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Název organizace:
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Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení
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Číslo smlouvy MF 

3302/008/2015 
Toto čísln uvádějte přifakturaci 

; 

KUPNI SMLOUVA 
"Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny Kyocera" 

(dále Jen "Smlouva") 

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisO (dále jen "občanský zákoník") 

a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisc.. 

jako veřejná zakázka malého rozsahu v otevřené výzvě 
na elektronickém tržišti GEMIN č.j. MF-10843/2015/3301 

KUPUlÍCÍ 
Sídlo 
IČ 
DIČ 
Bankovní spojeni: 
Jednající: 

(dále jen "KupujÍd') 

a 

PRODÁVAJÍCÍ 
Sídlo 
Zapsaný 
IČ 
DIČ 
Bankovní spojení: 
Zastoupený 
Kontaktníosoba : 

(dále jen "Prodávající") 

mezi smluvními stranami: 

Česká republika - Ministerstvo financí 
Letenská 15, 118 10 Praha 1 
00006947 
CZOOO 06 947 
ČNB, Praha 1, Č. Ú. 3328001/0710 
Dipl. Ing. Miroslav Hejna, náměstek ministra 

JANUS spol. s r.o. 
14700 Praha 4, Na lysinách 43 
Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 7420 
40764281 
CZ40764281 
Komerční banka a.s., Č. ú. 86-8959320297/0100 
Ing. Vladimír Doležal, jednatel 
Pavel Šmolcnop 

(Kupující a Prodávající dále jednotlivě také jako "Smluvní strana" a společně jako 
,,smluvní strany") 
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I. 
Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je stanovit podmínky pro dodání originálního spotřebního 
materiálu do tiskových zařízení Kyocera TaskAlfa 3550cí, která jsou v majetkujv 
užívání Ministerstva financí České republiky. Tato Smlouva vymezuje veškeré 
podmínky pro dodání a převzetí zboží a pro určení vzájemných vztahu a povinností 
Smluvních stran. 

II .. 
Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu originální 
spotřební materiál do tiskových zařízení Kyocera, a to tonery ve čtyřech barevných 
konfiguracích a jeden typ odpadní nádobky, a to dle specifikace a v množství dle čl. 
V. této Smlouvy (dále také jen "předmět plnění" nebo též ,,zbožr'), a umožnit mu 
nabýt: vlastnické právo k tomuto předmětu plnění, a dále závazek Kupujícího uhradit 
za předmět plnění kupní cenu ve výši a v souladu s podmínkami této Smlouvy. 

III. 
Kontaktní osoby Smluvních stran 

1. Ke komunikaci s kontaktní osobou Prodávajícího, zvláště k zajištění součinnosti 
dle této Smlouvy, převzetí zboží a podpisu předávacího protokolu, hlášení vad 
zboží a zajišťování součinnosti při jejich řešení, akceptaci vyřešených vad, je 
Kupujícím stanovena tato osoba: 

Ing. Petr Jež, tel: 257042710 e-mail: petr.jez@mfcr.cz 
nebo Ing. Jan Kalach, tel.: 257042769 e-mail: jan.kalach@mfcr.cz 
přičemž každá z výše uvedených osob je oprávněna jednat samostatně. 

2. Ke komunikaci s kontaktní osobou Kupujícího, zvláště k uplatnění a upřesnění 
požadavku na součinnost dle této Smlouvy, předání zboží, podpisu předávacího 
protokolu, řešení hlášených vad zboží, je Prodávajícím stanovena tato osoba: 

Pavel Šmolcnop, mobil.tel.:+420 606 770 513 e-maíl : smolcnop@janus.cz 

3\ Kontaktní osoby obou Smluvních stran mohou být v případě potřeby změněny, 
tato změna bude bez zbytečného odkladu písemně oznámena druhé Smluvní 
straně. Takto oznamená změna je účinná VLJči druhé Smluvní straně okamžikem 
doručení písemného oznámení o změně. V případě změny kontaktních osob se 
nejedná o změnu Smlouvy, která by musela být provedena formou dodatku 
k této Smlouvě. 
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IV. 
Místo a termín plnění 

1. Místem plnění se stanovuje sídlo Kupujícího, tj.: Letenská 15, Praha - Malá 
Strana. 

2. Prodávající je povinen dodat předmět plnění do místa plnění do 15 dnO ode 
dne podpisu této Smlouvy. Připadá-Ii konec Ihlrty na den pracovního klidu, 
zavazuje se Prodávající doručit předmět plnění nejpozději v poslední pracovní den 
přede dnem pracovního klidu. 

