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Kupní smlouva  
uzavřená podle § 2079 a násl. a dále § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 
Smluvní strany 

Prodávající Kupující 

Č. smlouvy   
 

          
 Č. smlouvy   

2 7 / 1 8 0 / 2 0 2 2 

Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem Havlíčkova 517/2, Blansko Se sídlem  Jankovcova 2, Praha 7 
PSČ 678 01 PSČ 170 04 
Zastoupena Vítem Novotným Zastoupena Ing. Jaroslavem Kuželem 
Funkce 

jednatelem 
Funkce pověřený zastupováním funkce 

ředitele odboru hospodářské 
správy 

IČ 27714357 IČ 49370227 
DIČ CZ27714357 DIČ není plátce DPH 
Zapsaná v OR Krajský soud v Brně, C 53946   
Kontaktní osoba/y Mgr. Hana Novotná Kontaktní osoba/y Jaroslav Kužel 
Funkce právník Funkce vedoucí oddělení technického  

Tel. 516 411 898, 607 582 813 Tel. 602 688 252 
E-mail hnovotna@chdilna.cz  E-mail jaroslav.kuzel@nku.cz  
Bank. spojení 212448480/0300 Bank. spojení 30027001/0710 

 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

I. Obecná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Dodávka, instalace a uvedení do provozu systému jednotného času (dále jen „JČ“) do nově 
budovaného sídla NKÚ“ zadávanou elektronicky prostřednictvím e-tržiště Tendermarket. 

 

II. Předmět a účel smlouvy 

Předmětem plnění této smlouvy je zejména: Dodávka, instalace (montáž) a uvedení do provozu 
systému jednotného času skládajícího se z: 

1 ks hlavních hodin - BODET Řídicí ústředna SIGMA C, 230V, rack 19“, 

68 ks nástěnných hodin - BODET Analogové hodiny Profil 930 NTP, PoE, plast 34 cm, 

4 ks hodinového strojku systému JČ pro jejich implementaci do designových nástěnných hodin, 

4 ks designových nástěnných hodin - nástěnné hodiny Sensu M – zlaté, 

3 ks stolních LED hodin mimo systém JČ - WOODOO CLOCK, digitální LED dřevěné hodiny, 

a případný software potřebný pro nastavení hlavních či podružných hodin nebo správný chod 
systému jednotného času s časově neomezeným užívacím právem (licencí),  

 

dle specifikace, která tvoří přílohu této smlouvy, včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, 
seznámení s obsluhou, předání záručního listu, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce 
(dále též „zboží“).  

mailto:hnovotna@chdilna.cz
mailto:barbora.psotova@nku.cz
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III. Místo plnění smlouvy 

Místem plnění pro dodávku jednotného času je nově budované sídlo kupujícího na nároží ulic 
Komunardů a U Uranie v Praze 7 - Holešovicích, 170 00. 

 

IV. Termín pro dodání zboží a služeb 

Protokolární předání systému jednotného času bude nejpozději 28. 2. 2023. Zahájení instalace systému 
jednotného času bude umožněno nejdříve 1. 2. 2023. 

 

V. Kupní cena a cena poskytovaných služeb 

Kupující se zavazuje za řádně dodané zboží a služby zaplatit prodávajícímu kupní cenu v celkové výši 
384 520,- Kč bez DPH. Celková cena vč. DPH je 465 269,20 Kč vč. DPH. 

