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Č íslo smlouvy MF

3302/073/2013
Toto číslo uvádějte při fakturaci

KUPNÍ SMLOUVA
uzav řená die ustanovení §409 a násl. zákona č . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ění

pozdějších p ředpisů a v souladu se zákonem č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ění
pozdějších předpisů . prostřednictvím el. tržiště www.gemin.cz pod č'.j. MF-70669/2013/33

(dále jen Smlouva)

č . sml. prodávajícího 034/2013

uzav řená mezi

1. Smluvní strany

1.) Česká republika - MINISTERSTVO FINANCI
sídlo Letenská 15, Praha 1, 118 10
Jejímž jménem jedná: Ing. Luděk Novotný, ředitel odboru 33
IČO: 00006947
DIČ : CZ00006947

(dáte jen Kupující)

a

2.) TONERMARKET, s. r. o.
se sídlem v Olomouci 772 00, Šmerdova 973/4
pobočka se sídlem v Olomouci 772 00, Masarykova 45
Jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav Páleník, CSc.. jednatel firmy
IČO: 25884239
DIČ : CZ25884239

Zapsané v obchodním rejst ř íku u Krajského soudu v Ostrav ě oddíl C. složka 24509

{dále jen Prodávající)

2. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že jejich závazkový vztah se ř ídí § 409 a násl.
zákona č . 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném zn ění, a uzavírají tuto kupní
smlouvu (dále jen smlouva). Smlouvou se vymezují podmínky, za kterých Prodávající
prodává Kupujícímu zboží a poskytuje služby s tím spojené a Kupující uhradí kupní cenu.



Dále se smlouvou p ř ípadně vymezují oboustranné závazky při dodání, instalaci a
technické podpoře př i využívání zboží, které je předmětem prodeje.

2. Osoby pověřené jednat a podepisovat ve věci smluvního vztahu:
a za Kupujícího:

Ing. Luděk Novotný, ve všech v ěcech

za Prodávajícího:
ing. Jaroslav Páleník CSc., jednatel firmy, ve všech věcech

3. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží, které jsou
uvedené následn ě :
Dodávka tonerů Kyocera 58ks černý TK-8305K, 29ks modrý TK-8305C, 29ks magenta
TK-8305M, 29ks yellow TK-8305Y, 58ks odpadní nádobka WT-860, 58ks sešívací
sponky SH-10 pro finišer DF-770.

Prodávající prohlašuje, že veškeré výše uvedené zboží je originální a jeho výrobcem
je firma Kyocera.

Zboží, jehož koupě je p ředm ětem této smlouvy, je kupováno na základ ě otevřené výzvy
zadané prost řednictvím el. tržiště www.emin.cz pod č .j. MF-70669/2013133.

2. Předmětem smlouvy je dále závazek Kupujícího p řevzít zboží a zaplatit Prodávajícímu
kupní cenu dle č lánku 5. této smlouvy.

4. Místo a čas pln ění

1.	Místem pln ění je sídlo Kupujícího Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha, 118 10.

2.

	

Způsob provedení dodávky zboží, služeb a SW vybavení:
• Prodávající dodá p ředmět smlouvy do 15 pracovních dní od podpisu smlouvy a

kupující se zavazuje ve spolupráci s Prodávajícím provést hmotnou p řejímku ihned po
dodání zboží.

• Prodávající dopraví zboží ur čené ke hmotné p řejímce do místa pln ění dle bodu 1.
tohoto č lánku.

5. Dodávka je považována za spln ěnou provedením hmotné p řejímky dodaného zboží
a programových produkt ů dle bodu 1. v č l. 3. této smlouvy.

6. Pověření zástupci smluvních stran sepíší po spln ění dodávky předávací protokol
s uvedením technických parametrů zboží, počtu kusů , výrobních č ísel produktů , data
dodání a výsledku hmotné p řejímky dle odst. 1. v č l. 3. této smlouvy. Datum podpisu
p ředávacího protokolu je datem spln ění dodávky a zároveň datem uskutečnění
zdanitelného pln ění.
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5. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
č . 52611990 Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších předpisů a je cenou nep řekročitelnou, která
zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících
s případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod.

