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1. ODDÍL - Záznam o konverzi

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

k datové zprávě
Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Číslo smlouvy MF

332/137/2012
Toto číslo uvádějte při fakturaci

Kupní smlouva

Č íslo smlouvy: )K323839
uzavřená podle § 409 a následujících zákona č . 513/91 Sb., obchodního zákoníku, ve zn ění

pozdějších p ředpisů a v souladu se zákonem č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ění
pozdějších p ředpisů , jako zakázka malého rozsahu zadaná na e-tržišti státní správy

www,gemin.cz

pod č .j. MF-116106/2012/33 (dále jen smlouva)

Kupující: Česká republika -
MINISTERSTVO FINANCI

Prodávající: JANUS spol. s no.

Sídlo: Praha 1, Malá Strana,

Letenská 525/15

118 10

Sídlo: Na lysinách 43, 147 00 Praha

Provozovna:

Sarajevská 8, 120 00 Praha 2

IČO: 00006947 IČO: 40764281

DIČ : CZ00006947 DIČ : CZ40764281

Jednající: Ing. Luděk Novotný
ředitel odboru 33

Zastoupen: Ing. Ji ří Hubený, jednatel

Odp. osoba: Odp. osoba:

Bank. spojení: ČNB Praha 1, čísla účtu:
3328001/0710

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

86-8959320297/0100

1. S ^ ecifikace ^ ředmětu ko ^ 9 ě

	1.1.

	

P ředm ětem této smlouvy je dodání nových za řízení zn. KYOCERA včetně jejich instalace
na adrese sídla Kupujícího a zaškolením obsluhy.

1.2. P ředmětem koupě není žádný licencovaný SW. Prodávající je povinen zajistit, aby
p ředm ět plnění dle této smlouvy byl bez právních vad, zejména aby nebyl zatížen
žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Kupujícího vyplynul jakýkoliv finan ční nebo
jiný závazek ve prospěch t řetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užití p ředm ětu
plnění. V případě porušení tohoto závazku je Prodávající v plném rozsahu odpovědný za
p řípadné následky takového porušení, p ř ičemž právo Kupujícího na p řípadnou náhradu
škody a smluvní pokutu z ů stává nedotčeno.



Typ zařízení

	

/

	

výrobní č íslo Příslušenství/výrobní číslo Místo instalace (adresa)

29 x TASKaIfa 3550ci /

29 x Automatický podava č
originál ů s obracením DP-770/ Letenská 525/15

118 10 Praha 129 x Stolek pod za ř ízení CB-731 /

29 x Finišer DF-770 /

29 x Attachement AK-730 /
29x toner černý TK 8305K
29x toner cyan TK 8305C
29x toner magenta TK 8305M
29x toner yellow TK 8305Y

Letenská 525/15

118 10 Praha 1

2. Přechod vlastnictví a nebezpe čí škody, termín
místo dodání

2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu p ředmět koupě specifikovaný v př íloze č . 1 této
smlouvy a p řevést na kupujícího vlastnické právo k n ěmu a kupující se zavazuje p ředm ět
koupě do vlastnictví p řevzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle čl. 3.1
této smlouvy níže.

2.2. Prodávající dodá kupujícímu p ředm ět koupě, včetně souvisejících doklad ů , a to na
adresu sídla kupujícího do 28 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. O tom bude
sepsán p ředávací protokol, který podepíší ob ě smluvní strany.

	

2.3.

	

Kupující se stává vlastníkem hmotných částí p ředmětu plnění od data uhrazení smluvené
ceny.

	

2.4.

	

Kupující nabývá práva k užívání p ředmětu plnění dnem p řevzetí p ředmětu plnění
Kupujícím.

2.5. Kupující je oprávn ěn užívat p ředmět plnění od data jeho protokolárního p řevzetí a
nebezpečí škody na p ředm ětu plnění p řechází na Kupujícího p řevzetím tohoto pln ění. Za
užití předmětu plnění podle p ředchozí věty se však nepovažuje jeho ov ěřování
a testování.

3. Ku , ní cena
3.1.

	

Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmět plnění dle č l. 1.1 výše, činí:

Bez DPH 989.973,00 Kč
Slovy: Devět set osmdesát devět tisíc devět set sedmdesát tři korun českých

DPH

	

197.994,60 Kč
Slovy: ]edno sto devadesát sedm tisíc dev ět set devadesát čtyři korun a šedesát halé řů
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včetně DPH 1.187.967,60 Kč
Slovy: Jeden milion sto osmdesát sedm tisíc dev ět set šedesát sedm korun a šedesát
haléřů

Cena za 1 ks dle předmětu plnění dle čl. 1.1 výše, činí:

Bez DPH 34.137,00 K č
Slovy: T řicet čtyři tisíc jedno sto t řicet sedm korun českých

DPH

	

6.827,40 Kč
Slovy: Šest tisíc osm set dvacet sedm korun a čtyřicet haléřů

včetně DPH 40.964,40 Kč
Slovy: Čtyřicet tisíc devět set šedesát čtyři koruny a čtyřicet haléřů

3.2. Celková cena uvedená v odstavci 1 výše je sjednána dohodou smluvních stran podle
zákona č . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších p ředpisů a je cenou
nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu
smlouvy, včetně náklad ů souvisejících s p řípadnými celními poplatky, dopravou do místa
plnění apod.

3.3. Kupní cenu podle odstavce 1 výše uhradí kupující na základ ě faktury, na bankovní účet
prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 21 pracovních dn ů po
dodání a instalaci p ředmětu koup ě .

3.4. Společně s fakturou - da ňovým dokladem je Prodávající povinen p ředložit dodací doklad,
který musí obsahovat jednozna čné ozna čení dodávky či služby, a to včetně přesných
názvů položek, jejich po čet, jednotkové ceny, zna čku (výrobce), typ, výrobní č ísla a u
nehmotného majetku čísla licencí. Originál dodacího dokladu p řipojený k faktu ře musí
být s p ředepsanými jmény zástupc ů obou smluvních stran a musí být těmito zástupci
vlastnoru čně č itelně podepsán.

	

3.5.

	

Splatnost řádně vystavené faktury - da ňového dokladu činí 21 dn ů ode dne doru čení
Kupujícímu.

3.6. Kupující má právo fakturu -- da ňový doklad Prodávajícímu p řed uplynutím lh ůty
splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura nesprávné
údaje, chybí-li na faktu ře - da ňovém dokladu některá z náležitostí, chybí-Ii originál
dodacího dokladu nebo obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný druh či množství
p ředmětu plnění než dohodnuté ve smlouvě . Nová lh ůta splatnosti v délce 21 dn ů počne
plynout ode dne doru čení opravené faktury - da ňového dokladu Kupujícímu.

	

3.7.

	

Da ň z p řidané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani
z p řidané hodnoty, ve zn ění pozdějších p ředpisů , ke dni uskute čnění zdanitelného pln ě ní.

	

3.8.

	

Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje
budou uvedeny v této měně .

4. Obchodní odmínk
4.1. Prodávající se zavazuje, že p ředm ět plnění bude nový, nepoužívaný, věcně a právně

bezvadný a odpovídající právním p ředpisům a závazným i doporu čujícím normám
platným v České republice.
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42.

	

P ředmět plnění musí vyhovovat bezpe čnostním standard ům, jejichž použití je obvyklé
u obdobných produktů , a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám
Kupujícího v oblasti bezpe čnosti a provozu informa čních a komunika čních technologií.

4.3. P řed uskutečněním p ředání předm ětu plněni bude Prodávající prokazateln ě informovat
oprávněného zástupce Kupujícího uvedeného ve smlouv ě o p řipravenosti k p ředání.
Datum p řevzetí musí být stanoveno po projednání se zástupcem Kupujícího tak, aby
mezi doru čením oznámení o dokon čení a datem p řevzetí uplynulo nejmén ě pět (5)
pracovních dní.

	

4.4.

	

Díl čí dodávka p ředmětu plnění a díl č í fakturace se p řipouští pouze v p řípadě uvedení této
skute čnosti ve smlouvě .

4.5. Pokud to není v rozporu s povahou p ředmětu plnění, musí být ke každému funkčnímu
celku p řiloženy doklady nutné k jeho p řevzetí a užívání, návod k použití a případná další
nezbytná dokumentace (nap ř . prohlášení o shod ě , atesty, prohlášení, že byly použity
materiály a technologie v souladu s p říslušnými zákony a p ředpisy, prohlášení o
respektování environmentálních požadavk ů daných platnými závaznými p ředpisy).
Veškeré dokumenty uvedené v p ředchozí větě musí být v českém jazyce.

	

4.6.

	

P ředání p ředmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávn ěným
zástupcem Kupujícího v místě plnění.

4.7. V p řípad ě neposkytnutí nezbytné sou činnosti Kupujícího lze po vzájemné dohod ě
prodloužit termín plnění smlouvy. Dohoda podle p ředchozí věty musí být písemná a musí
formu dodatku k této smlouvě .

	

4.8.

	

Prodávající se zavazuje, za dostupnost náhradních díl ů po dobu nejméně tři let od
okamžiku zastavení výroby.

4.9. Prodávající se zavazuje k zajišt ění sběru a likvidace použitého elektroza řízení nebo jeho
dalšího použití a to nejen poptávaného elektroza řízení, ale i elektroza řízení, které je
touto veřejnou zakázkou nahrazováno.