Celková cena se člení takto:  

Část plnění smlouvy Počet Celková cena bez DPH 
Celková cena včetně 

DPH 
Dodávka hlavních hodin vč. 

případného softwaru 

 
1 ks 27 480,00 Kč 33 250,80 Kč 

Dodávka nástěnných hodin  
68 ks 297 160,00 Kč 359 563,60 Kč 

Dodávka hodinového strojku pro 

designové nástěnné hodiny a jeho 
instalace do designových hodin 

4 ks 
13 200,00 Kč 15 972,00 Kč 

Designové nástěnné hodiny 4 ks 6 400,00 Kč 7 744,00 Kč 
Stolní LED hodiny 3 ks 2 280,00 Kč 2 758,80 Kč 

Ostatní služby (doprava, instalace, 
zprovoznění) 

 
38 000,00 Kč  45 980,00 Kč 

Cena celkem  384 520,00 Kč 465 269,20 Kč 
 

VI. Platební podmínky 
 

Kupní cena za dodávku zboží je stanovená jako nejvýše přípustná, obsahující všechny náklady 
prodávajícího vč. dopravy, instalace, uvedení do provozu, seznámení s obsluhou, předání záručního 
listu, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce a případného softwaru. 

Kupní cena za předmět plnění podle této smlouvy bude uhrazena po uskutečnění dodávky zboží včetně 
dopravy, instalace, uvedení do provozu, seznámení s obsluhou, předání záručního listu, prohlášení o 
shodě a návodu k obsluze v českém jazyce na základě vystaveného daňového dokladu – faktury, jejíž 
přílohou musí být předávací protokol potvrzený přebírající osobou kupujícího. 

Vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy 
a dále též číslo smlouvy kupujícího (číslo smlouvy kupujícího je vyznačené v jejím záhlaví). 

Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. 
Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu 
prodávajícího uvedeného na faktuře.  
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V případě rozpočtového provizoria se lhůta splatnosti faktury podle zák. o rozpočtových pravidlech 
prodlužuje o dobu trvání rozpočtového provizoria, nejdéle však do 31. 3. 2023 s tím, že kupující je 
oprávněn uhradit částku po částech. 

Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn fakturu vrátit se 
zdůvodněním prodávajícímu k doplnění nebo novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti 
začne plynout v celé sjednané délce až dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a 
náležitosti dle této smlouvy kupujícímu. 

 

VII. Přechod nebezpečí škody a vlastnického práva 

Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem protokolárního převzetí zboží 
bez vad a nedodělků předávacím protokolem způsobem podle této smlouvy. 

Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující po podpisu předávacího protokolu přebírající osobou 
kupujícího. 

VIII. Pojištění prodávajícího 

Prodávající prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši 2 mil. Kč. Přílohou 
smlouvy bude kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti. Prodávající je 
povinen toto pojištění udržovat po celou dobu závazkového vztahu založeného touto smlouvou. 
Prodávající je povinen na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění.  

 

IX. Záruka za jakost a sankce 

Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost po dobu záruční doby v délce 5 let od převzetí funkčního 
systému jednotného času podepsaným předávacím protokolem přebírající osobou kupujícího. 

Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady 
prodávajícímu na e-mail: hnovotna@chdilna.cz. 

V reklamaci musí být vady popsány a/nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Kupující má při uplatnění 
vady právo určit, který ze zákonných nároků z vad zboží uplatní. 

Vady reklamované za trvání záruční doby odstraní prodávající zdarma v době dohodnuté smluvními 
stranami nebo stanovené kupujícím. Kupující stanovuje dobu na zahájení opravy vady na hlavních 
hodinách na 48 hodin od nahlášení vady a dobu na zahájení opravy vady na podružných hodinách na 
5 pracovních dnů od nahlášení vady. Doba opravy hlavních hodin nepřekročí 14 kalendářních dnů a 
doba opravy podružných hodin nepřekročí 30 dnů, pokud nebude smluvními stranami dohodnuta doba 
jiná. 

V případě, že prodávající nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady v době dohodnuté 
smluvními stranami nebo stanovené kupujícím, je kupující oprávněn nechat vady odstranit jinou 
odborně způsobilou osobou na náklady prodávajícího, aniž by tím došlo k narušení záruky. 