2.

	

Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmě t plnění za celé období trvání smlouvy
č iní:

bez DPH

	

336 748,- Kč ,
slovy (t řistatřicetšesttisícsedmset č tyřicetosm korun),

DPH

	

21 % 70 717,- Kč ,
r platné výši

	

slovy (sedmdesáttisícsedmsetsedmnáct korun),

včetně DPH

	

407 465,- Kč ,
slovy (čtyřistasedmtisícčtyřistašedesátpět korun),

3.	Cena díla uvedená v odstavci 2. tohoto č lánku zahrnuje následující části:

Kalkulační tabulka

Ll i

	

úhrada za TK-8305K 58ks

a2)

	

úhrada za TK-8305C 29ks

j

	

úhrada za TK-8305M 29ks

a)

	

úhrada za TK-8305Y 29ks

úhrada za odpadní nádobka WT-860 58ks

úhradu za sešívací sponky SH-10 58ks

4. Právo fakturovat předmět plnění vzniká po jeho p řevzetí a potvrzení p ředávacího
protokolu - dále též jen ,.dodací doklady" o dodávce č i službě oprávněným zástupcem
Kupujícího v místě plnění.

5.

	

Vystavený daňový doklad) faktura musí obsahovat:
a) rozpis položek p ředm ětu plnění přesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové č íslo smlouvy,
d) úplné bankovní spojení dodavatele v četně zejména č ísla účtu,
e) veškeré náležitosti dle

	

28 odst. 2 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané
hodnoty, ve zn ění pozdějších p ředpisů ,
náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku.

83 810 Kč bez DPH

61 654 Kč bez DPH

61 654 K č bez DPH

61 654 Kč bez DPH

8 236 Kč bez DPH

59 740 Kč bez DPH

f)
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6. Společně s fakturou - daňovým dokladem je Prodávající povinen p ředložit dodací
doklad, který musí obsahovat jednozna čné označení dodávky č i služby, a to včetně přesných
názvů položek, jejich po čet, jednotkové ceny, zna čku (výrobce), typ, výrobní č ísla a u
nehmotného majetku č ísla licencí. Originál dodacího dokladu p řipojený k faktu ře musí být
s předepsanými jmény zástupc ů obou smluvních stran a musí být t ěmito zástupci vlastnoru čně
č itelně podepsán.

7.

	

Splatnost řádně vystavené faktury - da ňového dokladu č iní 21 dnů ode dne doručení
Kupujícímu.

8.

	

V race, v němž je uskutečňováno pln ění, musí být faktura doručena Kupujícímu
nejpozději do 31. 12., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Kupující má právo fakturu - daňový doklad Prodávajícímu p řed uplynutím lhů ty
splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura nesprávné údaje,
chybí-li na faktu ře - daňovém dokladu některá z náležitostí, chybí-li originál dodacího
dokladu nebo obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný druh č i množství předmětu plnění než
dohodnuté ve smlouv ě . Nová lhůta splatnosti v délce 21 dn ů počne plynout ode dne doru čení
opravené faktury daňového dokladu Kupujícímu.

10.

	

Daň z př idané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani
z p řidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů , ke dni uskute čnění zdanitelného plnění.

11.

	

Platby budou probíhat výhradn ě v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje
budou uvedeny v této m ěně .

6. Dodání p ředm ětu plnění smlouvy

1. Prodávající se zavazuje, že předmět plnění bude nový, nepoužívaný, věcně a právně
bezvadný a odpovídající právním p ředpisům a závazným i doporu čujícím normám
platným v Ceské republice.

2. Předmět plnění musí vyhovovat bezpe čnostním standardům, jejichž použití je obvyklé
u obdobných produktů , a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám
Kupujícího v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií.