5. Sankce
5.1. V p řípadě prodlení Prodávajícího s pln ěním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z

této smlouvy č i právních předpisů má Kupující právo uplatnit v ůči Prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny p ředmětu plnění
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

5.2. P ři nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - da ňového dokladu
Kupujícím je Prodávající oprávn ěn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku
z prodlení se řídí na řízením vlády č . 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok ů
z prodlení a poplatku z prodlení podle ob čanského zákoníku, v platném zn ění.

	

5.3.

	

Žádná ze smluvních stran není odpov ědná za prodlení svých závazků v rozsahu, v jakém
je prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména
v p řípadě neposkytnutí požadované souč innosti vymezené ve smlouvě .

	

5.4.

	

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího ani Kupujícího povinnosti splnit
závazek stanovený touto smlouvou.

	

5.5.

	

Okolnosti vylu čující odpovědnost podle § 374 obchodního zákoníku nemají v souladu s
§ 300 obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
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5.6. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo
smluvních stran na náhradu způsobené škody v plné výši, za p ředpokladu dodržení
Obchodních podmínek.

6. Náhrada za škod
6.1.

	

Prodávající odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Kupujícímu porušením
svých povinností. Prodávající odpovídá zejména za škody zp ůsobené porušením
ustanovení této smlouvy, škody zp ůsobené jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé
3d ůsledku vad pln ění. O náhrad ě škody platí obecná ustanovení obchodního zákoníku.

7. Záruka
7.1. Prodávající poskytuje kupujícímu ve smyslu § 429 a násl. obchodního zákoníku záruku za

jakost předmětu koupě (tj. že p ředmět koupě bude způsobilý k obvyklému použití a že si
zachová stanovené vlastnosti) v délce 36 m ěsíců ode dne instalace p ředmětu koupě
3prostorách kupujícího a předání podepsaného p ředávacího a instala čního protokolu.

	

7.2.

	

Prodávající se zavazuje odstra ňovat bezplatně vady p ředmětu koupě , které se vyskytnou
během záruční doby.

	

7.3.

	

Prodávající se zavazuje v dob ě záruky za jakost bezplatn ě odstranit vady p ředmětu
plnění do druhého pracovního dne od prokazatelného nahlášení vady. Lh ůta stanovená
3p ředchozí větě platí, pokud není v záručních podmínkách stanovena lh ůta kratší.
Prodávající je povinen vady odstranit opravou, výměnou nebo opětovným provedením
vadné části p ředm ětu plnění nebo jiným zp ůsobem stanoveným právními p ředpisy podle
volby Kupujícího.

7.4. V p řípadě prodlení Prodávajícího s odstran ěním vady p ředmětu pln ění nebo nahrazením
vadného předmětu plnění shodným p ředmětem plnění novým, bezvadným ve lh ůtě dle
odst, 3 tohoto článku je Prodávající povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu
uvedenou v odst. 5.1 č lánku 5 (Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení).

7.5. Pokud Prodávající vady neodstraní ve lh ůtě uvedené v odst. 3 tohoto č lánku, je Kupující
oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prost řednictvím třetích osob
a požadovat po Prodávajícím úhradu náklad ů účelně vynaložených v souvislosti
s odstra ňováním vad. Uplatn ěním práva podle tohoto č lánku není dotčeno právo
Kupujícího na odstoupení od smlouvy.

7.6. Prodávající v rámci záruky za jakost odpovídá za to, že p ředm ět plnění bude v souladu s
touto smlouvou a podmínkami stanovenými platnými právními p ředpisy. Prodávající
zejména odpovídá za shodu funkčního chování a vlastností p ředm ětu plnění s dodanou
dokumentací a akcepta čním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za
použitelnost p ředm ětu plnění pro ú čely vyplývající z této smlouvy a jejích p říloh.

	

7.7.

	

Prodávající neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi:

a) nevhodnými zásahy do p ředm ětu plnění provedenými Kupujícím č i t řetí stranou nad
rámec úprav schválených Prodávajícím či uvedených v dokumentaci p ředm ětu
plnění;
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b) vlivy zm ěn technického a programového vybavení, které není sou částí předmětu
plnění, s výjimkou p řípad ů , kdy Prodávající takové zm ěny schválil nebo kdy takové
změny byly uvedeny v dokumentaci p ředm ětu plnění;

c) obsluhou ze strany Kupujícího č i třetích osob, která je v rozporu s dokumentací
p ředmětu plnění;

d) užitím p ředmětu pln ění, které je v rozporu s dokumentací p ředm ětu pln ění.

7.8. Pro uplatnění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Kupující je oprávn ěn uplatnit
vady předm ětu plnění u Prodávajícího kdykoliv během záru ční doby bez ohledu na to,
kdy Kupující takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybností se sjednává,
že akceptací p ředmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Kupujícího uplat ňovat
nároky z vad p ředmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjišt ěny nebyly, v prů běhu
akceptace.

7.9. Pokud Kupující nem ůže předm ět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se
záru ční doba o dobu od oznámení vad Prodávajícímu do jejich úplného odstranění
Prodávajícím.

7.10. Právy vyplývajícími z tohoto článku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva
Kupujícího z odpovědnosti za vady vyplývající z právních p ředpisů .

7.11. Prodávající se zavazuje k odstranění závady následující pracovní den po prokazatelném
nahlášení závady na centrální servisní dispe č ink Prodávajícího zástupcem Kupujícího

7.12. Záruka za jakost se nevztahuje na závady, vzniklé neodborným zacházím se za řízením,
které je v rozporu s návodem k použití za řízení a s Obchodními podmínkami.

7.13. Prodávající se zavazuje provád ět pravidelné profylaktické prohlídky po dobu poskytnuté
záru ční doby.

7.14. Kupující je povinen neprodlen ě nahlásit veškeré servisní požadavky na servisní dispe čink
prodávajícího písemn ě emailem na dresu servis©janus.cz s uvedením popisu závady,
modelového ozna čení zařízení a výrobního čísla za řízení. Veškeré technické dotazy
směřovat na email - helpdeskPjanus.cz

8. Ochrana informací
8.1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické

podobě zve řejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o
ve řejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

8.2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit třetím osobám
d ůvě rné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle
zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve znění pozdějších
p ředpisů , není tímto ustanovením dotčena.

	

8.3.

	

Za d ůvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s touto
smlouvou;

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti Kupujícího;
c) veškeré další informace, které budou Kupujícím ozna čeny jako d ůvěrné ve smyslu

ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ění
pozdějších předpisů .

	

8.4.

	

Povinnost zachovávat ml čenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na informace:
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a) které je Kupující povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č . 106/1999 Sb.,
o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozdějších p ředpisů

b) které jsou nebo se stanou všeobecn ě a ve řejně p řístupnými jinak, než porušením
právních povinností ze strany Prodávajícího;

c) u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě před p řijetím
těchto informací od Kupujícího, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace
nevztahuje povinnost ml čenlivosti z jiných d ůvod ů ;

d) které budou Prodávajícím po uzav ření této smlouvy sdě leny bez závazku ml čenlivosti
třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sd ě lení se vyžaduje ze zákona.

8.5. Důvěrné informace zahrnují rovn ěž veškeré informace získané náhodn ě nebo bez
vědomí Kupujícího a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se
týkají Kupujícího či plnění této smlouvy.

8.6. Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv t řetí osobě d ůvěrné informace
druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě, a že podniknou všechny
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Prodávající je povinen zabezpe čit
veškeré d ůvěrné informace Kupujícího proti odcizení nebo jinému zneužití.

	

8.7.

	

Prodávající se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za ú čelem plnění této
smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Kupujícího p řípustná.

8.8. Prodávající je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti a
respektováním práv Kupujícího nejmén ě ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.

	

8.9.

	

Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovn ě :

a) v p řípadě smluv, jejichž p ředmětem je opakované pln ění, po dobu 5 let od ukon čení
smluvního vztahu;

b) v p řípadě smluv s jednorázovým pln ěním po dobu 5 let od skon čení záruční doby.

8.10. Závazky vyplývající z tohoto č lánku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není Prodávající
oprávn ěn vypovědět ani jiným způsobem jednostrann ě ukončit.

8.11. V p řípadě, že některá ze smluvních stran poruší n ěkterou z povinností vyplývajících
z tohoto č lánku, je druhá smluvní strana oprávn ěna požadovat úhradu smluvní pokuty ve
výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení.

9. Odstou ^ ení od smlou

9.1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy skonč í uplynutím záru ční doby
za jakost uvedené v odst. 7.1. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dotčena práva
z odpovědnosti za vady, povinnost ml čenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle
svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

	

9.2.

	

Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon čit p řed uplynutím doby uvedené
v odstavci 1 tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp ůsoby
stanovenými právními p ředpisy.

9.3. Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od smlouvy z d ůvod ů uvedených v této
smlouvě a dále z d ůvod ů uvedených v zákon ě, zejména v p řípadě podstatného porušení
smlouvy ve smyslu ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení
smlouvy, které je d ůvodem pro odstoupení od smlouvy, nebylo zp ůsobeno okolnostmi
vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.
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9.4.

	

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího;

b) Prodávající podá insolven ční návrh jako dlužník, insolven ční 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 ú činky;

c) Prodávající bude odsouzen za úmyslný trestný čin.

	

9.5.

