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OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KOUPI HW A ZAJIŠTĚNÍ SW M-COM S.R.O. 

Právní a technické podmínky prodeje HW, zajištění SW a poskytnutí souvisejících služeb společností M-COM 

s.r.o., se sídlem se sídlem Jana Růžičky 1165/2A, 148 00 Praha 4, sp. zn. C 60024 vedenou u Městského soudu 

v Praze („Prodávající“), se skládají z těchto Obchodních podmínek pro koupi HW a zajištění SW M-COM s.r.o., 

(„OP“), a smlouvy uzavřené objednatelem podpory („Smlouva“ a „Kupující“) a případně dalších dokumentů 

odkazovaných Smlouvou. V případě rozporu mezi těmito OP a Smlouvou či jí odkazovanými dokumenty má 

Smlouva přednost před OP a pořadí přednosti dalších dokumentů se řídí podmínkami sjednanými ve Smlouvě. 

Není-li ujednáno jinak, má tělo Smlouvy přednost před jejími přílohami. 

 

Souhlas Kupujícího s těmito OP je udělen, není-li ujednáno jinak, zejména odsouhlasením nabídky 

Prodávajícího, která se na tyto OP odkazuje. 

 

JESTLIŽE S TĚMITO OP A SMLOUVOU SOUHLASÍTE ZA KUPUJÍHO A NIKOLI SVÝM JMÉNEM, PROHLAŠUJETE 

A ZARUČUJETE, ŽE JSTE PLNĚ OPRÁVNĚNI ZAVÁZAT KUPUJÍCÍHO TĚMITO OP A SMLOUVOU. V OPAČNÉM 

PŘÍPADĚ JSTE ZE SMLOUVY A TĚCHTO OP ZAVÁZÁNÍ PŘÍMO. 

 

1. Předmětem Smlouvy je v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („OZ“) 

zejména povinnost Prodávajícího odevzdat Kupujícímu Předmět koupě, jak je tento definován níže a 

umožnit mu nabýt k Předmětu koupě vlastnické právo a povinnost Kupujícího Předmět koupě převzít a 

zaplatit Prodávajícímu Cenu, jak je tato definována níže.  

2. Je-li tak Předmět koupě vymezen Smlouvou, je předmětem Smlouvy společně s prodejem HW či 

samostatně také poskytnutí či zprostředkování poskytnutí některých práv duševního vlastnictví (licence) k 

software, který je určen k užívání současně s hardwarovými prvky Předmětu koupě. 

3. Předmětem Smlouvy je, je-li tak výslovně ujednáno ve Smlouvě, také závazek Prodávajícího poskytnout 

dodatečné služby spojené s Předmětem koupě a jeho předáním a instalací, blíže popsané ve Smlouvě. 

4. Předmětem koupě je hardwarové vybavení a případně software, nebo software samotný a služby spojené 

s Předmětem koupě, blíže specifikované ve Smlouvě („Předmět koupě“), a to včetně tam specifikovaného 

příslušenství. 

5. Prodávající je povinen předat současně s Předmětem koupě Kupujícímu veškeré doklady a manuály 

vztahující se k Předmětu koupě, pokud takové doklady existují a jsou určeny k tomu, aby byly s Předmětem 

koupě dodávány („Doklady“). 

6. Předmět koupě, je-li tvořen hardwarovým vybavením, bude předán v sídle Prodávajícího, a to do 15 dnů 

ode dne uzavření Smlouvy, není-li ujednáno jinak. Předmět koupě spočívající v software či službách bude 

splněn a předán způsobem a v termínu dle Smlouvy, jinak platí, že tak bude učiněno v elektronické podobě, 

formou vzdáleného přístupu a v případě zajištění software formou poskytnutí přístupových údajů a dalších 

informací nezbytných pro stažení, instalaci a využívání software, a to v termínu do 15 dnů ode dne uzavření 

Smlouvy, není-li ujednáno jinak. 

7. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.  

8. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu koupě či jeho části se Kupující zavazuje uhradit 

Prodávajícímu odměnu za uskladnění Předmětu koupě ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH za každý započatý 

kalendářní den prodlení. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle příslušných právních 

předpisů.  

9. Kupní cena, případně jiná odměna Prodávajícího za prodej Předmětu koupě a poskytnutí dalšího plnění 

dle Smlouvy je stanovena dohodou Prodávajícího a Kupujícího ve Smlouvě („Cena“). 
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10. Cena je vždy udávána bez DPH. Ke stanovené Ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými 

právními předpisy. 

11. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dodání Předmětu koupě stanovené ve Smlouvě. 