3. Před uskutečněním předání předm ětu plnění bude Prodávající prokazatelně informovat
oprávněného zástupce Kupujícího uvedeného ve smlouvě o připravenosti k p ředání.
Datum p řevzetí musí být stanoveno po projednání se zástupcem Kupujícího tak, aby mezi
doručením oznámení o dokončení a datem převzetí uplynulo nejméně pě t (5) pracovních
dní.

4. Dílč í dodávka předmětu plnění a díl č í fakturace se p ř ipouští pouze v p ř ípadě uvedení této
skutečnosti ve smlouv ě .

5. Pokud to není v rozporu s povahou p ředmětu plnění, musí být ke každému funkčnímu
celku př iloženy doklady nutné k jeho p řevzetí a užívání, návod k použití a p ř ípadná další
nezbytná dokumentace (nap ř. prohlášení o shod ě , atesty, prohlášení, že byly použity
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materiály a technologie v souladu s p ř íslušnými zákony a předpisy, prohlášení o
respektování enviromentálních požadavk ů daných platnými závaznými předpisy). Veškeré
dokumenty uvedené v předchozí větě musí být v českém jazyce.

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

7. V p ř ípadě neposkytnutí nezbytné sou č innosti Kupujícího lze po vzájemné dohod ě
prodloužit termín plnění smlouvy. Dohoda podle p ředchozí věty musí být písemná a musí
formu dodatku k této smlouv ě .

7. P řechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Kupující se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění dnem převzetí předmětu
pln ění Kupujícím (tuto variantu zadavatel preferuje) nebude-li ve smlouv ě dohodnuto, že
Kupující se stává vlastníkem hmotných částí předmětu pln ění od data uhrazení smluvené
ceny.

2. Kupující nabývá práva k užívání p ředmětu pln ění (nap říklad licenci k užití poč ítačového
programu) dnem převzetí p ředmětu plnění Kupujícím.

3. Kupující je oprávněn užívat p ředmět plnění od data jeho protokolárního p řevzetí a
nebezpeč í škody na p ředmětu plnění přechází na Kupujícího převzetím tohoto plnění. Za
užití předmětu plnění podle předchozí věty se však nepovažuje jeho ov ěřování a testování.

8. Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě prodlení Prodávajícího s pln ěním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím
z této smlouvy č i právních předpisů má Kupující právo uplatnit vůč i Prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: p ět setin procenta) z celkové ceny p ředmětu plnění
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Př i nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury da ňového dokladu Kupujícím
je Prodávající oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí
nařízením vlády č . 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku
z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění.

3. Jakékoliv omezování výše p ř ípadných sankcí se nepřipouští.

4. Žádná ze smluvních stran není odpov ědná za prodlení svých závazků v rozsahu, v jakém
je prodlení způsobeno prodlením s pln ěním závazků druhé smluvní strany, zejména
v př ípadě neposkytnutí požadované sou č innosti vymezené ve smlouv ě .

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

6. Okolnosti vylu čující odpov ědnost podle § 374 obchodního zákoníku nemají v souladu s
§ 300 obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
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7. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouv ě není dotčeno právo
smluvních stran na náhradu zp ůsobené škody v plné výši.

9. Náhrada škody

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

2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše č i druhu náhrady škody se nep ř ipouští.

10. Povinnosti smluvních stran

1. Povinnosti Prodávajícího:
• Dodat p ředmět plnění dle této smlouvy řádně a včas. Za řádně provedené plnění není

považováno plnění s vadami bránícími řádnému užívání p ředm ětu dodávky.
• Provádět servisní zásahy v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze záručních

podmínek a ujednání. Kontakty pro hlášení závad na dodávaném za ř ízení:
TONERMARKET s.r.o.,Olomouc.tel: 585 244 135, nebo elektronicky na emailovou
adresu: tonermarket@tonermarket.cz .

• Zachovávat ml čenlivost o všech skute čnostech, se kterými jeho zaměstnanci p řijdou
p ř i plnění práv a závazků ze smlouvy do styku.