	

Za podstatné porušení smlouvy Prodávajícím, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Kupujícího, se považuje zejména:

a) prodlení Prodávajícího s dodáním p ředmětu plnění o více jak 30 kalendá řních dní po
termínu pln ění;

b) porušení povinnosti Prodávajícího odstranit vady p ředmětu plnění ve lh ůtě 30
kalendá řních dní od jejich oznámení Kupujícím;

c) realizace p ředm ětu smlouvy v rozporu se smlouvou č i právními předpisy;
d) nedodržování jiných závazných dokument ů č i p ředpisů Prodávajícím (zejména

p ředpisů upravujících bezpe čnost a ochranu zdraví při práci, požární bezpe čnost
apod.);

e) jiné porušení povinností Prodávajícího, které nebude odstran ěno ani do 30
kalendářních dní od doru čení výzvy Kupujícího.

	

9.6.

	

Za podstatné porušení smlouvy Kupujícího, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy ze
strany Prodávající, se považuje:

a) prodlení Kupujícího s úhradou faktury - da ňového dokladu o více jak 30
kalendá řních dní, př ičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot čen;

b) prodlení Kupujícího s poskytnutím sou č innosti o více než 30 kalendá řních dní od
prokazatelného doru čení písemné výzvy Prodávajícího.

9.7. V p řípadě odstoupení podle článku odst. 6 písm. a), b), d) či e) je po marném uplynutí
p říslušné 30denní lh ů ty Kupující oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez
jakýchkoliv sankcí ze strany Prodávajícího.

9.8. Kupující je v p řípadě odstoupení od této smlouvy oprávněn podle své volby bud'
odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v
době odstoupení nesplněna. V p řípad ě částečného odstoupení od smlouvy se cena díla
snižuje o částky p řipadající na plnění, která v d ůsledku odstoupení Prodávající není
povinen provést č i poskytnout. V p řípadě úplného č i částečného odstoupení do smlouvy
je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o
hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením.

9.9. Kupující má v p řípad ě odstoupení od smlouvy (krom ě jiného) nárok na náhradu škody
spoč ívající v náhrad ě prokazatelných náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti se
zajištěním náhradního plnění.

9.10. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy č i právních p ředpisů , které zakládá oprávnění od smlouvy
odstoupit.

9.11. Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od smlouvy nejsou
odstoupením dotčena.

9.12. V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti
ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny odstoupením.

9.13. V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy Kupujícího je Prodávající povinen do 5
pracovních dn ů od prokazatelného doru čení oznámení o odstoupení p ředat Kupujícímu ty
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části díla, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně p řípadných zdrojových kód ů a
dalších podklad ů nezbytných k dokon čení díla Kupujícímu č i třetími osobami.

9.14. V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy má Kupující právo dokon čit díla sám
nebo prost řednictvím jím určené osoby a je oprávn ěn použít za tímto účelem veškeré
části díla, které nebyly dotčeny odstoupením.

9.15. Smluvní vztah skon čí dnem doru čení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní
straně, nebo dnem uvedeným v oznámení.

9.16. Odstoupení od této smlouvy č i jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto
smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany d ůvěrných
informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a ustanovení týkající se
těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá.

10.Rozhodné f rávo, řešení s . orů
10.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

10.2. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že závazkový
vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.

10.3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z Iejího
porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy Ceské
republiky.

10.4. Smluvní strany podle § 89a ob čanského soudního řádu určují jako místn ě p říslušný soud
Obvodní soud pro Prahu 1; v p řípadě, že podle procesních p ředpisů je k rozhodování
věci v prvním stupni p říslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místn ě p říslušný
soud Městský soud v Praze.

11.Závěrečná ustanovení
11.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména p říslušnými ustanoveními

obchodního zákoníku.

11.2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem p řečetli a že je
uzavírána na základ ě jejich svobodné vů le.

11.3. Tuto smlouvu lze m ěnit, dopl ňovat či zrušit p řed ukončením její platnosti a ú činnosti
pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto ozna čovanými a
číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná
ujednání jsou neplatná.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

11.5. Prodávající není oprávn ěn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této
smlouvy na t řetí osobu bez p ředchozího písemného souhlasu Kupujícího.

11.6. V p řípadě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů neplatné č i
neúčinné, nezpůsobuje tato skute čnost neplatnost ani neú činnost ostatních částí
smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení
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jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú čelu neplatného č i neúč inného
ustanovení.

11.7. V p řípadě rozporu této smlouvy a jejích p říloh mají vždy přednost ustanovení
smlouvy.

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

11.9. Tato smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztah ů ,
které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této p ředm ětné
věci, at' už ústní č i písemné,

11.10. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou a Všeobecnými obchodními
podmínkami JANUS spol. s r.o., které jsou přílohami smlouvy.

31 -12- 2012

V Praze dne: V Praze dne: 	
i

	

f	 V`J }

Česká republika - Mi ň isterštvo financí
Ing. Luděk Novotný, ředitel odboru 33

	

JANUS spol. s r.o.Ing. Ji ří Hubený,
jednatel

za stranu KUPUJÍCÍHO

	

za stranu PRODÁVAJÍCÍHO

Ministerstvo financi
118 10 Praha 1 -L,etea ká 15
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Všeobecné obchodníDodmínkv JANUS spot. s r.o.

JANUS spol. 5 r.o., Sarajevská 8, 120 00 Praha 2, T: 222 562 246, 603 517 532, 602 214 982, F: 222 563 255, E: info@lanus.cz www.kveceramita-czech.com,
vo.v:v.ianus.cz, Sídlo firmy: Na Lysinách 43, Praha 4, PSC 147 00, firma je zapsána v obchodním rejst říku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
7420, ICO 407 64 281, DIC 004-407 64 281

1. Základní ustanovení
1.1, Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záru ční podmínky (dále jen Všeobecné
podminky) upravují vztahy p ři dodávkách produktů, tj. zboží a služeb, jako nap ř . laserových
tiskáren, kop řrek, multifunkčnich Strojů a dalšího hardware, programového vybaveni,
spotřebního a pomocného materiálu, náhradních dí13, dokumentace apod. (dále jen
Předmět plněny) společností JANUS spol. s r.o. (dále jen dodavatel) odb ěratelům, Tyto
Všeobecné podmínky jsou závazné pro veškerý obchodní vztah s dodavatelem a
odbě ratelem (dále jen Smluvni strany) pokud není uzav řena samostatná kupní nebo jiná
smlouva, či jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami, nap ř. pro dodávky projektů,
které mají přednost před ustanovenimi téchto Všeobecných podmínek.
1.2. Smluvní strany stvrzují svým písemný podpisem právně závazných úkon ů ke vzniku
závazkového vztahu ve věci dodávky Předmě tu plnění, že jejich vzájemný závazkový
vztah se řídí podle obchodního zákoníku v platném zn ění. Pouze v p řípadě , kdy odběratel je

,,^^r spotřebitel, tj. osoba p ři uzavírání a pln ěni smlouvy nejedná v rámci obchodní nebo jiné
/I•'

		

aodnikatelské činnosti, se závazkový vztah mezi Smluvními stranami bude řídit občanským
'zákoníkem.
1.3. Vznik sjednávaného závazkového vztahu je vždy podmíněn p řijetím objednávky
odběratele dodavatelem. V případě, že některé ustanoveni těchto Všeobecných podmínek
ztratí svoji platnost, zůstanou ostatní ustanoveni Všeobecných podminek v platnosti a pro
tímto vzniklou mezeru se použije smyslu a ú čelu nejvice odpov řdajicř ustanoveni platných
českých právních p ředpisů, přičemž smluvní strany se v souladu s §262 obchodního
zákoníku dohodly na tom, že pokud to nevylu čuji kogentni ustanovení českých právních
předpisů, budou v první řadě použita ustanovení zákona E. 513/1991 Sb.
1.4. V případě, že by některé ustanovení t ěchto Všeobecných podmínek bylo v rozporu s
právními předpisy zakotvujícími ochranu práv spotřebitele, bude použit pro toto ustanovení
příslušný právní p ředpis.

2. Cena předmětu plnění
2.1. Katalogy a ceníky produktů vydávané dodavatelem, jakož ústní a
telefonické informace o cenách p ředmětu plnění jsou informativní, ze strany dodavatele
jsou nezávazné a odbě ratelem nevymahatelné.
2.2. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit technické parametry, pop ř . i ceny p ředmětu
plnění bez předchozího písemného oznámen. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé p ři
tisku obchodních a technických materiál ů .
2.3. Pro up řesn ění ceny a specifikace p ředmětu plnění je odběratel oprávněn si
vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen Nabídka), jejiž platnost je 7 kalendá řních dn ů
ode dne vystaveni, není-li uvedeno jinak.
2.4. Ceny předmětu plnění uváděně v cenové nabídce nezahrnuji žádné související
služby, pokud není výslovn ě uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je
třeba výslovně uvést v objednávce.
2.5. Dodavatel p ředpokládá obvyklé použiti p ředmětu plnění. Jakékoliv specifické
požadavky na P ředmět plněnř (nap ř, požadavky informačního systému, opera čního
systému, silového p řipojení, atd., se kterým má být předmět plněni provozován) je
třeba výslovné uvést v objednávce.