V. 
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je dodání: 

a) 84 kusll toneru TK-830SK originál; 

b) 51 kusll toneru TK-830SC originál; 

c) 34 kusll toneru TK-830SM originál; 

d) 42 kustl toneru TK-8305Y originál; 

e) 132 kusů odpadních nádobek WT-860 originál. 

2. předmět plnění je způsobilý k odevzdání pouze v případě, že: 

a) nemá žádné věcné ani technické vady; 
b) dále nemá žádné právní vady, zejména není zatížen žádnými právy třetích 

osob, z nichž by pro Kupujícího vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek 
ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užití předmětu 
plnění. V případě porušení tohoto závazku je Prodávající v plném rozsahu 
odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo 
Kupujícího na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává 
nedotčeno; 

c) odpovídá právním předpisCtm i závazným a doporučujícím technickým 
normám platným v České republice, také však vyhovuje bezpečnostním 
standardťJm, jejichž použití je obvyklé u obdobných produktťJ, a musí svou 
technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám KupUjícího v oblasti 
bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií; 

d) je způsobilý k účelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace veřejné 
zakázky; 

e) je nový a nepoužívaný, zabalen v originálním a neporušeném obalu; 
f) je technicky kompatibilní s tiskovými zařízeními Kyocera TaskAlfa 35S0ci, 

která jsou v majetkujv užívání Kupujícího; 
g) předmět plnění má vlastnosti, ujednané v této Smlouvě, a dále vlastnosti, 

které Kupující s ohledem na povahu předmětu plnění očekává. 

3. Před odevzdáním předmětu plnění bude Prodávající informovat kontaktní osobu 
Kupujícího, stanovenou článkem III. této Smlouvy, o připravenosti k odevzdání. 
Nedohodou-li se Smluvní strany jinak, musí být datum odevzdání stanoveno tak, 
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aby mezi doručením oznámení informace podle předcházející věty a datem 
odevzdání uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní. 

4. Předmět plnění musí být předán jako celek, plnění po částech je vyloučeno. 

5. Odevzdání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným 
kontaktní osobou Kupujícího v místě plnění. 

VI. 
Kupní cena, platební podmínky a fakturace 

1. Celková kupní cena (dále jen "kupní cena") bez DPH, uvedená ve Smlouvě, je 
sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisll a je cenou maximální a nepřekročitelnou, která 
zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění Smlouvy, včetně 
náklada souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění, 
případně dalšími náklady. 

2. Dojde-Ii v prClběhu platnosti Smlouvy ke změně sazby DPH, bude ke kupní ceně 
připočítána DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. Tato změna kupní ceny není dťlvodem k uzavření dodatku k této Smlouvě. 

3. Kupní cena za celý předmět plnění činí: 

417 213,- Kč bez DPH 
Slovy: čtyřistasedmnácttisícdvěstětřináct korun českých 

87 614,73 Kč DPH 21 % 

Slovy: osmdesátsedmtisícšestsetčtrnáct korun a sedmdesáttři haléře českých 

504827,73 Kč včetně DPH 
Slovy: pětsetčtyřitisícosmsetdvacetsedm korun a sedmdesáttři haléře českýách 

4. Kupní cena zahrnuje následující části: 
Kalkulační tabulka 

Poř.č. Název položky měr.jedn. množství jednotková cena Celkem cena 
v Kč bez DPH v Kč bez DPH 

