
Č. smlouvy kupujícího: 41/13 
C. smlouvy prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená ve smyslu ustanovení § 409 a . zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Prodávající:
Obchodní jméno: 
Sídlo:
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
OR:

JANUS Elektro, spol. s r.o.
Sokolovská 366/84, Praha 8 -  Karlín, PSČ 186 00
.............. ...................
Unicredit Bank Czech Republic a.s.
2106987383/2700
24165271
CZ24165271, plátce DPH
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
184708

Kupující:
Obchodní jméno: 
Sídlo:

Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
OR:

V r

Česká republika -  Ú řad pro civilní letectví
K letišti 17/0, Praha 6, PSČ 160 08 
..........................generální ředitel 
ČNB, Praha 1 
35-3727061/0710 
48134678

II. Předm ět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka -  „Wifi controller + 9x AP“ dle veřejné zakázky 
T004/13V/00037809.

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu řádně, včas a v bezvadném stavu materiál dle 
přílohy č. 1 této smlouvy, včetně veškerých dokladů nutných k jeho převzetí a užívání, do 
místa dodání. Kupující se zavazuje materiál, včetně veškerých dokladů nutných kjeho 
převzetí a užívání, převzít a zaplatit na základě faktury vystavené prodávajícím celkovou 
kupní cenu ve výši podle 61. IV této smlouvy.
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3. Za dodání zboží se považuje jejich protokolární předání osobě oprávněné za kupujícího 
zboží převzít věetně veškerých dokladů nutných k jeho převzetí a užívání. Předání 
proběhne na základě podepsání předávacího protokolu.

4. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejméně 7 dní předem o datu dodání 
zboží. Místem dodání se rozumí: Úřad pro civilní letectví

5. Nebezpečí škody na dodávaném zboží a jeho vlastnictví přechází na kupujícího 
okamžikem řádného a včasného převzetí, věetně veškerých dokladů nutných kjeho 
převzetí a užíván.

III. Dodací doba

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle přílohy č. 1 této smlouvy nejpozději 
do data 17.12.2013.

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena je  smluvně dohodnuta ve výši 314.520,- Kč bez DPH (slovy: třistaětmáct tisíc 
pětsetdvacet korun českých bez DPH), 380.569,20Kč včetně DPH (slovy: 
třistaosmdesáttisícpětsetšedesátdevětkorunčeskýchdvacethaléřů). Uvedená cena je 
stanovena jako závazná a nejvýše přípustná.

2. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.

3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu předávacího protokolu 
prodávajícím a kupujícím.

4. Faktura bude vystavena v zákonné lhůtě a bude mít veškeré náležitosti účetního a 
daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH a 
zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění musí obsahovat ještě tyto údaje:
• č. objednávky kupujícího,
• č. smlouvy kupujícího a prodávajícího,
• datum splatnosti,
• IC a bankovní spojení prodávajícího,
• razítko a podpis oprávněné osoby.

5. Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, nebo pokud nebude její nedílnou přílohou 
řádně podepsaný předávací protokol nebo pokud fakturovaná částka nebude odpovídat 
cenovým ujednáním dle této smlouvy, je kupující oprávněn ji vrátit a nedostává se 
do prodlení s platbou.

6. Oprávněným vrácením faktury přestává platit původní lhůta splatnosti a celá lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené řádné faktury 
v souladu s touto smlouvou.

7. Faktury jsou splatné ve lhůtě splatnosti 14 dnů po jejich doručení kupujícímu.

8. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední 
den splatnosti odepsána z účtu kupujícího.

9. Faktura musí být prodávajícím odeslána na adresu sídla kupujícího uvedeného v záhlaví 
této smlouvy.
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10. Kupující bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 
písm. d) zákona o DPH. V případě, že dodavatel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí 
kupující pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru 
plátců a identifikovaných osob.
Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí kupující pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení dodavatele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně.

V. Smluvní pokuta

1. Pro případ nedodržení termínu dodání zboží, dle čl. III se sjednává smluvní pokuta ve výši 
0,01% z celkové ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů 
od doručení faktury o jejím uplatnění kupujícím prodávajícímu. Uhrazením smluvní 
pokuty není dotčen nárok poškozeného na náhradu škody.

2. V případě prodlení s dodáním zboží o víc jak 1 měsíc se sjednává smluvní pokuta ve výši 
1% z celkové ceny zboží. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení faktury o jejím 
uplatnění kupujícím prodávajícímu. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok 
poškozeného na náhradu škody.

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a splatné faktury, jejíž nedílnou 
přílohou je řádně podepsaný předávací protokol, za řádně a včas dodané zboží, 
včetně veškerých dokladů nutných k jeho převzetí a užívání, je  prodávající oprávněn 
v souladu s § 369 odst.l ObchZ. požadovat po kupujícím z nezaplacené částky úroky 
z prodlení určené předpisy práva občanského, tj. podle § 517 odst. 2 ObčZ ve spojem 
s vládním nařízením č. 142/1994 Sb.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech v této smlouvě čí obchodním zákoníku 
výslovně stanovených.

2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran této smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy ani nároku na zaplacení smluvní pokuty.

4. Pokud je prodávající více jak 1 měsíc v prodlení s dodáním zboží, tak dochází 
k podstatnému porušení této smlouvy, resp. smluvních povinností prodávajícího a kupující 
je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Kupující má právo odstoupit od této kupní smlouvy v případě, že v době tří měsíců od 
převzetí zboží se na něm vyskytne vada, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc 
mohla být řádně užívána jako věc bez vady. Stejné právo náleží kupujícímu, jde-li sice o 
vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě 
nebo větší počet vad věc řádně užívat.
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VII. Z áruka a  záruční doba

1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na dodané zboží záruku. Záruční doba činí 
12 měsíců ode dne protokolárního převzetí zboží. Záruční doba počíná běžet dnem 
následujícím po protokolárním předání.

2. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího 
písemně (dále jen „reklamace"). Prodávající je povinen neprodleně a bezplatně odstranit 
oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace 
kupujícího, pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad se dohodne 
vždy písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by kupujícímu mohla vzniknout škoda, 
je prodávající povinen odstranit do 24 hodin po jejich písemném uplatnění kupujícím.

3. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody ani nároku na smluvní pokutu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany se zavazují, že všechny eventuální spory budou řešeny především 
jednáním a oboustrannou dohodou.

2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět jen písemně, formou dodatků, a to po dohodě 
obou smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálů, dva pro 
prodávajícího, dva pro kupujícího.

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

6. Smluvní strany se seznámily s obsahem této smlouvy a svými podpisy vyjadřují svoji 
svobodnou vůli řídit se a ve vzájemných vztazích plně respektovat ustanovení této kupní 
smlouvy.

Příloha č.:l: Seznam komponentů vč. cen

V Praze dne j jV  VL l'Ň} ř\?>

jednatel

.................. 
............... .....

V Praze dne
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