3. Uzavření smlouvy
3.1. Jednotlivé obchodní p řípady se uzavírají na základě písemných objednávek
odbératele zaslaných poštou, faxem nebo objednávek zaslaných elektronickou formou e-
mailem, pop ř . elektronickým formulá řem. Ve výjimečných p řípadech lze objednávku u č init
na základ ě ústni anebo telefonické objednávky. Vystaven objednávky obvykle p ředchází
cenová nabídka dodavatele učiněná na základě poptávky odběratele. Pokud neni písemn ě
uvedeno jinak, platí pro závazkový vztah mezi Smluvnimi stranami tyto Všeobecné
podmínky. Příslušné části Všeobecných podmínek plat až do doby úplného vypořádání práv
a závazků mezi dodavatelem a odběratelem. Pro cenovou kalkulaci p ředmětu plnění platí
ceny uvedené v plané pisemné nabídce dodavatele nebo ceny platné v okamžiku p řijeti
objednávky.
3.2. Objednávka musí obsahovat tyto základni náležitosti:

obchodní jméno a sídlo odběratele v četně telefonického a faxového spojen. Je-li
odběratel fyzickou osobou, pak uvádí jméno a příjmení, bydliště a místo
podnikání, oprávněnou osobu v dané věci jednat jménem odběratele, IČO a DIČ odběratele
(je-li registrován jako plátce DPH},
- jednoznačné určeni p ředmětu plnění a jeho množství, včetně poskytnuti' souvisej řcch
služeb, dodací podminky (místo a termín), odpovědnou osobu pro p řevzeti předmětu plněni
a p řípadné další specifické požadavky na p ředmět plněni.
3.3. Po obdržení objednávky odb ěratele zašle dodavatel odbě rateli Potvrzení objednávky a
to písemně, dopisem, faxem č i e-mailem, Ve zvláštních p řípadech, např. při rámcových
smlouvách platí faktura dodavatele jako potvrzeni objednávky. Dodavatel je oprávn ěn
přijmout i objednávku doru čenou mu po uplynuti lh ů ty platnosti nabídky.
Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odb ěrateli nejpozději do 2 pracovních
dnů ode dne doru čeni objednávky. V případě, že základní údaje (rozsah a charakteristika
p ředmětu plněni, dodací a platební podmínky) v potvrzeni objednávky vystavené
dodavatelem souhlasí s textem objednávky odb ěratele, potvrzuje dodavatel p ředáním,
resp. odesláním potvrzeni objednávky svoji v ůli přijmout objednávku od odb ě ratele jako
závaznou a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah.
3.4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce odb ěratele nemů že
dodavatel splnit, zašle odbě rateli znovu nabídku s uvedením možných variant objednávky a
vyžádá si stanovisko odb ěratele. V p řípadě, že v objednávce odběratele jde o
nestandardní předmět plněni, vyžádá si dodavatel před p řijetím objednávky složeni zálohy
ve sjednané výši na základě vystavené zálohové faktury ve smyslu č lánku 8.2. těchto
podminek. Dodaci lh ů ta uvedená v potvrzení objednávky začíná dnem uhrazeni zálohy
odběratelem na ú čet dodavatele.
3.5. Ustanoveni poslední v ěty článku 3,3. není pro dodavatele závazná v p řípadě, že
výrobce p řestane vyrábět a dodávat produkt, kter je předmětem plnění, nahradí jej novou
verzi, pop ř . výrazn ě změní cenu produktu. V takovém případě sdě lí dodavatel odběrateli
tuto skutečnost a po dohodě zašle aktualizované potvrzení objednávky.

3.6. V p řípadě větších, opakovaných nebo specifických dodávek, za nichž má být p ředmět
plněni realizován nebo-{i požaduje to jedna ze smluvních stran, mohou smluvni strany
uzavřít samostatnou smlouvu na p ředmět pln ěn ř s odkazem na zn ěni těchto Všeobecných
podmínek.

4. Dodací podmínky
4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možnosi
dodavatele realizovány v co nejkratším terminu, obvykle do 1 - 14 dn ů, v případě
speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek do 4 týdn ů .
4.2. Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzeni objednávky. Dodavatel m ůže ve
výjimečných případech termin plněni prodloužit, musí však neprodlen ě na tuto zm ěnu
upozornit odbě ratele.
4.3. Za splnění termínu plnění se považuje dodání p ředmětu pln ění odběrateli ve
výdejním místě dodavatele nebo p ředán pověřeným pracovníkem dodavatele (p ři použiti
vlastn ř dopravy dodavatele) v místě plnění anebo předání předmětu pln ění prvnimu
tuzemskému dopravci.
4.4. Je-li sjednán osobní odběr odběratelem anebo jedná-li se o p ředmět pln ěni,
vyžadující instalaci u odbě ratele, je za splněn terminu plnění povazováno těž sdě len
odběrateli, že předmět plněni je p řipraven k expedici. Odklad p řevzetí' předmětu plnění či
jeho instalace u odběratele nemá poté vliv na splněni termínu plněni.
4.5. Není-li sjednáno jinak, je místem pln ěni příslušné výdejní místa dodavatele.
Pokud odbě ratel požaduje jiné místo pln ěni, je tímto místem sídlo odb ěratele nebo místo
plnění uvedené na objednávce a rovněž na potvrzení objednávky, V p řípadě rozdílného
místa plnění platí místo plnění uvedené na potvrzen objednávky dodavatele.
4.6. Náklady spojené s dodáním do jiného místa pln ěni, než je výdejní místo
dodavatele, nese odběratel. Požaduje-li odběratel dopravu p ředmětu plněni, zvolí dodavatel
podle charakteru p ředmětu plnění, údajů na objednávce a na potvrzení objednávky
odpovídajíó způsob dopravy poštovni p řepravou, dopravní službou č i vlastní dopravou
dodavatele. Je-li předmět plnění přepravován podle p řepravních pokynů odběratele,
p řechází na odběratele riziko ztráty, poškozen či zničeni okamžikem p ředání p ředmětu
plněni poštovni p řepravě , č i prvnímu dopravci za ú čelem dopravy p ředmětu plněni
odběrateli.
4.7. Nep řevezme-li odběratel předmět plněni z d ůvodů ležících na jeho straně (nap ř . není i
p řes předem dohodnutý termín přítomna odbě ratelem určená osoba), nese odbě ratel
náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
4.8. Odběratel je povinen p ředmět plněni převzít a neprodleně zkontrolovat
soulad množství a typu předmětu plnění s dodacm listem nebo výdejkou, pop ř .
zkontrolovat zjevná poškození p řepravních obal ů či produktů .
4.9. Zjistí-lí odběratel rozpor s dodacim listem nebo výdejkou, pop ř. zjevné poškozeni obal ů
čí produktů , je povinen tuto skutečnost neprodlené sd ě lit dodavateli anebo doruč iteli zásilky
a písemné ji uvést na dodacím listu nebo na výdejce dodavatele, pop ř. dodacím
listu spediční služby.
4.10. Při zjištění rozdílu v množství a druhu p ředmětu plněni či jeho zjevném poškozeni, je
odběratel povinen tuto vadu neprodlen ě reklamovat u dodavatele, nejpozději však do 3
pracovních dn ů od předáni. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát
zřetel.
4.11. Odběratel je povinen při převzetí p ředm ětu plněni, jeho prohlídce a
následném uvedeni do provozu provést rovn ěž kontrolu sériových čísel předmětu plněni se
záznamem uvedeným na dodacím listě nebo výdejce. Na zjišt ěný rozdíl je povinen
upozornit dodavatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí předmětu plněni.
Dodavatel poté zajistí opravu a zasláni nového dodacího listu nebo výdejky do 10
pracovních dn ů . Neupozom ř-li odběratel na rozdíl včas, pak rozdílnost sériového č ísla
produktu a sériového čísla uvedeného v dodacím listě nebo výdejce, je d ůvodem pro
odmítnuti reklamace.

5. Stornování objednávky odběratelem
5.1. Po přijetí objednávky dodavatelem dle č lánku 3.3. je změnu objednávky a její
stornování nutno projednat s p říslušným obchodnim zástupcem dodavatele.
5,2. Dodavatel je oprávněn vyú čtovat odběrateli storno poplatek až do výše 50% ceny
předmětu pln ění anebo její stornované řasti na pokryti' nákladů účelně vynaložených v
souvislosti se změnou č i stornováním objednávky.

6. Instalace předmětu plnění
6.1. Požaduje-li odbě ratel instalaci předmětu plnění, resp.vyžaduje-li p ředm ět plnění
instalaci u odběratele, je tato provedena za úplatu, a to obvykle v okamžiku dodání
předmětu plněni anebo v termínu dohodnutém s pov ěřenou osobou dodavatele. Odbě ratel
se zavazuje do okamžiku instalace p ředmětu plněni zajistit jeho řádné uložení způsobem
odpov řdajícim jeho charakteru a hodnotě .
6.2. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění, je povinen v takovém p řípadě zajistit
p řístup dodavatelem pov ěřených osob do objektů , v nichž má být p ředmět plnění
instalován a vytvořit nezbytné podmínky pro instalaci (zejména zajistit odpovídající
souč innost, znalost p řístupových hesel do po č ítačové sítě, informace o konfiguraci
stávajicího systému, zálohováni existujících dat na dot čených za řízeních apod.). Rozsah
podmínek vychází z běžných zvyklosti a bude up řesněn pověřenou osobou dodavatele.
6.3. Neposkytne-li odběratel dodavateli požadovanou sou činnost, resp. nevytvo ří-li
podmínky pro úspěšnou instalaci p ředmětu plněni ve smyslu předchozího č lánku, je
dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli náklady spojené s nemožným pln ěním dle
planého ceníku služeb dodavatele. Zůstane-li i nový pokus dodavatele instalovat předmě t
pinkni u odběratele z d ůvodů ležících na straně odběratele bezvýsledný, je dodavatel
oprávněn provedeni instalace p ředmětu pln ění odmítnout. Závazek dodavatele provést
instalaci předmětu plněni se považuje za splněný dnem, kdy opakovaný pokus o instalaci
předmě tu plnění u odběratele zůstal bezvýsledný.
6.4. Instalace u odběratele jsou standardn ě prováděny v běžnou pracovní dobu tj. Po - Pá
mezi 8:00 - 17:00 hod. Je-li z provoznich d ůvod ů na straně odběratele nezbytné provád ět
instalaci mimo tuto dobu, je třeba, aby tento požadavek byl uveden na objednávce, resp.
potvrzeni objednávky a byl tedy obsažen ve sjednané cen ě. Požaduje-li odběratel
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dodatečně instalaci předmětu plnění mimo standardni pracovní dobu, dohodnou ú častnici
tohoto závazkového vztahu podmínky této instalace.
6.5. Instalace p ředmětu plnění se považuje za ukončenou p ředvedením, že p říslušný
produkt pracuje správn ě dle p ředané dokumentace netni jiným demonstrováním
standardního provozního stavu s výjimkou uvedenou v č lánku 6.3. 0 instalaci předmětu
plnění u odběratele bude účastníky sepsán předávati protokol.

