Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 10. schůze Rady města Kuřimi konané dne 23.04.2021
Dohoda o narovnání - C SYSTEM CZ, a. s.
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - návrh dohody o narovnání

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Bc. Radek Jízdný - vedoucí oddělení informačních technologií

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Radě města Kuřimi je předkládán ke schválení „Návrh dohody o narovnání se společností C
SYSTEM CZ, a. s.“
Mezi smluvními stranami město Kuřim a společností C SYSTEM CZ, a. s., je nesporné, že dne
11.10.2019 byla uzavřena Kupní smlouva 2019/D0128 (dále jen „Kupní smlouva“), kterou se
Prodávající zavázal dodat Kupujícímu 15 ks PC jednotek PC CS OFFICE i5-9500 a 15 ks 24“ LED
monitor: Phillips 243V7QDSB a další příslušenství (dále jen „Předmět koupě“) a Kupující se zavázal
za Předmět koupě uhradit kupní cenu ve výši 274.065 Kč včetně DPH. Prodávající na základě Kupní
smlouvy dodal Kupujícímu Předmět koupě, Kupující však namítal, že Předmět koupě není v souladu
s obsahem Kupní smlouvy. Kupující od Kupní smlouvy přípisem ze dne 28.11.2019 odstoupil a vyzval
Prodávajícího k úhradě smluvní pokuty ve výši 24.000 Kč za prodlení s dodáním Předmětu koupě
(dále jen „Smluvní pokuta“). Prodávající podal proti Kupujícímu na příslušný soud žalobu o zaplacení
kupní ceny, řízení je vedeno u Okresního soudu Brno – venkov pod sp. zn. 24 C 70/2020 (dále jen
„Soudní řízení“).
Mezi Smluvními stranami jsou tak sporné následující skutečnosti, resp. práva a povinnosti:
a) zda Předmět koupě dodaný Prodávajícím Kupujícímu byl v souladu s Kupní smlouvou,
b) zda je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu,
c) zda Kupující platně odstoupil od Kupní smlouvy,
d) zda má Kupující nárok na zaplacení Smluvní pokuty.
Vzhledem ke skutečnosti, že první soudní jednání nařízené v termínu 05.11.2020 bylo z
epidemiologické situace v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 odročeno na neurčito a následně
pak sdělení Okresního soudu Brno - venkov ze dne 05.01.2021 o změně přiděleného soudce dospěla
společnost C SYSTEM CZ, a. s., k rozhodnutí se s městem Kuřim domluvit na uzavření soudního
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smíru. Začala vyjednávání o podmínkách vzájemné dohody. Výsledkem je předložený dokument v
příloze. Kromě jiných podmínek byla za Předmět koupě vyjednána výsledná cena 216.590 Kč včetně
DPH, tedy cena o 57.475 Kč nižší, než původně vysoutěžená cena ve výběrovém řízení. Oddělení
informačních technologií doporučuje radě města uvedený dokument schválit a tento spor tím
definitivně ukončit.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření dohody o narovnání se společností C SYSTEM CZ, a. s, IČO 27675645, Otakara
Ševčíka 840/10, PSČ 636 00 Brno v celkové hodnotě 216.590 Kč včetně DPH.
Termín plnění: 30.04.2021
Zodpovídá: Bc. Radek Jízdný - vedoucí oddělení informačních technologií
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Návrh dohody o narovnání
C SYSTEM CZ a.s.
IČ 27675645
se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 4576
zastoupená Mgr. Romanem Klimusem, předsedou představenstva
(dále jen „Prodávající“)
Město Kuřim
IČ 00281964
se sídlem Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupené Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
(dále jen „Kupující“)
(Prodávající a Kupující společně jako „Smluvní strany“)
I. Sporná práva a povinnosti
1. Mezi Smluvními stranami je nesporné, že dne 11.10.2019 byla uzavřena Kupní smlouva 2019/D0128
(dále jen „Kupní smlouva“), kterou se Prodávající zavázal dodat Kupujícímu 15 ks PC jednotek PC CS
OFFICE i5-9500 a 15 ks 24“ LED monitor: Phillips 243V7QDSB obojí o parametrech popsaných v článku
3 Kupní smlouvy a další příslušenství popsané též v článku 3 Kupní smlouvy (dále jen „Předmět
koupě“) a Kupující se zavázal za Předmět koupě uhradit kupní cenu ve výši 274.065,- Kč včetně DPH.
2. Prodávající na základě Kupní smlouvy dodal Kupujícímu Předmět koupě, Kupující však namítal, že
Předmět koupě není v souladu s obsahem Kupní smlouvy.
3. Kupující od Kupní smlouvy přípisem ze dne 28.11.2019 odstoupil a vyzval Prodávajícího k úhradě
smluvní pokuty ve výši 24.000,- Kč za prodlení s dodáním Předmětu koupě (dále jen „Smluvní
pokuta“).
4. Prodávající podal proti Kupujícímu na příslušný soud žalobu o zaplacení kupní ceny, řízení je vedeno u
Okresního soudu Brno – venkov pod sp. zn. 24 C 70/2020 (dále jen „Soudní řízení“).
5. Mezi Smluvními stranami jsou tak sporné následující skutečnosti, resp. práva a povinnosti:
a) zda Předmět koupě dodaný Prodávajícím Kupujícímu byl v souladu s Kupní smlouvou,
b) zda je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu,
c) zda Kupující platně odstoupil od Kupní smlouvy,
d) zda má Kupující nárok na zaplacení Smluvní pokuty.
II. Dohoda o narovnání
6. Smluvní strany se dohodly, že sporné skutečnosti, resp. sporná práva a povinnosti uvedená v čl. I odst.
5 této dohody nahrazují takto:
6.1. Prodávající se zavazuje
a) dodat Kupujícímu Předmět koupě v I. jakosti a ve specifikaci dle Kupní smlouvy, s výjimkou
sporných interních reproduktorů, které Prodávající z Předmětu koupě odstraní a dodá
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

