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KUPNÍ SMLOUVA 

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“)  
 

mezi 
 
 
 

 
Drážní úřad 

  Se sídlem: Wilsonova 300/8, Praha -Vinohrady 11000 

IČ:  61379425 

DIČ: CZ61379425 

Zastoupený: Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D., ředitelem 

 
(dále jen „objednatel“) 

 
 
 

a 
 
 

Netfox s.r.o. 
Se sídlem:   Koněvova 65 Praha 3  
Zastoupený(á):  Leošem Liščákem 
osoba oprávněná jednat ve věcech této kupní smlouvy: Leoš Liščák 
IČ: 27574032    DIČ: CZ27574032 
ID datové schránky: xchpznz 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   2405638001/5500 
Telefon:   +420 222 745 160 
Fax:   +420 222 953 255 
E-mail:   vip@netfox.cz 
Zapsán v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C vložka 116806. 

 
(dále jen „dodavatel“) 
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I. 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka zboží, které je blíže specifikováno 
předmětem plnění v elektronickém tržišti a v příloze výběrového řízení. Dodání 
předmětu plnění zahrnuje úplnou a bezvadnou dodávku, včetně dopravy do místa 
plnění a případných dalších poplatků. 

2. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle 
článku II.1 této smlouvy. 

 

II. 

Kupní cena 

1. Celková kupní cena za předmět plnění je stanovena : 

           Celkem  939 886,- bez DPH a  1 137 262,- s DPH 

2. Kupní ceny za jednotlivé položky předmětu plnění jsou uvedeny v příloze. 

3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou (nepřekročitelnou), kterou lze měnit 
pouze v případě změny zákonné sazby DPH nebo změny povinné osoby k dani 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

III. 

Doba a místo plnění, dodací podmínky 

1. Místo plnění: Drážní úřad, pracoviště Praha, Plzeň a Olomouc 

2. Termín plnění: dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění objednateli 
nejpozději do 14 kalendářních dnů po uzavření smlouvy. 

3. Dodávka předmětu plnění bude považována za dodanou jejím převzetím 
objednatelem a podpisem dodacích listů zástupci obou smluvních stran v místě 
plnění. Jedno vyhotovení dodacích listů zůstane objednateli 
a druhé vyhotovení bude předáno dodavateli. 

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu plnění, jakmile je mu předáno po 
potvrzení dodacího listu. 

IV. 

Platební podmínky 

1. Platba za uskutečněnou kompletní dodávku předmětu plnění bude provedena 
bezhotovostním platebním převodem na základě daňového dokladu (dále jen 
„faktury“) vystavené dodavatelem a dodané objednateli po převzetí předmětu 
plnění podle článku III.3 této smlouvy. Přílohou faktury bude zástupci obou stran 
podepsaný dodací list potvrzující, že předmět plnění byl dodán objednateli 
v požadovaném množství a kvalitě. 

2. Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními 
předpisy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť  DPH a celkovou cenu 
předmětu plnění včetně DPH. 
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3. V případě přenesené daňové povinnosti (osobou povinnou k dani ve smyslu 
ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, je objednatel) vystaví dodavatel fakturu pouze na cenu 
bez DPH. Dodavatel tuto skutečnost vyznačí na faktuře.  

4. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného 
doručení objednateli na adresu zákazníka. 

5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit dodavateli 
bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného 
dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh předmětu plnění než 
dohodnutý v této smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to 
s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen v případě vrácení faktury 
fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti 
běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.   

7. Platba bude realizována v Kč na základě předložené faktury.  
8. Zálohové platby objednatel neposkytuje. 

 

V. 

Vady 

1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění v množství, druhu a jakosti dle 
zadávací dokumentace veřejné zakázky a této smlouvy včetně podmínek pro 
přepravu do místa dodání. Objednatel je povinen dodaný předmět plnění převzít 
a zaplatit kupní cenu.  

2. Poruší-li dodavatel povinnosti stanovené v článku V.1 této smlouvy, jedná 
se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu předmětu 
plnění. Objednatel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.  

3. Zjistí-li objednatel vady týkající se jakosti dodaného předmětu plnění již při 
dodání, je oprávněn odmítnout jeho převzetí a od této smlouvy odstoupit. 
To platí i při dodání jiného druhu předmětu plnění. Odstoupení od této smlouvy 
bezodkladně objednatel písemně oznámí dodavateli. 

4. Vady, které se týkají jakosti dodaného předmětu plnění, které objednatel zjistí až 
po převzetí dodávky, je dodavatel povinen odstranit nejpozději 
do 10 kalendářních dnů od oznámení reklamace. Dodavatel odstraní vady 
bezúplatně dodáním náhradního předmětu plnění v požadovaném množství a 
jakosti. Obdobně postupuje dodavatel i v případě, nevyužije-li objednatel svého 
práva na odstoupení od této smlouvy podle článku V.3 této smlouvy.  