7. Funkčnost předmětu plnění
7.1. Dodavatel neodpovídá za vhodnost p ředmětu plnění k urč itému účelu použiti a za
možnost použiti ve stávajicím systému odběratele, není-li toto písemně uvedeno v nabídce,
potvrzení objednávky netav v jiném pisemném ujednáni. Ve sporu o rozsah pojmu obvyklé
užití plat výklad podaný statutárním orgánem dodavatele.
7.2. Požaduje-li odběratel instalaci p ředmětu plnéni v rozporu s obvyklým užitim anebo
ujednáním, ač na tuto skutečnost byl dodavatelem upozorn ěn, je dodavatel oprávněn:
-navrhnout realizovatelný zp ůsob instalace předmětu plnění,
-navrhnout dopln ění předmětu plnění, pop ř, prověst nezbytná systémová opatřeni ke
zprovozněni p ředmětu plnění (update-upgrade driverů , změna konfiguraci apod.),
-instalaci předmě tu plněni pro nerealizovatelnost odmítnout.
Náklady vynaložen ě dodavatelem v souvislosti s řešením této situace nese odbě ratel.
7.3. Nemožnost provést instalaci předmětu plnění způsobem, který není p ředem sjednán a
uveden na potvrzení objednávky, nem ůže být důvodem pro odstoupení od tohoto
závazkového vztahu ze strany odběratele.

Platební podmínky a přechod vlastnických práv
8.1. Obvyklé platební podmínky p ři dodávkách standardmho sortimentu dodavatele jsou
platba předem, resp.platba v hotovosti p ři p ředání předmětu plnění. Jiné platební podmínky
je možné sjednat v rámcové, resp. kupní smlouvě, podepsané statutárním zástupcem
dodavatele.
8.2. V případě, že odběratel objednává nestandardni p ředmět plnění (nap ř .zakázkové
konfigurace p ředmětu plněni, nap ř . nestendardni komponenty, periferie, volitelná či další
za řízení, popř . SW), m ůže být objednávka odbě ratele přijata a potvrzena až po složení
zálohy odběratelem ve výši minimáln ě 30% z ceny nestandardního p ředmě tu pln ění.
8.3. Požaduje-li odběratel úpravu obvyklých platebních podmínek, je třeba tyto projednat s
obchodním zástupcem dodavatele a takto sjednan ě podmínky uvést v objednávce. Uprava
platebních podmínek m ůže mit vliv na výši sjednané ceny p ředmětu plněni.
8.4. V případě, že odbě ratel není ve lh ů tě splatnosti uvedené na faktu ře vystavené
dodavatelem schopen z jakéhokoliv d ůvodu provést její úhradu, je povinen neprodlen ě
kontaktovat obchodní oddě lení dodavatele a dohodnout s ním zm ěnu platebních podmínek.
Neu č iní-li tak, je dodavatel oprávněn ůčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05%
dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do
jeho úplněho uhrazení.
8.5. Povinnost odběratele uhradit svůj závazek vůč i dodavateli řádně a včas je spln ěna
datem p řipsáni placené sjednané částky na ú čet dodavatele uvedený na faktu ře.
8.6. V případě, že odběratel realizuje platbu v hotovosti, vystavi dodavatel odb ě rateli
příjmový pokladni doklad s uvedením čísla zálohové faktury, resp. faktury, ke které se
příslušný příjmový pokladní doklad vztahuje. Faktura, resp. zálohová faktura s uvedenim
platební podmínky „v hotovosti' je podkladem pro provedení platby, nikoli dokladem o
provedeni platby v hotovosti.
8.7. Nebezpečí vzniku škody na p ředmětu plněni přechází na odběratele okamžikem jeho
převzetí s výjimkou uvedenou v poslední v ětě v č lánku 4.6. Al do úplného zaplaceni ceny
předmětu plněni je předmět plnění ve vlastnictví dodavatele, a to i v p řípadě začleněni do
systému, kter je majetkem odbératele, resp. systému, který odb ěratel využívá. Jakékoli
zcizení p ředmětu plnění, jeho poskytnuti do zástavy nebo z řízení zajištovacho převodu
práva č i jiného závazkového vztahu k p ředmětu pln ěni ve prospěch třetí strany je bez
souhlasu dodavatele vyloučeno.
8.8. Pokud je dodavatel oprávněn pro nezaplacení ceny p ředmětu plněni převzít předmě t
plněni zpět, přiznává mu odběratel neodvolatelné právo vstupu v obvyklé době do prostor,
v nichž je předmě t plnění umístěn za ú čelem zpětného p řevzetí předm ětu plnění,
8.9. Nesplní-li odběratel svůj závazek uhradit cenu za p ředm ět plněni včas a v plné výši, je
dodavatel oprávněn p řerušit poskytování pln ění, resp. služeb s předmětem pln ění
souvisejicich (např . záru ční servis) až do uhrazení závazku odbě ratele v plné výši včetně
sjednaných ů roků (penále), resp. smluvnih pokut za opožd ěnou úhradu.

9. Záruka
9,1.0bsah záruky:
9,1.1. Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé produkty a na ostatní jednotlivé p ředměty
plnění s výjimkou SW (dále těž jen „zboží/dílo ") specifikované ve faktu ře nebo v jiném
účetním dokladu a současně v příslušném dokladu o dodání zboží/dila, tj.v dodat m listu,
výdejce, v servisním nebo p ředávacím protokolu, v nichž jsou uvedena sériová čísla
dodaného zboží/díla. Rozsah, délka a omezeni záruky m ůže být rovn ěž uvedeno v záručnim
listě ke zboží. V tomto p řípadě obsah záručního listu má přednost před ustanovenimi těchto
Všeobecných podmínek.
Zbožím není software, k software dodavatel pouze p řevádi uživatelská práva (viz níže).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebitele jakožto kupujícího, která se ke koupi
věci váží podle zvláštních právních p ředpisů .
9.1.2. Délka záruční doky zboží/díla m ůže být pro jednotlivé díly zboží/díla stanovena
rozdilně a je vyznačena v dodacím Listu, výdejce, v servisním nebo předávacím protokolu
nebo podle odstavců v článku 6. V těch právnich vztazích, na něž se vztahuje právní úprava
občanského zákomku, č iní p ři prodeji spotřebního zboží vyrobeného od 1.1.2003 délka
zákonné záruční doby pro takové zboží 24 měsíců, nestanoví-li občanský zákoník ve
specifických případech výslovn ě jinak a p ři prodeji spotřebního zboží v roce 2003, které
bylo vyrobeno do 31.12.2002, činí délka zákonné záru ční doby pro takové zboží min 6
měsíců . Na délku záru čni doby zboží vyrobeného do 31.12.2002 prodávající spot řebitele
upozorňuje a výslovné ji pro spotřebitele uvádí na dokladu o dodáni zboží.
9.1.3. U některého zbožř/dla lze zakoupit rozšířeni délky nebo rozšíření rozsahu zámky,
rozšířený obsah a podmínky záruky se pak řídl též p ř slušnými registračními, respsmluvním
ujednáním o rozšířeni záruky. Odchylná ustanovení registra čních podmínek (dle registrační
karty), resp. smluvního ujednání o rozšířeni záruky, mají p řednost p řed ustanovenimi
těchto Všeobecných podmínek, v ostatních ustanoveních plati tyto Všeobecné podmínky.
9.1.4. V rámci zákonné záruky se p ři prodeji zboži v občanskoprávních vztazích {je-li
odběratel spotřebitelem) poskytuje na spot řební zboží vyrobené od 1.1.2003 zákonná
záruka na prvních 24 m ěsíců z celkově doby dodavatelem poskytnuté záruky podle
ustanoveni § 619 až 627 ob čanského zákoníku (zákonná záruka při prodeji zboží). Na
spotřební zboží vyrobené do 31.12.2002 se p ři jeho prodeji v roce 2003
v občanskoprávních vztazích vztahuje zákonná záruka na prvních 6 měsíců z celkové doby

