dodání. 

3. Veškeré vady plnění nebo jeho části je kupující povinen uplatnit u prodávajícího 
písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, včetně přesného popisu a 
vymezení vad. 

4. Za účelem této opravy, kterou je nutno provést v místě instalace prodávajícího, je 
prodávající povinen na své náklady demontovat předmět plnění a odvézt kjeho 
opravě. Po provedené opravě servisní technik provede opětovnou montáž v místě, kde 
je předmět plnění umístěn a provozován. V tomto případě vzniklé náklady spojené s 
dopravou, montáží a demontáží hradí prodávající. V případě že se později ukáže, že 



na závadu původně deklarovanou jako záruční se záruka nevztahuje, zaplatí kupující 
prodávajícímu práce podle platného ceníku servisních prací. 

5. V případě, že prodávající neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve 
sjednané lhůtě, je kupující oprávněn sjednat nápravu a zajistit odstranění vad, 
prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu veškeré přiměřené náklady vzniklé 
v souvislosti s takovýmto odstraněním vad. 

VII. 

Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

1. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu za nedodržení termínu 
splatnosti faktury ve výši 0,05% z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý i 
započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 

2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu 
dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05% z ceny nedodaného 
předmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není 
omezena. 

3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby 
pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny 
reklamovaného předmětu plnění včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 
Minimální výše sankce je 500,- Kč za den. 

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není 
dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od této smlouvy je možné v souladu s ustanovením § 2001 a násl. 
občanského zákoníku. 

2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností 
kteroukoliv ze smluvních stran. Úmysl odstoupit od smlouvy oznámí odstupující druhé 
straně do 10ti dnů ode dne, kdy se o takovém porušení dozví. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího se považuje zejména: 

a) prodlení s dodáním plnění po dobu delší než 15 kalendářních dnů. 

b) pokud vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. 

4. Za závažné porušení této smlouvy ze strany kupujícího se považuje zejména: 

a) prodlení s úhradou faktury (daňového dokladu) po dobu delší než 15 kalendářních 
dnů. 

b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění nebo pro výkon činnosti 
prodávajícího spojený s odbornou instalací plnění v místě dodání a tuto skutečnost 
nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě. 



5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy je 
druhá smluvní strana povinna uhradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené 
s plněním této smlouvy a případnou náhradu škody. 

IX. 
Změny smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, vzájemně 
odsouhlasených dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

2. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek 
neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou veškeré 
úsilí, aby dotčená ustanovení nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které 
svým smyslem a účelem v nejvyšší možné míře odpovídá dotčenému ustanovení. 

X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních splatností originálu, přičemž po 
jednom vyhotovení náleží prodávajícímu a po dvou vyhotoveních kupujícímu. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto smlouvou přímo neupravených se 
jejich vzájemné vztahy budou řídit právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany řešit dohodou, v opačném 
případě bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního 
řádu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, 
že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují svoje vlastnoruční podpisy. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha 

• č.1 - Podrobná specifikace předmětu plnění 

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



XI. 
Doložka o mlčenlivosti 

1. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozví v souvislosti s plněním veřejné zakázky, a to i po dobu tří let po ukončení 
plnění. Prodávající je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech 
provozní, organizační či koncepční povahy, týkající se výkonu vlastních činností 
kupujícího, jakož i o všech skutečnostech týkajících se zákonem vymezené 
působnosti kupujícího, které nejsou obecně známy a mají být podle vůle kupujícího 
utajeny. 

Vffatc dne 7 f. Jo/G V Praze dne 4.5.2016 

ing. Štěpán Tesař, Ph.D., MBA 
jednatel 

EDN s.r.o. 



Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. 2016093 

Podrobná specifikace předmětu plnění 

1 ks server Dell PowerEdge R530 

Jednotková cena bez DPH 
DPH 
Jednotková cena včetně DPH 
Celkem za 1 kus bez DPH 
DPH celkem 

Celkem za 1 kus včetně DPH 

Konfigurace: 
2x Intel Xeon E5-2660 v3 2.6GHz,25M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (105W) 
2x 32GB RDIMM, 2133 MT/s, Dual Rank, x4 Data Width 
ÍDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise 
2x 200GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR 
2x 200GB Solid State Drive SATA Write Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR 
PERC H730 Integrated RAID Controller, 1GB Cache 
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W, Titanium, 200-240VAC 
3.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives 
PowerEdge Server FIPS TPM 2.0 
2x Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter, Low Profile 
On-Board LOM 1GBE (Dual Port for Towers, Quad Port for Racks) 
2x C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord 
ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm 
Windows Server 2012R2 Standard Edition,Factory Installed, Media kit, 2 Socket, 2 VMs 
4Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 
Zařízení je nové,nepoužité a určené k prodeji v ČR. 

171.827,- Kč 
36.083,67 Kč 

207.910,67 Kč 
171.827,- Kč 
36.083,67 Kč 

207.910,67 Kč 