1. toner TK-830SK originál ks 84 1 464,00 122976,00 
2. toner TK-830SC originál ks 51 2 163,00 110 313,00 
3. toner TK-8305M originál ks 34 2 163,00 73 545,00 
4. toner TK-8305Y originál ks 42 2 163,00 90846,00 
5. odpadní nádobka ks 132 148,00 

WT-860 originál 19536[00 
1. až 
5. spotřební materiál ks 343 xxx 

DPH ve výši 21 % 87614,73 
CELKEM cena s DPH 504827,73 
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5. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu nejdříve den následující po dni 
odevzdání předmětu plnění a potvrzení dodacího dokladu Kupujícím, přičemž 
nejpozději do 15 dnťJ ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

6. Vystavená faktura musí obsahovat: 
b) rozpis položek předmětu plnění přesně dle Smlouvy, 
c) uvedení jejich jednotkových cen, 
d) zakázkové číslo Smlouvy MF, které slouží jako identifikátor platby, 
e) úplné bankovní spojení Prodávajícího včetně čísla účtu, 
f) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisťJ, 
g) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 

,.-; občanského zákoníku v platném znění. 

7. Fakturační údaje Kupujícího: 

Česká republika - Ministerstvo financí 
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947 

8. Přílohu faktury musí tvořit dodací doklad, podepsaný oběma Smluvními stranami, 
který musí obsahovat jednoznačné označení dodávky zboží, včetně přesných 
názva jednotlivých položek, jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, 
výrobní čísla, případně další údaje. 

9. Faktura je splatná do třiceti (30) dnťJ od doručení řádně vystavené faktury 
Kupujícímu. 

10.Splatnost faktury nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této Smlouvě, 
nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, údaje na ni uvedené 
nebudou správné nebo pokud k faktuře nebude přiložen originál dodacího 
dokladu. Kupující je v takovém případě oprávněn fakturu Prodávajícímu vrátit 
před uplynutím IhťJty splatnosti. Nová IhOta splatnosti fakturované částky v délce 
třiceti (30) dnlJ počne plynout ode dne doručení opravené faktury Kupujícímu. 

11. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisLJ, ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

12. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové 
údaje budou uvedeny v této měně. Platba bude provedena bezhotovostním 
převodem na bankovní účet Prodávajícího, uvedený v záhlaví Smlouvy. Odlišné 
bankovní spojení Prodávajícího, uvedené na faktuře, má přednost před 
bankovním spOjením, uvedeným v záhlaví této Smlouvy. 
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VII. 
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 

1. Kupující se stává vlastníkem předmětu plnění okamžikem převzetí předmětu 
plnění; ke stejnému okamžiku přechází na Kupujícího i nebezpečí škody na předmětu 
plnění. 

VlIl. 
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. V případě prodlení Prodávajícího s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy má Kupující právo uplatnit vllči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
0,05 % (slovy: pět setin procenta) z kupní ceny včetně DPH za každý, i započatý, 
den prodlení. 

2. Smluvní pokuta je splatná ve IhCrt:ě sedmi (7) dnll od doručení písemné výzvy 
Kupujícího. 

3. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury Kupujícím je 
Prodávající, pokud řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, oprávněn 
požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 

4. Jakékoliv omezování výše případných sankcí se nepřipouští. 

5. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním svých závazktJ v 
rozsahu, v jakém je prodlení způsobeno prodlením s plněním závazkll druhé 
Smluvní strany, zejména v případě neposkytnutí požadované součinnosti 
vymezené ve Smlouvě. 

6. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit závazek 
utvrzený smluvní pokutou. 

IX. 
Náhrada škody 

1. Prodávající odpovídá v plné výši za veškeré škody zpllsobené Kupujícímu 
porušením svých povinností. Prodávající odpovídá zejména za škody zpŮSObené 
porušením ustanovení této Smlouvy, škody způsobené jiným protiprávním 
jednáním a škody vzniklé v důsledku vad plnění. O náhradě škody platí obecná 
ustanovení občanského zákoníku. 

2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se 
nepři po uští. 

x. 
Poskytování informací 

1. Obě smluvní strany berou na vědomC že originál podepsané Smlouvy bude 
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí 
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a dle zákona o veřejných zakázkách na profilu zadavatele veřejné zakázky, a to 
bez časového omezení. 