Pro případ prodlení s dodávkou zboží ve stanoveném termínu smluvní strany sjednávají slevu z kupní 
ceny ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

X. Odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v následujících případech: 

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany 
prodávajícího, kterým je prodlení prodávajícího s termínem dodání zboží překračující 14 kalendářních 
dní a dále pokud bude při předání zjištěno, že zboží nesplňuje technické parametry zadání. 

mailto:hnovotna@chdilna.cz
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Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinnosti ze 
strany kupujícího, kterým se rozumí prodlení kupujícího s úhradou dlužné částky delší než 14 
kalendářních dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté prodávajícím v písemné 
upomínce (urgenci) doručené kupujícímu. 

Smluvní strany se zavazují důvody odstoupení od smlouvy spolu předem projednat. 

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od 
smlouvy druhé smluvní straně. 

 

XI. Prohlášení prodávajícího 

Prodávající prohlašuje, že je schopen a oprávněn dodat zboží podle této smlouvy, a to v režimu 
náhradního plnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „zákon o zaměstnanosti“). 

Prodávající prohlašuje, že v souladu se zákonem o zaměstnanosti nejpozději do 30 kalendářních dní od 
zaplacení realizované dodávky zboží vloží údaje požadované zákonem o zaměstnanosti do evidence 
plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro tento účel vedené 
Ministerstvem práce a sociálních věcí. V této souvislosti se prodávající zavazuje, že jím vystavená 
faktura za dodávku zboží bude obsahovat výslovné znění ve smyslu, že se prodávající zavazuje do 30 
kalendářních dní od zaplacení realizované dodávky zboží vložit údaje požadované zákonem o 
zaměstnanosti do evidence Ministerstva práce a sociálních věcí, a že se jedná o náhradní plnění ve 
smyslu zákona o zaměstnanosti. 

 

 

XII. Právní režim a řešení sporů 

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně 
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku. 

Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout urovnání 
smírnou cestou. 

V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně. 

Smluvní strany se shodly, že místně příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze. 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh 
a jejích případných dodatků na internetových stránkách kupujícího, na e-tržišti a na profilu zadavatele 
s nepřetržitým dálkovým přístupem. 

Prodávající bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných zdrojů. 

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupnou řadou číslovaných dodatků této 
smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou případů výslovně stanovených v této 
smlouvě, na které se povinnost uzavírání dodatků této smlouvy nevztahuje. 

Změnu kontaktních osob či kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny si neprodleně písemně 
oznámit. Tato změna nevyžaduje formu dodatku této smlouvy. 

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je podepsána elektronickými podpisy. 
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Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Přílohy: 
č. 1 - Vyplněná tabulka „NABÍDKOVÁ CENA“ 
č. 2 - Parametry technologie 
č. 3 - Doklad o pojištění 

 

 

V Praze dne ……....................  V Blansku dne ……....................             
 

 

 

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

                                     kupující                                                                           prodávající 
 

                     Ing. Jaroslav Kužel     Vít Novotný 
   pověřen zastupováním funkce ředitele    jednatel 
            odboru hospodářské správy Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. 
Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad

Vít Novotný



 

 

 

Příloha č. 1 

 

Vyplněná tabulka „NABÍDKOVÁ CENA“ 

vložená v rámci výběrového řízení do el. tržiště Tendermarket 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2 

 

Požadované parametry systému jednotného času 

 

  

SÍŤOVÉ HLAVNÍ HODINY

Požadovaná technická specifikace, které musí hlavní hodiny splňovat

Programovatelné hlavní hodiny s možností připojení (instalace a řízení) min. 80 

podružných nástěnných hodin) přes LAN objektovou síť

NTP klient/server, programování pomocí SW

zapojení (instalace) do racku objektové sítě

časová synchronizace (řízení) podružných hodin

technický list výrobce s uvedenou technickou specifikací pro ověření splnění 

požadovaných parametrů

v případě záruční poruchy zahájení servisu do 48 hodin od nahlášení 

minimální záruka za jakost 5 let

PODRUŽNÉ ANALOGOVÉ NÁSTĚNNÉ HODINY

Technická specifikace, kterou musí podružné hodiny splňovat

kulaté provedení, průměr min. 300 mm max. 350 mm

jednostranné - nástěnné

ciferník bílé barvy s černými čísly

plastový rám bílé barvy nebo kovový rám (nerez)