• Prodávající se zavazuje dokonč it dílo v celém rozsahu a p ředat jej Kupujícímu
nejpozději do patnácti dnů od podpisu smlouvy

2. Povinnosti Kupujícího:
• Uhradit sjednanou kupní cenu v termínu, výši a způsobem uvedeným v č lánku 5. této

smlouvy.
• Poskytnout Prodávajícímu nezbytnou sou č innost pro řádné a v časné plnění předmětu

smlouvy.
• Informovat Prodávajícího o jakékoliv zm ěně týkající se konečného uživatele a použití

p ředmětu plnění smlouvy.
• Provozovat dodané zboží v souladu s technickými podmínkami p říslušných výrobců .
• Poskytnout pot řebnou sou činnost při provád ění předmětných služeb a servisních

zásahů , tj. p ředevším: oznámit vznik závady bez zbytečného prodlení, umožnit
provádění servisních zásah ů , minimalizovat hrozící škody a umožnit přístup
pracovníků Prodávajícího na místo instalace v rozsahu, který je v t ěchto př ípadech
obvyklý.

• Po vypot řebení tonerů nahlásit prodávajícímu zp ět požadavek na odb ěr prázdných
tonerů .
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11. Ochrana informací

1. Obě smluvní strany berou na v ědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické
podobě zve řejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o
veřejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné
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.

3. Za důvěrné 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 důvě rné ve smyslu
ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů .

4. Povinnost zachovávat ml čenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na informace:

a) které je Kupující povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č . 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších předpisů

b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně p ř ístupnými jinak, než porušením
právních povinností ze strany Prodávajícího;

c) u nichž je Prodávající schopen prokázat. že mu byly známy ještě před přijetím těchto
informací od Kupujícího, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace
nevztahuje povinnost ml čenlivosti z jiných d ůvodů ;

d) které budou Prodávajícímu po uzav ření této smlouvy sd ě leny bez závazku
mlčenlivosti t řetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.

5. Důvěrné informace zahrnují rovn ěž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí
Kupujícího a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se týkají
Kupujícího č i plnění této smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvě rné informace
druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě , a že podniknou všechny
nezbytné kroky k zabezpe čení těchto informací. Prodávající je povinen zabezpe č it
veškeré důvěrné informace Kupujícího proti odcizení nebo jinému zneužití.

7. Prodávající se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této
smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Kupujícího p ř ípustná.

8. Prodávající je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti
a respektováním práv Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu. v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.

7



9. Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno následovně :

a) v p ř ípadě 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.

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

11. V p ř ípadě , 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 p řípad porušení.

12. Ukon čení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu urč itou a to:

• do 15 dnů od data podpisu smlouvy.

2. Smluvní vztah vzniklý na základ ě této smlouvy skonč í uplynutím doby uvedené v odst. 1
tohoto č lánku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí
na dobu neurč itou, práva z odpov ědnosti za vady, povinnost ml čenlivosti, záruka a další
ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukonč it před uplynutím doby uvedené
v odstavci 1 tohoto č lánku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp ůsoby
stanovenými právními p ředpisy.

4. Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od smlouvy z d ůvodů uvedených v této
smlouvě a dále z d ůvodů uvedených v zákon ě , zejména v př ípadě podstatného porušení
smlouvy ve smyslu ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení
smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy, nebylo zp ůsobeno okolnostmi
vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

5. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího;
b) Prodávající podá insolvenční návrh jako dlužník, insolven ční návrh podaný proti

Prodávajícímu bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku
Prodávajícího nebo bude ve vztahu ke Prodávajícímu vydáno jiné rozhodnutí s
obdobnými úč inky;

c) prodávající bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

6. Za podstatné porušení smlouvy Prodávajícím, které je důvodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Kupujícího, se považuje zejména:

a) prodlení Prodávajícího s dodáním předm ětu plnění o více jak 30 kalendá řních dní po
termínu plnění;

b) porušení povinnosti Prodávajícího odstranit vady předmětu pln ění ve lhů tě 30
kalendářních dni od jejich oznámení Kupujícím;
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c) realizace předm ětu smlouvy v rozporu se smlouvou č i právními p ředpisy;
d) nedodržování jiných závazných dokument ů č i předpisů Prodávajícím (zejména

předpisů upravujících bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci, požární bezpečnost
apod.);

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

f) dodání jiného než originálního p ředm ětu plnění jehož výrobcem není firma
Kyocera.