12. Veškeré náklady spojené s dodáním Předmětu koupě a poskytnutím dalšího plnění Kupujícímu, zejména 

náklady spojené s dopravou, budou-li vynaloženy Prodávajícím, budou hrazeny Kupujícím, není-li 

stanoveno jinak ve Smlouvě.  

13. Cena je splatná po dodání Předmětu plnění či poskytnutí dalšího plnění a bude uhrazena Kupujícím 

Prodávajícímu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím do 15 dnů ode dne 

doručení takového daňového dokladu (faktury) Kupujícímu, a to bankovním převodem na účet 

Prodávajícího uvedený v příslušném daňovém dokladu (faktuře).  

14. Kupující není oprávněn pozastavit nebo odmítnout platbu Ceny z důvodu chybně vystaveného daňového 

dokladu (faktury). V takovém případě je Kupující povinen neprodleně písemně vyrozumět Prodávajícího, 

který je povinen bez zbytečného odkladu vystavit a doručit Kupujícímu opravený daňový  doklad 

(fakturu). 

15. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení 

ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

16. Prodávající je oprávněn zadržet Předmět koupě nebo jeho část pro zajištění svých pohledávek vůči 

Kupujícímu. 

17. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu plnění spočívajícího v hardware v délce a za 

podmínek stanovených výrobcem jednotlivých prvků Předmětu koupě, jak jsou tyto popsány v 

Dokumentaci (dále jen „Záruční doba“).  

18. Kupující je povinen s odbornou péčí provést kontrolu přebíraného Předmětu koupě bez zbytečného 

odkladu poté, co je mu předán, a to co do poškození a kvality, a případně okamžitě vytknout zjištěné vady. 

Prodávající je následně povinen bez zbytečného odkladu po obdržení písemného oznámení od Kupujícího 

vady Předmětu koupě odstranit nebo dodat bezvadnou příslušnou část Předmětu koupě. Pro dodání 

opraveného nebo bezvadného Předmětu koupě se přiměřeně použije Smlouva a tyto OP, nedohodnou-li 

se strany jinak. 

19. Odpovědnost Prodávajícího za vady nevzniká zejména, jestliže byly tyto vady způsobeny po přechodu 

nebezpečí škody (i) vnějšími událostmi, které nebylo možné odvrátit, (ii) v důsledku zacházení s Předmětem 

koupě v rozporu s Doklady, či neodborného zacházení jinak než s obvyklou péčí, nebo (iii) nesprávným 

skladováním Předmětu koupě či jeho části. Odpovědnost Prodávajícího za vady rovněž nevzniká v případě 

zjevných vad uplatněných až po převzetí Kupujícím, které byly s náležitou odbornou péčí zjistitelné při 

kontrole a prohlídce Kupujícím. 

20. Každá ze stran nese odpovědnost škodu příslušnou stranou způsobenou, není-li výslovně ujednáno jinak. 

21. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, vzniklou v důsledku vyšší moci nebo okolností, které jinak vylučují 

odpovědnost strany. Strany se však zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 

okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy.  

22. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro případ, kdy jedna strana způsobí druhé straně porušením 

Smlouvy či zákona v souvislosti s plněním Smlouvy, bude taková škoda nahrazena do výše částky Ceny. 

Ušlý zisk se nenahrazuje. 

23. Hovoří-li tato Smlouva o škodě, míní se tím současně újma na jmění (škoda) ve smyslu § 2894 odst. 1 OZ 

a dále vždy i nemajetková újmu ve smyslu § 2894 odst. 2 OZ.  

24. Kupující bere na vědomí, že Objednateli může vzniknout podstatná škoda z důvodu nutnosti úhrady ceny 

(licenční odměny) za počítačové programy, jež Prodávající získá pro účely jejich poskytnutí či zajištění jejich 

poskytnutí Kupujícímu v případě, kdy Kupující takové počítačové programy z jakéhokoli důvodu 

nepřevezme nebo neuhradí. Kupující bere na vědomí, že takové počítačové programy jsou zpravidla 

získávány pro účely využití konkrétním koncovým zákazníkem (Kupujícím) a jako takové je Prodávající není 

schopen využít jinak a není zpravidla schopen je ani vrátit. Případnou škodu takto způsobenou se Kupující 

odlišně od ujednání výše zavazuje uhradit zcela. 

25. Obě strany jsou povinny utajit veškeré informace, které se dozvědí v rámci uzavírání a plnění Smlouvy bez 

ohledu na formu informace či způsob jejího získání („Důvěrné informace“). 
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26. Strany se dohodly, že nesdělí Důvěrné informace žádné třetí straně a přijmou taková opatření, která 

znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

a. má strana opačnou povinnost stanovenou zákonem nebo na jeho základě; 

b. strana sdělí takové Důvěrné informace osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti, za předpokladu, že písemně oznámí druhé straně, které třetí osobě byla 

Důvěrná informace zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou povinností mlčenlivosti 

jako má sama; 

c. se takové Důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto ujednání o důvěrnosti; nebo 

d. druhá strana dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné informace souhlas. 