ploché krycí sklo akrylátové/tvrzené sklo

podružné, řízené (kompatibilní) s výše nabídnutými hlavními hodinami 

napájení a řízení po ethernetové síti (PoE)

technický list  výrobce s uvedenou technickou specifikací pro ověření splnění 

požadovaných parametrů

v případě poruchy zahájení servisu do 5 pracovních dní od nahlášení 

minimální záruka za jakost 5 let

PODRUŽNÝ HODINNOVÝ STROJEK

Technická specifikace, kterou musí hodinový strojek splňovat

hod. strojek řízený (kompatibilní) s výše nabídnutými hlavními hodinami 

napájení a řízení hod. strojku po ethernetové síti (PoE)

technický list  výrobce s uvedenou technickou specifikací pro ověření splnění 

požadovaných parametrů

v případě poruchy zahájení servisu do 5 pracovních dní od nahlášení 

minimální záruka za jakost 5 let



 

 

 

 

ANALOGOVÉ NÁSTĚNNÉ HODINY

Technická specifikace, kterou musí podružné hodiny splňovat

Vzhled hodin podle návrhu architekta: Zlaté kulaté nástěnné hodiny

jednostranné - nástěnné

umožní instalaci (výměnu) hodinového strojku za strojek systému JČ viz výše

číselník ze skládaného kovového plechu ve zlaté barvě

ve středu číselníku plech rovný, od středu se plech vějířovitě rozevírá

číselník bez označení a popisu hodin

průměr číselníku 400 mm

hloubka hodin se strojkem 30 mm

minimální záruka za jakost 5 let

LED STOLNÍ HODINY

Technická specifikace, kterou musí podružné hodiny splňovat

Vzhled hodin podle návrhu architekta: digitální LED dřevěné hodiny

stolní LED hodiny s budíkem

ukazatel času data i teploty

dotykové i reagující na zvuk

materiál: kombinace MDF desky a plastu v imitaci dýhy v odstínu ořechu

napájení bateriové a nebo USB kabelem

rozměry: ŠxVxH 150x70x40 mm +/- 20 mm

minimální záruka za jakost 5 let



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3

Doklad o pojištění

-U
UNIQA

31. 5. 2022

31. 5. 2025 bez automatického prodlužování

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného

Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.

Sídlem: Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko

IČ: 277 14 357

pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 2739902275 
o pojištění odpovědnosti v rozsahu pojistných podmínek VPP UCZ/14, UCZ/Odp/14, UCZ/Odp-P/14 
a výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

Pojištěné předměty podnikání - dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku 
pojištěného, které jsou uvedeny v příloze smlouvy, s vyloučením těchto činností:

- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, 
hostingové a související činnosti a webové portály

- Příprava a vypracováni technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Počátek pojištěni:

Konec pojištěni:

Rozsah pojištění:

Základní pojištěni

Limit plněni:

Spoluúčast:

Územní platnost:

Další pojištěná rizika a nebezpečí - v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (W)

Sublimit plnění:

Spoluúčast:

Územní platnost 
l

UNIQA linka +420 488 125 125 e-mail: info@14niqa.cz www.uniqa.cz
UNIQA pojišťovna. as, Evropská 810/130. 100 00 Pr^ia 0, Česká republika, ICO: 402 40480, 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ocdil B, vložka 2012

10.000.000 Kč

5.000 KČ 

Česká republika

10.000.000 Kc

5.000 Kč 

Česká republika



 

 

 

 

UNIQA

Odpovědnost za finanční škodu 

Sublimit plnění: 200.000 Kč

Spoluúčast: 5.000 Kč

Územní platnost: Česká republika

UNIQA

DigrtJnř podepsal Mgr. 
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