7. Za podstatné porušení smlouvy Kupujícím, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy ze
strany Prodávajícího, se považuje:

a) prodlení Kupujícího s úhradou faktury - da ňového dokladu o více jak 30
kalendářních dní, p ř i čemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen;

b) prodlení Kupujícího s poskytnutím sou č innosti o vice než 30 kalendá řních dni od
prokazatelného doručení písemné výzvy Prodávajícím.

8. V případě odstoupení podle článku odst. 6 písm. a), b), d) č i e) je po marném uplynutí
příslušné 30denní lhů ty Kupující oprávn ěn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez
jakýchkoliv sankcí ze strany Prodávajícího.

9. Kupující je v p ř ípadě odstoupení od této smlouvy oprávn ěn podle své volby bud'
odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v
době odstoupení nesplněna. V případě částečného odstoupení od smlouvy se cena díla
snižuje o částky připadající na pln ění, 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.

10. Kupující má v p ř ípadě odstoupení od smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu škody
spoč ívající v náhrad ě prokazatelných nákladů , které mu vzniknou v souvislosti se
zajištěním náhradního pln ění.

H. 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 oprávn ění od smlouvy
odstoupit.

12. Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od smlouvy nejsou
odstoupením dot čena.

13. V případě částe čného odstoupení od této smlouvy zů stává tato smlouva v platnosti
ohledně těch částí díla, které nejsou dot čeny odstoupením.

V př ípad ě částečného odstoupení od této smlouvy Kupujícím je Prodávající povinen do 5
pracovních dnů od prokazatelného doru čení oznámení o odstoupení p ředat Kupujícímu ty
části díla, které nebyly dot čeny odstoupením, včetně případných zdrojových kódů a
dalších podkladů nezbytných k dokončení díla Kupujícím č i třetími osobami.

14. V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Kupující právo dokon č it dílo sám
nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávn ěn použít za tímto ú čelem veškeré
části díla. které nebyly dot čeny odstoupením.
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15. Smluvní vztah skon č í dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní
stran ě , nebo dnem uvedeným v oznámení.

16. Odstoupení od této smlouvy č i jině 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.

13. Práva duševního vlastnictví

1. Prodávající je povinen zajistit, aby p ředmět plnění dle této smlouvy byl bez právních
vad. zejména aby nebyl zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro Kupujícího
vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prosp ěch třetí strany nebo která by
jakkoliv omezovala užití předm ětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je
Prodávající v plném rozsahu odpov ědný za případné následky takového porušení,
př ičemž právo Kupujícího na p řípadnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává
nedotčeno.

14. Rozhodné právo, řešení sporů

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

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

3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího
porušení, ukon čení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České
republiky.

4. Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místn ě př íslušný soud
Obvodní soud pro Prahu 1; v p řípadě , že podle procesních p ředpisů je k rozhodování v ěci
v prvním stupni p ř íslušný krajský soud, ur čují smluvní strany jako místn ě příslušný soud
Městský soud v Praze.

15. Záru ční podmínky a sankce za prodlení s odstran ěním vady p ředm ětu
pln ění

1. Prodávající poskytuje na p ředm ět pln ění specifikovaný ve smlouv ě záruku na v délce
trvání dvanácti (12) m ěsíců ode dne převzetí dokon čeného a funkčního předmětu plnění
Kupujícím.