27. Strany se zavazují nakládat s Důvěrnými informacemi jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat 

je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití i prozrazení. 

28. Budou-li údaje, ke kterým strany získají v souvislosti se Smlouvou přístup, mít povahu osobních údajů ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou strany 

povinny přijmout veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a 

zajistit nakládání s údaji druhé strany v souladu s tímto zákonem. Takové údaje jsou strany oprávněny 

zpracovávat výhradně pro účely a po dobu plnění Smlouvy. 

29. Pro případ, že je součástí Předmětu plnění také (či výhradně) poskytnutí či zajištění poskytnutí licence k 

software či jiným předmětům duševního vlastnictví („Díla“), zavazuje se Prodávající Kupujícímu udělit či 

zajistit udělení práva k užití Děl (licenci), a to v rozsahu a za podmínek, zejména co do rozsahu licence a 

licenční odměny, za kterých licenci k Dílům poskytuje osoba vykonávající majetková práva k jednotlivým 

Dílům.  

30. Oprávnění k Dílům je uděleno s rozvazovací podmínkou včasného zaplacení Ceny. Bude-li tedy Kupující 

v prodlení s úhradou Ceny, není oprávněn Díla tvořící součást Předmětu koupě či celý Předmět koupě, 

je-li tvořen jen Díly užít až do zaplacení. 

31. Každá ze stran má, nad rámec zákonného oprávnění, právo odstoupit od Smlouvy také v případě, že: 

a. druhá strana hrubě poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a toto porušení nenapraví 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě nejméně 30 dnů, určené v písemné výzvě doručené 

porušující straně; či 

b. druhá strana vyhlásí úpadek, na její společnost je podán návrh na zahájení insolvenčního 

řízení nebo byla vyhlášena likvidace její společnosti na základě příslušného zákona. 

32. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. V 

takovém případě si strany vrátí případně dosud poskytnuté plnění. 

33. Vlastnické právo k Předmětu koupě, v rozsahu, ve kterém je tvořen hardwarem, nabývá Kupující úplným 

zaplacením Ceny. 

34. Kupující není povinen převzít Předmětu koupě či jeho část neodpovídající sjednané specifikaci. V takovém 

případě Kupující vystaví Prodávajícímu potvrzení, které bude obsahovat zejména následující údaje: 

a. prohlášení, že Kupující odmítá převzít Předmětu koupě či jeho část; 

b. důvody pro odmítnutí převzetí včetně označení zjištěných vad; 

c. datum; a 

d. podpis zástupce Kupujícího. 

35. V případě, že převzetí bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto, je Prodávající povinen zjištěné vady na 

vlastní náklady neprodleně odstranit a vyzvat Kupujícího k opětovnému převzetí. 

36. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího okamžikem předání a převzetí Předmětu koupě či jeho části. 

37. Uplatněním práva na jakoukoli smluvní pokutu dle Smlouvy či těchto OP není dotčeno právo oprávnění 

strany na náhradu škody ve výši přesahující částku příslušné smluvní pokuty. 

38. Strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na 

plnění povinností stran nebo mohou mít vliv na další platnost Smlouvy. 

39. Prodávající je oprávněn využít pro plnění Smlouvy subdodavatele. 
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40. Veškeré změny a doplňky ve vztahu ke všem článkům Smlouvy s výjimkou těchto OP je možné provést 

pouze formou písemného číslovaného dodatku podepsaného oběma stranami. Prodávající je oprávněn 

tyto OP jednostranně změnit; v takovém případě sdělí tuto skutečnost Kupujícímu ve lhůtě nejméně 30 

dnů přede dnem účinnosti změny OP. Kupující má v případě nesouhlasu s takovou změnou právo 

Smlouvu vypovědět ke dni účinnosti změny OP. 

41. Smlouva a tyto OP se řídí a budou vykládány v souladu právním řádem České republiky, zejména OZ. 

Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani 

před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

42. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo 

výkladem Smlouvy a těchto OP jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný 

spor, bude takový spor předložen jednou ze stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto 

sjednávají místní příslušnost obecného soudu Poskytovatele. 

43. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy či těchto OP neplatným či nevymahatelným, nebude 

to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy a OP. Strany se zavazují nahradit 

neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu 

vyjádřenému původním ustanovením a Smlouvou jako celkem. 

44. Pro případ uzavírání této Smlouvy strany vylučují použití § 1740 odst. 3 OZ, který stanoví, že Smlouva je 

uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle stran. 