dodavatelem poskytnuté záruky. Po uplynutí zákonné záruky se nároky odb ěratele řídí
obsahem smluvní (tzv.prodloužené) záruky podle t ěchto Všeobecných podmínek. Na prodej
použitého zboži se zákonná záruka nevztahuje.
V občanskoprávních vztazích p ři prodeji zboží dodavatel odpovidá spot řebiteli za vady,
které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou a zákonné nároky spot řebitele z takové
odpovědnosti za vady se H i p říslušnými ustanoveními občanského zákonku. V
občanskoprávních vztazich p ři smlouvě o dílo se zákonné nároky spotřebitele řídí
p říslušnými ustanovenimi občanského zákomku, platnými pro smlouvu o dílo. Nároky
odbě ratele ze záruky za jakost v režimu obchodnho zákoníku se řídí obsahem smluvní
záruky podle, těchto Všeobecných podmínek.
9.1.5. Nelze zaměňovat životnost zboží, tj.dobu, po kterou plá správném užívání a
ošetřování m ůže výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému ú čelu a rozdílnosti v
intenzitě jeho využívání vydržet se záru ční dobou, ve které lze reklamovat vady výrobku,
tj.tekové vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu č i způsobu
zpracování. Omezeni záruky s ohledem na životnost zboží je uvedeno v p říslušných
dokladech o dodání zboží.
9.1.6. Smluvní záruka platí pro obchodní závazkově vztahy a právní vztahy pod řízené
režimu obchodniho zákoníku a dále platí pro dobu dodavatelem poskytnuté záruky, která v
občanskoprávních vztazích p řesahuje délku zákonné záruční doby (tj. pro dobu tzv.
prodloužení záruky). Ze smluvní záruky a v obchodn ě právních vztazích i ze zákonné
odpovědnosti za vady vzniká odběrateli pouze právo na bezplatné odstran ěni vad (práce a
materiál), na něž se záruka vztahuje, a které se během záručni doby na zboží/dile
vyskytnou při dodržení níže uvedených záni čnich podmínek. V p řípadě neodstranitelné vady
vzniká odběrateli pouze právo na vým ěnu zboží/dia za ztnižíldílo stejných parametr ů
(nebude-li to pro rychlost inovaci již možn ě nebo ekonomické, pak parametrů lepších). V
rámci smluvní záruky bude vada zboží/dila odstraněna opravou, nebude-li to možné či
ekonomické, pak vým ěnou zboží/díla za zboží stejného druhu a stejných nebo lepšich
parametrů; oprava vadného dílu zboží/díla m ůže být provedena nahrazením tohoto dílu
stejným dlern a nebude-li mít výrobce čí dodavatel takový dl k dispozici, pak dílem s
obdobnými nebo lepšímí parametry tak, aby byla obnovena funk čnost opravovaného
zboži/dila.
9.1.7. Smluvní záruka se vztahuje na vady, které mají sv ůj původ ve výrobě, v použitém
materiálu č i způsobu zpracován ř, v montáží nebo instalaci zboží/díla provedenými
dodavatelem. Dodavatel je povinen plnit své závazky vyplývající ze smluvní záruky pouze
tehdy, pokud odbě ratel není v prodleni s úhradou ceny p ředmětu plnéní.
9.1.8. Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na:

opotřebení zboží/díla zp ůsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, pro
které byla sjednána nižší cena,

závady způsobené takovým použit m nebo takovou instalaú, které jsou v rozporu s
návodem k obsluze nebo s podmínkami nakládáni se zbožim/dlem uvedenými v těchto
Všeobecných podmínkách (viz níže) nebo všeobecnými zásadami,

závady vzniklé nedodržením pokyn ů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku/dla, na
závady vzniklé nesprávnou p řepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo
nepřiměřeným zachazenim; provozem za jiných než výrobcem í dodavatelem stanovených
podmínek, resp. za neobvyklých podminek; fyzickým poškozením, na závady vzniklé
neodvratnou události (ohe ň,voda apod.), pov ě tmostnimi vlivy, poškozením bleskem nebo
elektrostatickým výbojem, nadm ěrným mechanickým opotřebením,
- vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, použitím
jin ěho než výrobcem č i dodavatelem výslovně doporučeného spotřebního materiálu
(nap ř .jiný než originální spot řební materiál dodaný prokazatelně autorizovaným
dodavatelem),

závady vzniklé uživatelem zanesenými po čítačovými viry, instalaci softwaru nedodaného
dodavatelem, neodbornou instalací softwaru nebo p řídavných zaňzení.
P ředm ětem záručního plněni není rovn ěž běžná údržba, č ištění a podobné úkony
p ředepsané výrobcem v návodu k obsluze nebo zp ůsobené nestandardním provozem čí
užíváním nebo výše uvedenými činnostmi, na které se nevztahuje zákonná ani smluvní
záruka.
9.1.9. Smluvni záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží/díla odběratelem. Bude-li
zboží v rámci smluvní záruky vym ěněno, pak vyměněné zboží/díla bude mít záruční dobu
do zbytku původní smluvní záruční doby reklamovaného zboží/díla, nebude-li výslovné
ujednáno jinak.
9.1.10. Do záručni doby se nepočítá doba od uplatněni oprávněné reklamace až do doby,
kdy odběratel po skončení opravy byl povinen zboží/dlo p řevzít.
9.1.11. Smluvní záruka zaniká nedodržením podmínek provozu nebo neprovád ěním
pravidelné běžné uživatelské ůdržby v souladu s návodem k obsluze, provedením změny na
dodaném zboží/dle nebo porušením záru ční nálepky, neoprávněným zásahem do zboií/dla
osobou, která k provedení zásahu nebyla prokazateln ě zmocněna dodavatelem.
Nedodrženim záru čních podmínek zanikaji všechna práva odběratele vyplývající ze smluvní
záruky.
9.1.12. Je-li předmětem plnění software, záruka dodavatele se vztahuje výhradn ě na
fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstraněni ochranných prvků (např. fólie, pečetí,
otev ření obálky apod.) se odběratel (resp.uživetel) stává oprávn ěným licenčním uživatelem
softwarového produktu a akceptuje licenčof ujednáni nositele autorských práv, resp.
výrobce software. Tento předmět plnění nelze vrátit dodavateli. Dodavatel neodpovídá za
správnou funkcí softwarových produktů (dále též SW), ani tzv,DEMO produktů , Obsah
zámky poskytované nositelem autorských práv se řídí licenčním ujednáním k software,
kterě je součásti softwarového produktu. Záruka na softwarové produkty Microsoft je
poskytovatelem omezena na 90 dn ů od data prodeje ve smyslu licen ční smlouvy Microsoft.
9.1.13. V p řípadě záruční vady hardwarového produktu, která má za následek ztrátu
instalovaného SW, zajisti dodavatel zdarma uvedeni do stavu, ve kterém byl odb ěrateli
předán, tj.s instalovaným SW, který byl instalován dodavatelem, resp. výrobcem.
9.1.14. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původnho výrobcem nebo
dodavatelem instaloven ěho softwarového produktu, zp ůsobené zásahem jiné osoby, resp. jf
způsobenými změnami nastavení. Změnou nastavení se rozumí jakákoliv změna
systémových nastavení výrobcem či dodavatelem instalovaných softwarových produkt ů
(tzv.OEM software), instalace jiného nebo dodatečného softwarověho produktu, případné
instalace ovladačů provedené odběratelem nebo třeli stranou.
9.1,15. V p řípadě oprav hardwarových závad nebo úprav p ředmětu plněni, provedených
jako pozáruční nebo jako placené v záru čni době (tj.nespadajících do rozsahu záruky), řiní
smluvní záruka na poskytnuty' materiál 6 m ě síců a na provedenou práci 3 m ěsíce, nebude-li
dohodnuto jinak. Služby nespadající do rozsahu záruky poskytuje dodavatel na základ ě
smluvního ujednáni a za úplatu.
9.1.16. Na použitý p ředmě t plnění poskytuje dodavatel smluvní záruku v rozsahu
specifikovaném v dodacím listu, výdejce nebo v záručním Listu, pokud je vystaven.
9.1.17. V případě uzavřeni Spotřebitelské smlouvy, kdy prodej zboží (resp. realizace
p ředmětu plnění) je uskutečněn na základ ě smlouvy uzav řené při použiti prostředků
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komunikace na dálku (nap ř . elektronický obchod), má spotřebitel právo od smlouvy
odstoupit do 14 dn ů od převzetí
plněni. Pouze v případě, pokud by dodavatel nep ředal spotřebiteli informace, které je podle
§53 občanského zákoníku povinen p ředat, činí tato lh ůta 3 měsice od převzetí plněni.
Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončeni třím ěsíční lh ů ty
a začne od tohoto okamžiku běžet čtmáctidenni lh ů ta. Spotřebitel však nem ůže odstoupit
od smluv vyjmenovaných v §S3 odst.7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména
smlouvy na dodávku počítačových programů, porušit-li spotřebitel jejich originální obal,
smlouvy na dodávku zboží upraveného podle p řáni spotřebitele, smlouvy na dodávku zboží
nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finan čního trhu nezávisle na vů li dodavatele
a další smlouvy vyjmenované zákonem. Oznámeni spotřebitele o odstoupení od smlouvy
uzavřené na dálku musí být dodavateli doru čeno do skončeni lhůty pro odstoupení a
dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plněni) v původním stavu se všemi
doklady a dokumentaci, které byly spotřebiteli dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné
vrátit zboži na stejnou adresu dodavatele, která je v dokladech ke zboží uvedena jako
místo, z něhož bylo zboží kupujicimu odesláno. D ůsledkem odstoupeni je povinnost stran
vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Mine náklady na vrácení zboží nese spot řebitel. Po
odstoupeni a řádném vrácení zboží spot řebitelem je dodavatel povinen bez zbyte čného
odkladu vrátit spotřebiteli zaplacenou částku za zboží (plněni). Smlouvu uzav řenou na dálku
se spotřebitelem Ize zrušit jen za podmínek stanovených zákonem (§49,§5l7 odst.l,§
597,§622,§679 občanského zákonku).