Předmět koupě bez interních reproduktorů (dále jen „Předmět koupě dle dohody“), a to
nejpozději do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dohody do sídla Kupujícího,
b) dodat Kupujícímu
a. 15 ks sluchátek k PC značky Havit H202D s mikrofonem, přes hlavu, na uši, uzavřená
konstrukce, (specifikace: konektor 3,5 mm Jack, frekvenční rozsah 20 Hz-20000 Hz,
citlivost 108 dB/mW, impedance 32 Ohm, barva černá / červená, vedení kabelu
jednostranné (do jedné mušle), konstrukce mikrofonu - sklápěcí,
b. 15 ks webkamer C-TECH CAM-07HD 720P, mikrofon, černá (specifikace: Rozlišení :
1280 x 720px, Snímač : 1Mpx 720p, Výstupní video formát : MJPEG/YUY2, Maximální
snímkování :30fps, Mikrofon : vestavěný, Připojení : USB2.0, Délka kabelu : 1,5m,
Podporovaný operační systém :Windows 7/10),
(sluchátka a webkamery dále společně jen „Sekundární příslušenství“, Předmět koupě dle
dohody a Sekundární příslušenství dále společně jen „Předmět plnění“),
a to vše nejpozději do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dohody do sídla Kupujícího,
c) vystavit a doručit Kupujícímu společně s Předmětem plnění daňový doklad na kupní cenu
Předmětu plnění na částku celkem 179.000,- bez DPH, resp. 216.590,- Kč včetně DPH, se
splatností nejméně 15 dní od doručení daňového dokladu Kupujícímu,
d) předat Kupujícímu při uzavření této dohody podepsaný návrh Prodávajícího Okresnímu
soudu Brno venkov k Soudnímu řízení na uzavření soudního smíru s následujícím obsahem:
a. Žalovaný není povinen hradit žalobci ničeho.
b. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů.
e) nevzít návrh na uzavření soudního smíru dle předchozího písmene d) zpět.
Kupující se zavazuje
a) převzít Předmět plnění,
b) zaplatit Prodávajícímu za dodání Předmětu plnění kupní cenu ve výši 216.590,- Kč včetně
DPH na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím,
c) předat Prodávajícímu při uzavření této dohody podepsaný návrh Kupujícího Okresnímu
soudu Brno venkov k Soudnímu řízení na uzavření soudního smíru, s následujícím obsahem:
a. Žalovaný není povinen hradit žalobci ničeho.
b. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů.
d) nevzít návrh na uzavření soudního smíru dle předchozího písmene c) zpět.
Prodávající poskytuje na Předmět plnění záruku v délce 36 měsíců, která začíná běžet ode dne
kompletního dodání Předmětu plnění Kupujícímu. V případě prodlení Prodávajícího s řádným
dodáním Předmětu plnění je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
Vyskytnou-li se na Předmětu plnění v záruční době vady, je Prodávající povinen nastoupit
k odstranění vady v sídle Kupujícího následující pracovní den po doručení reklamace,
reklamované vady bezplatně odstranit a předat opravený Předmět plnění Kupujícímu v sídle
Kupujícího nejpozději do 5 pracovních dní od doručení reklamace. V případě prodlení
Prodávajícího s odstraněním reklamované vady je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
Uzavření této dohody nezbavuje Prodávajícího povinnosti odstranit vady Předmětu plnění, které
Předmět plnění bude mít v okamžiku jeho převzetí Kupujícím.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že
a) Kupující není povinen hradit kupní cenu za Předmět plnění, provede-li Kupující kontrolu
Předmětu plnění a nebude-li Předmět plnění dodán v souladu s touto dohodou; Kupující
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v takovém případě není v prodlení s úhradou kupní ceny Předmětu plnění, doba splatnosti
faktury se prodlužuje o dobu prodlení Prodávajícího.
III. Společná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že vyjma práv a povinností stanovených shora v čl. II této dohody vůči sobě
nemají žádných jiných vzájemných práv a povinností. Pro vzájemnou právní jistotu Smluvních stran se
tímto Smluvní strany vůči sobě navzájem vzdávají veškerých práv a povinností vyjma práv a povinností
uvedených shora v čl. II této dohody.
2. Tuto dohodu lze měnit jen písemně. Ustanovení tohoto odstavce lze změnit jen písemně.
3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této dohody se stane neúčinným, neplatným nebo
nevymahatelným, strany této dohody se je zavazují bez zbytečných odkladů nahradit ustanovení
novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení.
4. Případná neplatnost některého z ustanovení této dohody nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení.
5. Účinnost této dohody nastává dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Zveřejnění této dohody v registru smluv se zavazuje zajistit Kupující do 5 dnů
od podpisu této dohody oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah této dohody nepovažují za obchodní tajemství, a souhlasí s jejím
uveřejněním v plném rozsahu bez jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Uzavření této dohody schválila Rada města Kuřimi na svém zasedání dne ……………… usnesením č.
……………. .
8. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

V ____________ dne __________

V ____________ dne __________

____________________________
C SYSTEM CZ a.s.
Mgr. Roman Klimus, předseda představenstva

____________________________
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
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