5. Dodáním náhradního předmětu plnění podle článku V.4 této smlouvy není 
dotčena odpovědnost dodavatele za případnou škodu. 
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VI. 

Záruční podmínky 

1. Na dodávku je dodavatelem poskytnuta záruka za jakost, která zaručuje, že 
předmět plnění bude odpovídat požadované technické specifikaci a bude prosté 
vad po dobu 36 měsíců a 60 měsíců u serveru v místě plnění. Doba záruky počíná 
běžet ode dne dodávky předmětu plnění podle článku III.3 této smlouvy.  

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl na majetek dodavatele 

vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnání. 
 

VIII. 

Řešení sporů 

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. 
3. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení. 
4. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., (občanský soudní řád) se strany této smlouvy 

dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně 
ve sporech z této smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná 
příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud 
v Praze, v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud 
pro Prahu 4. 

 
IX. 

Odpovědnost za škody 
1.  Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy 

v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským 
zákoníkem. 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými 

dodatky odsouhlasenými oprávněnými osobami obou smluvních stran, které se 
stanou nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah 
založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 
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4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, 
ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 
dodavatel. 

 
 

 

V Praze, dne:       V Praze, dne:  

 

 

  ..…………………………………….                                                         …………………………………………… 
  Ing. Jiří Kolář, Ph.D.                                                                    Leoš Liščák 
  ředitel Drážního úřadu         jednatel Netfox s.r.o. 
                      



Příloha č.1

T004/17V/00031052 bez DPH s DPH DPH:

Příloha č. 1 Nabídka za Netfox s.r.o. Cena celkem : 939 886,00 Kč 1 137 262,06 Kč 197 376,06 

počet PN Název / poznámka bez DPH s DPH celkem s DPH

20 1HK50EA#BCM HP ProDesk 600 G3 MT i5-7500/8GB/256SSD/DVD/3NBD/W10P 15850,00 19178,50 317000,00 383570,00 3328,50

20 UF360E

HP 3 year Next Business Day Onsite Hardware Support w/Defective Media 

Retention for Desktops 400,00 484,00 8000,00 9680,00 84,00

20 5548 Klávesnice a myš součástí počítače a přidáno repro: 90,00 108,90 1800,00 2178,00 18,90

20 60003681

NEC 24" E243WMi - 1920x1080, IPS, W-LED, 250cd, D-sub, DVI, DP, Repro, 

černý 4550,00 5505,50 91000,00 110110,00 955,50

20 S3691 DisplayPort kabel, DP(M) - DP(M), 2m 80,00 96,80 1600,00 1936,00 16,80

15 20H500BAMC

Lenovo ThinkPad E570 i5-7200U/8GB/256GB SSD/DVD±RW/GeForce 940MX

2GB/15,6"FHD matný/Win10PRO černo-stříbrný 15990,00 19347,90 239850,00 290218,50 3357,90

15 5PS0A23786 rozšíření záruky na 3 roky onsite s ponecháním vadného HDD u zákazníka 2800,00 3388,00 42000,00 50820,00 588,00

15 ET101 - 5905784767420 Esperanza ET101 CLASSIC brašna pro notebook 15.6'', černá 130,00 157,30 1950,00 2359,50 27,30

3 PT263E-0PP083CZ

Toshiba NB Portégé Z30-C-16P, IPS 13.3" 1920x1080,i7-

6500U@2.5G,16GB,512SSD,HD520,VGA,HDMI,3xUSB,4G,4c,W10P-3r-on-site 35412,00 42848,52 106236,00 128545,56 7436,52

3 GONH103EU-V Toshiba SP On-site 3 years Service for notebook + HDD retention 2600,00 3146,00 7800,00 9438,00 546,00

3 PON-343BK SUMDEX brašna na notebook PON-343BK/ 12-14"/ černá 450,00 544,50 1350,00 1633,50 94,50

1 70766678 3110581846-01: Netfox_ML350G9LFF_HP ML350T09 LFF CTO Chassis #3 121300,00 146773,00 121300,00 146773,00 25473,00

1 754537-B21 HPE ProLiant ML350 Gen9 Hot Plug 8LFF Configure-to-order Tower Se

1 801231-L21 HPE ML350 Gen9 Intel Xeon E5-2630v4 (2.2GHz_10-core_25MB_85W) FIO

2 836220-B21 HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered

2 861676-B21 HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD

4 861678-B21 HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD

1 726537-B21 HPE 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive

1 765652-B21 HP ML350 Gen9 Flexible Smart Array Controller Mini-SAS Cable Kit

1 749974-B21 HP Smart Array P440ar_2GB FBWC 12Gb 2-ports Int FIO SAS Controlle

2 720478-B21 HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit

1 U7BK7E HPE 5 year Foundation Care 24x7 ML350 Gen9 Service