9.2. Záruční podmínky:
2.1. Místo a způsob uplatn ěni reklamace se řídí části 10. Reklamační řád a částí 11.

Jdstranění vad p ředmětu plnění v záruční době těchto Všeobecných podminek, neni-li
smlouvou sjednáno jinak. P ři uplatnění reklamace je vždy nutno p ředložit (dále viz
část.10.Reklamační řád):
a) Doklady o zakoupeni zboží ( č i dodáni díla), kterými jsou faktura nebo jiný ú četní doklad
a současně dodací doklad se sériovým číslem dodaného zboží/díla, tj.dodac list, výdejka,
servisní nebo předávací protokol.
b) V p řípadě zásilkového prodeje dále p ředložit p řepravní (poštovm) doklad o p řevzetí
zboží/díla.
c) Reklamované zboží/dílo, které je kompletní v četně dokumentace s neporušenými
záručními nálepkami a v původním obalu.
d) Zároveň je třeba uvést o jakou vadu jde a jak se projevuje.
e) V p řípadě zboži/dla se zakoupenou rozšířenou zárukou (nap ř. KYOLife) předložit
příslušnou registra ční kartu.
9.2.2. Podmínky nakládání se zbožim/dilem jsou ur čeny předpisem výrobce či dodavatele
uvedených í instala ční a/nebo uživatelské p ř íru čce, popř. v dalších dokumentech. Se
zbožim[dilem je nutné nakládat v souladu s návodem k jeho obsluze, dodržovat podmínky
provozu a údržby zboží/díla a používat spot řební materiál a příslušenství, které jsou
výstavně určeny pro dané zboží/dílo. Jakékoli zásahy do zboží/dila mohou být provedeny
pouze dodavatelem nebo jím výslovn ě zmocněným subjektem. V p řípadě paměťových
médii je nutné, aby odběratel (uživatel) v rámci jeho obecné povinnosti prevence škod
zajišťoval p řim ěřenou a obvyklou ochranu dat. Za řízení pro ukládání dat jsou technická
za řízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický charakter, Dodavatel
nepřejimá odpovědnost za data na těchto médiích uložená. Dodavatel doporu čuje uživateli
preventivně zálohovat uložená data na vhodném za řízení. Při p ředání zloží/díla k opravě se
předpokládá, že uživatel zabezpečil vytvo řeni odpovídající zálohy uložených dat a zabránil
jejich možnému zneužití. Dodavatel neodpovídá za p řípadnou ztrátu, poškození či zneužiti
dat, která jsou uložena na za řízeních pro jejích ukládání. Dodavatel negarantuje plnou
sluč itelnost dodaných produktů a jejich části, které pracovnici dodavatele nebo jim
pověřené osoby neschválí, ani se SW aplikacemi, jejíchž funk čnost nebyla odběratelem
výslovně požadována v objednávce. Dodavatel negarantuje plnou funkčnost aplikačního SW
ve verzřch, které nejsou vhodné (nejsou vytvo řeny) pro odběratelem objednaný, resp.
používaný operační systém. Za p řípadné závady způsobené omezenou funkčností SW
aplikaci, které nespl ňuji podm řnku specifikovanou v předchozí vě tě, dodavatel neodpov řdá.
Pokud bude odbě ratel (uživatel) žádat, aby dodavatel nainstaloval do/k produktu p řídavné
za řízeni nebo díly, které nejsou p ředm ě tem dodávky dodavatele, může být p řání odběratele
vyhověno, dodavatel však nenese žádnou odpovědnost za zm ěnu povahy zboží, která timto
bude způsobena, ani za závady či škody tímto vzniklé, pokud dodavatel neschválí jejích
sluč itelnost s daným produktem.
9.2.3. Při neoprávněné reklamaci {nebude-li zjišt ěna oznámená závada nebo pů jde-li o
závadu nespadajíci clo záruky) je odběratel povinen před p řevzetím zař zení uhradit vzniklé
náklady na p řepravu a náklady na testován podle aktuálnfho platného ceníku servisního
střediska, které provádí záruční opravy daného zaňzení.

10. Reklamační řád
10.1. Odběratel je povinen zajistit prohlídku p ředmětu plnění co nejdříve po přechodu
nebezpeč í škody na p ředm ě tu pln ění. Jestliže odbě ratel předmět plněni neprohlédne anebo
neza řídí, aby byl prohlédnut v době p řechodu nebezpečí škody na p ředmětu plnění, m ůže
uplatnit nároky z vad zjistitelných p ři této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady m ě l
p ředmět plnění již v době přechodu nebezpeč i škody na p ředmětu plnění.
10.2. Odběratel je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned dodavateli. Vady,
které mohly být zjištěny později při vynaloženi odborné péče, je odbě ratel povinen oznámit
dodavateli nejpozději do konce záru ční doby.
10.3. Odbě ratel je povinen uplatňovat reklamaci (mimo produkty s on site záru ční opravou)
p ředložením p ředmětu plněni a písemným oznámenim {pop ř.faxem nebo e-mailem)
obsahujícím co nejpodrobn ějši specifikaci zjištěné vady předmětu plněni nebo m ůže
takovou reklamaci uplatnit osobn ě . Místem reklamace je provozovna dodavatelem k tomu
určená, resp.misto, kde byl odbě ratelem zakoupen předmět plněni (výhradně u předmětů
plněni zakoupených pro vlastni potřebu odběratele). Předmět plnění, zakoupený za ú čelem
dalšího prodeje,je možné reklamovat jen v provozovn ě dodavatelem k tomu určen ě . Na
některá za řízení, která mohou být součást p ředmětu plnéní, může odbě ratel uplatnit
reklamaci přímo u autorizovaného zástupce výrobce. Pokyny autorizovaného zástupce
výrobce jsou p řiloženy k p ředmětu plnění. Místo uplatněni reklamace je pak určeno
autorizovaným zástupcem výrobce.
10.4. P ři reklamaci p ředm ětu plněni je odběratel povinen prokázat zakoupení p ředm ě tu
plněni u dodavatele fakturou a současně dodecim listem, výdejkou servisn řm nebo
p ředávacím protokolem (s uvedením sériového řkla reklamovaného předm ě tu *éra) .
10.5. V p řípadech reklamace je odběratel povinen co nejpodrobněji popsat charakter
závady a uvést kontaktní osobu odběratele (jméno,tel.,fax). Dodavatel pot ě zajistí
posouzení reklamace a po dohodě s odběratelem podnikne kroky k odstranění případné
vady v souladu s ustanovenimi odstavce 11. těchto podmínek.
10.6. Z důvodu nebezpečí možného poškozeni p ředm ě tu plnění při přepravě dodavatel
přijímá k reklamaci pouze p ředm ět plněni zabalený v originálním obalu (za originální obal

Ire považovat původní obal od identického kusu předmětu plnění, kde sériové číslo uvedené
na obalu /případn ě odběratelem opravené sériové Uslo/ je totožné se sériovým číslem
reklamovaného p ředmětu pln ění). P ředmět plnění přepravovaný bez originálního obalu
nebude s výjimkou dále uvedenou k reklamaci p řijimán. Pokud odběratel nedodá předm ě t
plněni v originálním obalu, zajistí dodavatel dodání náhradního obalu. Za zajištěni
náhradního obalu bude ú čtován manipula ční poplatek 200,- K č zvýšený o DPH. Dodavatel
neni povinen přijmout k vyřízení reklamace p ředmět pln ění, nepředá-li jej odběratel se
všemi součástmi a p říslušenstvim.
10.7. V p řípadě dodržení ustanoveni č lánků 10.4.-10.6. odběratelem, převezme pověřená
osoba dodavatele p ředmět plněni k vy řízení reklamace. Pokud není možné, aby
dodavatelem pověřená osoba rozhodla o uznáni reklamace na mistě, předá reklamovaný
předmět plněni reklama čnímu oddě leni dodavatele. 0 výsledku reklamace je odběratel
informován zp ůsobem sjednaným s dodavatelem (telefonicky, faxem, písemn ě), a to
zpravidla nejpozději do 1 týdne od p řevzetí p ředmětu plnění k vyřízeni reklamace. V
případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajisti dodavatel
posouzen oprávněnosti reklamace zpravidla do 2 týdn ů od p řevzetí předmě tu plnění.

11. Odstranění vad předm ětu pln ění v záruční době
11.1. Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.
11.2. Jednotliv ě typy záru ční servis na dodavatelem dodané p ředměty plněni (laserové
tiskárny, digitální kopírky a multifunkční za řízení, příslušenství apod.) se poskytuji dle
podmínek výrobce p ředmětu plněni, a to v mistě dodavatele nebo jeho autorizovaných
střediscích technické podpory anebo v místě plnění u odběratele. Podmínky
nadstandardního servisu je sjednávají při uzavírání zvláštni servisní smlouvy. Smluvní
servisní podmínky poskytuje dodavatel odběrateli na základ ě zvláštní smlouvy. Dodavatel
provede na základ ě objednávky odběratele záru ční servis v místě instalace předmětu plněn(
u odběratele i mimo výše vyjmenované případy. V tomto p řípadě se odběratel zavazuje
uhradit v hotovosti dodavateli vícenáklady servisního zásahu formou serzisního poplatku za
výjezd technika ve výši dané platným ceníkem služeb dodavatele.
11,3. Provád ěni záru čního servisu v místě instalace u zákaznika je omezeno teritoriáln ě na
území České republiky.
11.4. U závad, jejichž projevy nelze reprodukovat (závady náhodně se vyskytuj řcí), je doba
diagnostiky a opravy vady dána dohodou mezi pov ěřenými osobami dodavatele a
odběratele. Není-li možné provést odstranění takové závady v místě plněni u odbě ratele,
odstraní dodavatel takovou závadu po provedení p říslušných testů v servisním středisku.
11.5. Odběratel se zavazuje vytvo řit dodavateli nebo jemu pov ěřenému subjektu podmínky
pro efektivní provedeni servisního zákroku (umožnit vstup do objektu, p řístup k za řízení,
přístup do systému, p řítomnost svého zástupce, apod.), jakož i podmínky pro vy řízení
nezbytných formalit pro provedení opravy reklamovan ě vady.
11.6. Dodavatel je oprávněn odstoupit od poskytnuté záruky u p ředm ětu plnění, resp.u
jeho jednotlivých částí, zjisti-li, že vyskytnuvší se vada byla zp ůsobena p říč inou nespadající
do záruky, nebo zjisti-li, že na p ředmě tu plnění, resp.jeho části byl proveden zásah osobou
neoprávn ěnou, tj.jinou osobou než dodavatelem nebo osobou jim pověřenou. Odstoupí-li
dodavatel od poskytnuté záruky, resp.zjistí-li, že reklamovaná vada byla nahlášena
neoprávn ě ně, je dodavatel oprávn ěn požadovat na odběrateli uhrazeni náklad ů , které
dodavateli v souvislosti s tím vznikly, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku
dodavatele, resp. jeho autorizovaného střediska technické podpory,ktere provádí záru ční
opravy daného za řízeni.