2. Obě Smluvní strany se zavazují respektovat svou povinnost poskytovat informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb' r o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisa, a v případě, že budou splněny tímto zákonem dané 
podmínky, tyto informace také poskytnout. 

XI. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Smlouva se uzavlra na dobu určitou, a to od data podpisu Smlouvy do dne 
předání a převzetí předmětu plnění Kupujícím. 

2. Smluvní vztah, vzniklý na základě této Smlouvy, skončí uplynutím doby uvedené 
v odst. 1. tohoto článku. Uplynutím doby trvání Smlouvy nejsou dotčena práva 
z odpovědnosti za vady, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení Smlouvy, která 
podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu. 

3. Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukončit před uplynutím doby 
uvedené v odstavci 1. tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran a 
dalšími zpťisoby stanovenými právními předpisy. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy z dlNodCJ uvedených v této 
Smlouvě, a dále z dťivodťi uvedených v zákoně, zejména v případě podstatného 
porušení Smlouvy. 

S. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech: 
a) bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího; 
b) Prodávající podá insolvenční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný 

proti Prodávajícímu bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude 
rozhodnuto o úpadku Prodávajícího nebo bude ve vztahu k Prodávajícímu 
vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 

c) Prodávající bude odsouzen za úmyslný trestný čin. 

6. Za podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím, které je dOvodem pro odstoupení 
Smlouvy ze strany Kupujícího, se považuje zejména: 
a) prodlení Prodávajícího s dadáním předmětu plnění o více jak 30 kalendářních 

dní po termínu plnění; 
b) porušení povinnosti Prodávajícího odstranit vady předmětu plnění ve Ihatě 

30 kalendářních dní od jejich oznámení Kupujícím; 
c) realizace předmětu Smlouvy v rozporu se Smlouvou či právními předpisy; 
d) nedodržování jiných závazných dokumenta či předpisCl Prodávajícím 

(zejména předpisCl upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
požární bezpečnost apod.); 

e) jiné porušení povinností Prodávajícího, které nebude odstraněno ani do 30 
kalendářních dní od doručení výzvy Kupujícího. 
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7. Za podstatné porušení Smlouvy Kupujícím, které je d5vodem pro odstoupení 
Smlouvy ze strany Prodávajícího, se považuje: 
a) prodlení Kupujícího s úhradou faktury o více jak 30 kalendářních dní, 

přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen; 
b) prodlení Kupujícího s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dní 

od prokazatelného doručení písemné výzvy Prodávajícího. 

8. V případě Odstoupení podle odst. 6 písm. a), b), či e) tohoto článku je po 
marném uplynutí příslušné 30denní Ih~ty Kupující oprávněn od Smlouvy 
jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Prodávajícího. 

9. Kupující má v případě odstoupení od Smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu 
škody spočívající v náhradě prOkazatelných náklad{}, které mu vzniknou v 
souvislosti se zajištěním náhradního plnění. 

10. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz 
na ustanovení této Smlouvy či právních předpisa, které zakládá oprávnění od 
Smlouvy odstoupit. 

11. Odstoupením se smluvní vztah, založený touto Smlouvou, zrušuje od počátku (tj. 
ex tunc). 

12. Odstoupení od této Smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, 
ujednání o mlčenlivosti a ochraně informací ani ujednání, které má vzhledem ke 
své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména 
ujednání o zpasobu řešení sponl 

XII. 
Rozhodné právo, řešení sporO 

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

2. Veškeré spory mezi Smluvními stranami, vyplývající ze smluvního vztahu 
založeného touto Smlouvou budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. 

XIII. 
Záruční podmínky a sankce 

za prodlení s odstraněním vady předmětu plnění 

1. Prodávající poskytuje na předmět plnění, specifikovaný ve Smlouvě, záruku 
v délce trvání 12 měsícťJ ode dne převzetí funkčního předmětu plnění Kupujícím. 

2. Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění 
do konce druhého pracovního dne od prokazatelného nahlášení vady, přičemž 
veškeré vady mají být nahlášeny kontaktní osobě prodavajícího prostřednictvím 
e-mailové zprávy, odeslané kontaktní osobou KupUjícího na e-mailovou adresu 
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uvedenou v čl. III. této Smlouvy. Lhljta stanovená v předchozí větě platí, pokud 
není v záručních pOdmínkách stanovena Ihljta kratší. Prodávající je povinen vady 
odstranit opravou nebo výměnou podle volby Kupujícího. 

3. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady předmětu plnění nebo 
nahrazením vadného předmětu plnění shodným předmětem plněni novým, 
bezvadným ve Ihatě dle odst. 2 tohoto článku je Prodávající povinen uhradit 
Kupujícímu smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku VIII. Smlouvy "Smluvní 
pokuta a úrok z prodlenr'. 

4. Pokud Prodávající vady neodstraní ve IhCrt:ě uvedené v odst. 2 tohoto článku, je 
Kupující oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetích osob 
a požadovat po Prodávajícím úhradu nákladu účelně vynaložených v souvislost] 
s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo 
KupUjícího na Odstoupení od Smlouvy a na smluvní pokutu. 

5. Prodávající v rámci záruky odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s 
touto Smlouvou a podmínkami stanovenými platnými právními předpisy. 
Prodávající zejména odpovídá za shodu funkčního chování a vlastností předmětu 
plnění s dodanou dokumentací a za použitelnost předmětu plnění pro účely 
vyplývající z této Smlouvy. 

6. Prodávající neodpovídá za vady zptJsobené následujícími okolnostmi: 

a) nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými Kupujícím či třetí 
stranou; 

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí 
předmětu plnění, 

c) obsluhou ze strany Kupujícího či třetích osob, která je v rozporu s 
dokumentací předmětu plnění; 

d) užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací předmětu plnění. 

7. Na díly vyměněné v rámci záruky se vztahuje nová záruka v délce dle odstavce 
1. tohoto článku. 

8. Pokud Kupující nemdže předmět plnění nebo jeho ~st pro vady užívat, 
prodlUŽUje se záruční doba o dobu od oznámení vad Prodávajícímu do jejich 
úplného odstranění Prodávajícím. 

9. Právy vyplývající z tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva 
Kupujícího z odpovědnosti za vady vyplývající z právních předpislj. 

XIV. 
Změny Smlouvy 

Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou Smluvních stran, a to 
formou písemných dodatku, jako dodatek označovaných, a podepsaných 
oprávněnými zástupCi Smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. 
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xv. 
Zvláštní podmínky 

(uložené Usnesením vlády č.465/2010 - Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky) 

Prodávající se zavazuje, že dodá Kupujícímu předmět plnění, který splňuje podmínky 
uložené usnesením vlády č. 465/2010 ze dne 14.6.2010. 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

L Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

2. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy 
či v souvislosti s touto Smlouvou ani tuto Smlouvu jako celek, převést povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu ani učinit jakékoliv právní jednání, v 
dlJsledku něhož by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z 
této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 

3. V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv dCvodiJ 
neplatné či neúčinné, nezpCsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost 
ostatních části Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě 
dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu 
neplatného či neúčinného ustanovení. 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z 
nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise. 

5. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných 
vztahC, které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dOhody 
týkající se předmětu plnění dle této Smlouvy, ať už ústní či písemné. 

6. Pro otázky neupravené touto Smlouvou platí ustanoveníobčanského zákoníku. 

- 9 .. Uti .. l01h v Praze dne _ _ 

Kupujíó 
česká republika - Ministerstvo financí 

Dipl. Ing. Miroslav Hejna 
Náměstek ministra 

Ministerstva financí 
11810Praha I - Letenská 15 

- 185 -
Je ; 0 00069 47 Dll: ; CZ0000 6947 
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- 9 ·05- 2015 
V _____ dne 

Prodávající 
JANUS spol. s r.o. 
Ing. Vladimír Doležal 

jednatel 
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