2. Prodávající se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady p ředm ě tu plnění do 5
dnů od prokazatelného nahlášení vady. Lhůta stanovená v p ředchozí vě tě platí, pokud
není v záru čních podmínkách stanovena lh ůta kratší. Prodávající je povinen vady
odstranit opravou, vým ěnou nebo opětovným provedením vadné části p ředm ětu plnění
nebo jiným způsobem stanoveným právními p ředpisy podle volby Kupujícího.
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3. V p ř ípad ě prodleni Prodávajícího s odstran ěním vady předm ětu plnění nebo nahrazením
vadného předmětu plnění shodným p ředmětem plnění novým, bezvadným ve lh ůtě dle
odst. 2 tohoto č lánku je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu
uvedenou v odst. 1 č lánku 8. (Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení).

4. Pokud Prodávající vady neodstraní ve lh ů tě uvedené v odst. 2 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 odstraňováním vad. Uplatn ěním práva podle tohoto č lánku není dotčeno právo
Kupujícího na odstoupení od smlouvy.

5. Prodávající v rámci záruky odpovídá za to, že p ředmět plnění bude v souladu s touto
smlouvou a podmínkami stanovenými platnými právními p ředpisy. Prodávající zejména
odpovídá za shodu funkčního chování a vlastností p ředmětu plnění s dodanou
dokumentací a předávacím protokolem a za použitelnost p ředmětu plnění pro ú čely
vyplývající z této smlouvy.

6. Prodávající neodpovídá za vady zp ů sobené následujícími okolnostmi:

a) nevhodnými zásahy do p ředmětu plnění provedenými Kupujícím č i třetí stranou nad
rámec úprav schválených Prodávajícím či uvedených v dokumentaci p ředmětu
plnění;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není sou částí předmětu
plnění, s výjimkou p ř ípad ů , kdy Prodávající takové zm ěny schválil nebo kdy takové
změny byly uvedeny v dokumentaci předm ětu plnění;

c) obsluhou ze strany Kupujícího č i třetích osob, která je v rozporu s dokumentací
předm ětu pln ění;

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

7. Pro uplatn ění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Kupující je oprávn ěn uplatnit
vady p ředmětu plnění u Prodávajícího kdykoliv b ěhem záruční doby bez ohledu na to,
kdy Kupující takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybností se
sjednává, že akceptací předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Kupujícího
uplatňovat nároky z vad p ředm ětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v
průběhu akceptace.

8. Pokud Kupující nem ůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se
záruční doba o dobu od oznámení vad Prodávajícímu do jejich úplného odstran ění
Prodávajícím.

9. Právy vyplývající z tohoto č lánku smlouvy nejsou dot čena ani omezena práva
Kupujícího z odpovědnosti za vady vyplývající z právních předpisů .

10. Prodávající se zavazuje na své náklady odstranit veškeré prokazateln ě zjištěné
závady, které vznikly použitím neoriginálního p ředm ětu pln ění, jehož výrobcem
není firma Kyocera.
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16. Zm ěny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit, dopl ňovat č i zrušit p řed termínem uvedeným v č lánku 12. této
smlouvy pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto ozna čovanými a
č íslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávn ěnými zástupci smluvních stran. Jiná
ujednání jsou neplatná.

17. Závě rečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a úč innosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními
stranami.

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

3. V p ř ípadě, že by n ěkteré ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů neplatné č i
neúč inné, nezpů sobuje tato skute čnost neplatnost ani neúč innost ostatních částí smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení jiným
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného č i neúč inného
ustanovení.

5. Tato smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztahů ,
které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této p ředmětn^

i
věci, at' už ústní č i písemné.
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

V Olomouci dne:

^ 6 -08- 2013

TONERMARKET, s.r.o

Ing. Jaroslav Páleník, CSc.,
jednatel spole čnosti
za stranu PRODÁVAJÍCÍHO

Ing. 
Jan 
Fliegl

Digitálně podepsal Ing. 
Jan Fliegl 
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan 
Fliegl, o=Česká republika - 
Ministerstvo financí, 
ou=10264, ou=Letenská 
15, Praha, 118 10, 
ou=Ministerstvo financí, 
title=referent, 
serialNumber=ICA - 
10251374 
Datum: 2013.08.28 
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