12. Licence
12.1. Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k
softwarovým produktům, včetně příru ček, manuálů a dalšich dokumentů distribuovaných
spolu se softwarovými produkty, nadále náleži p říslušným subjektům jako jejich nositelům
a nejsou timto závazkovým vztahem dotčena. Odběrateli vzniká pouze nevýhradní právo
softwarové produkty užívat.
12.2. Odběratel není oprávn ěn odstra ňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným
způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávnich, č i jiných ozna čeni příslušných subjektů
umistěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části, č i
dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty.

13.0dpovědnost
13.1. Dodavatel odpovídá odběrateli za škodu způsobenou mu zavin ěným porušením
povinnosti vyplývajících pro dodavatele z tohoto závazkového vztahu. Dodavatel zejména
neodpovídá odběrateli za škodu, která mu vznikne v d ůsledku:

údržby p ředm ě tu plněni jinou osobou než dodavatelem, č i ji pověřeným subjektem,
nesprávného nebo neadekvátního používání p ředmětu plněni,
užiti předmětu plněni v pněm než doporučeném prostředí.

13.2. Účastnici tohoto závazkového vztahu stanovují, íe výše p ředvdatelné škody, která
p řípadně m ůže vzniknout pomšenim povinností dodavatele, p ředstavuje částku maximáln ě
do výše ceny předmětu plnění, ohledně něhož došlo ke škodné události, není-li sjednána
jiná výše. Dodavatel nenese odpov ědnost za ztrátu nebo poškození dat odbě ratele,
p řípadná rekonstrukce ztracených nebo znehodnocených dat jde na vrub odb ěratele.
13.3. Jakékoli nároky na náhradu škody je odběratel oprávn ěn u dodavatele relevantně
uplatnit jen tehdy, pokud po vzniku škodné události u činil veškeré kroky sm ěřující k
minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události dodavatele bezodkladn ě
vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné událost se
vztahujíci.
13.4. Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle p řípadů stanovených
příslušným zákonem, za porušeni závazk ů zp ůsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými
nezávisle na vů li účastníků , které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí
odvrátit, resp. jsou objektivn ě neodvratitelnou náhodou.

14. Technická a systémová podpora
Dodavatel poskytuje odbě rateli technicko-systémovou podporu p ředmětu plnění. Tato
podpora má dvě úrovně :
14.1. Základní podpora zajiš ťujíci provozuschopnost p ředmětu plnění v rozsahu, který
odpovidá užiti, pro které byl p ředmět plněni dodán, resp. dodavatelem instalován. Jedná se
nap ř .o odstraněn chybových stavů , opravy (nové verze) systémových ovladačů a doplňující
informace, které nejsou v dodan ě dokumentaci a jsou nezbytné k užíváni p ředmětu plnění.
Za základní podporu se nepovažuje zejména odstra ňování chybových stav ů, způsobených
nesprávnou obsluhou anebo vzniklých v souvislosti se zm ěnou konfigurace za řízeni a
použitého operačního systému/prostřed ř včetně upgradů , pokud tyto neprovádí a nedodává
dodavatel. Za základní podporu se dále nepovažuje podpora nasazeni systému se
softwarovými aplikacemi, které nebyly dodány a instalovány dodavatelem, pokud není
výslovně uvedeno jinak.
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14.2. Nadstandardní podpora je podpora, která řeší stavy předmětu plněni, související se
změnami konfigurace, anebo zp ůsobu užíti odlišně od stavu, pro který byl p ředmět pln ěn ř
dodán. Jedná se např .o změny (rozšiřován) konfigurací/reinstalaci p ředmětu plněni na
jiném misté, ve spojeni s jiným za řizenim anebo jiným programovým produktem, než který
byl původně instalován, dále pak a dodávky systémových ovlada čů , konzultace související s
obsluhou, školeni obsluhy a řešeni chybových stav ů vzniklých v d ůsledku zm ěn konfigurace,
pokud tyto zmény neprovádí a nedodává dodavatel. Nadstandardní podporu poskytuje
dodavatel odbě rateli na základě objednávky.
14.3. Základní podpora poskytovaná v místě dodavatele je po dobu zámky bezplatná,
náklady na nadstandardní podporu je dodavatel oprávn ěn účtovat dle aktuálního ceníku
služeb včetně souvisejících náklad ů .
14.4. Na základě požadavku odběratele mohou být sjednány podmínky poskytováni
nadstandardní podpory v rámci dodávky p ředmětu plnění.
14.5. Po uplynuti záru čn ř doby je veškerá technická a systémová podpora placenou
službou. Učastníci tohoto závazkového vztahu mohou uzav řít samostatnou smlouvu na
poskytování pozámčního servisu nebo technické a systémové podpory.
14.6. Technická a systémová podpora je zajiš ťována prostřednicteim Hot-Line,
elektronických služeb JANUS spol. s r.o., telefonických a osobních konzultaci, pop ř .
zásahem dodavatelem pověřených osob v místě instalace. Dodavatel je podle svěho
uvážení oprávn ěn zvolit postup, dostačujíci pro zajištění cílového stavu. Dodavatel p řitom
předpokládá, že odbě ratelem určená osoba je schopna provád ět alespo ů základní obsluhu
předmětu plnění.

Obecná ustanovení
-5.1. Stanoví-li tyto Všeobecné podminky oprávn ěni dodavatele požadovat na odběrateli
uhrazení ceny za poskytnuté pln ění, je odbě ratel povinen částku dodavatelem v souladu s
těmito Všeobecnými podminkami uplatňovanou uhradit do 14 dnů ode dne daručení
faktury. Pro p řípad prodleni s úhradou faktury v částce nebo v čase, je dodavatel oprávněn
ůčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky se započtením DPH za
každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na základ ě její fakturace dodavatelem s tím,
že uplatněním smluvní pokuty není dot čeno právo dodavatele ria náhradu škody v plné
výši.
15.2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od tohoto závazkového vztahu v připadé, že
odběratel je v prodleni s úhradou liinan čnich částek dle téchto Všeobecných podmínek po
dobu delši než 14 dni. Dodavatel je dále oprávn ěn realizovat výhradu vlastnictví dle těchto
Všeobecných podmínek.
15.3. Nastane-ti situace p ředpokládaná v předchozím č lánku, jsou účastníci tohoto
závazkového vztahu povinni vrátit si vše, co si na jeho základě poskytli, a to nejpozději ve
lhůtě do 10 dn ů ode dne doručeni písemného rozhodnuti o odstoupeni, resp. rozhodnuti a
realizaci výhrady vlastnického práva.
15.4. Práva a povinnost vyplývajicí z tohoto závazkového vztahu se řidí českým právn řm
řádem. K řešení případných sporů určuji účastníci jako p říslušný věcně příslušný soud v
Praze.
15.5. Text těchto Všeobecných podmínek je odběrateli p ředkládán nejpozději s dodávkou
odbě ratelem objednaného p ředmětu pln ění. Odběratel je srozuměn s tím, že závazkový
vztah vznikající při poskytování výše uvedených plněni a založený okamžikem akceptace
odběratelem vystavené objednávky dodavatelem se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.
15.6. Účastnici tohoto závazkového vztahu sjednávají, že oznámení a jiné pisemnosti budou
považovány za doručené též dnem, kdy odesílající strana obdrží řádně adresovanou
písemnost vrácenou poštovni službou jako nedoru č itelnou nebo adresátem odmítnutou.
15.7. Na právní úkony a právní vztahy vzniklé p řed 1.lečnem 2003 se vztahuji obchodní
podminky, které platily mezi ú častníky v době jejich vzniku. Na smlouvy uzav řené p řed
1.dubnem 2003 nemají tyto Všeobecné podm řnky vliv.
15.8. Tyto všeobecné podminky nabývají platnosti a ú č innosti dne ].dubna 2003 a
nahrazují v plném rozsahu Všeobecné obchodní podmínky společnosti JANUS spot, s r.o. ze
dne 15.4.2000. Tyto Všeobecné podmínky jsou ode dne jejich vyhlášeni p řístupny v
katalozích firmy a jsou zveřejněny též ve všech obchodních provozovnách JANUS spot.

s r.O.

Ing.Věra Janušová
Všeobecné podmínky platí od 1. 4. 2003
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