
 
 

SMLOUVA na vybudování nových optických rozvodů OM4 MM v objektu ČTÚ 
Sokolovská 219, Praha 9 

čj. CTU/2019_073 
 

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

 
1.  

Smluvní strany 
 

1.1. 2Pnet s.r.o. 
se sídlem:    Štefánikova 802, Mladá Boleslav III, 293 01 

 zastoupená:    Pavel Mádle 
IČO:     26504138 
DIČ:     CZ26504138 
bank. spojení:   XXX 
číslo účtu:   XXX 
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 86324 
 
(dále jen „Poskytovatel“) 

 
1.2. Česká republika – Český telekomunikační úřad 

se sídlem:   Sokolovská 219/58, 190 00 Praha 9 – Vysočany 
adresa pro doručování:  poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 
jehož jménem jedná:   Mgr. Michal Havelka, 

ředitel ekonomického odboru Českého 
telekomunikačního úřadu  

IČO:    701 06 975 
DIČ:    CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani) 
bank. spojení:   XXX 
číslo účtu:   XXX 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
(společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavírají na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
smlouvu s názvem „Vybudování nových optických rozvodů OM4 MM v objektu ČTÚ 
Sokolovská 219, Praha 9“ (dále jen „Smlouva“) následujícího znění: 
 
 

2.   
Předmět smlouvy 

 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele zpracovat realizační projektovou 
dokumentaci na vybudování nových optických rozvodů OM4 MM v objektu ČTÚ 
Sokolovská 219, Praha 9 dle přílohy č.1 a 2 této smlouvy.  

2.2. Předmětem smlouvy je dále závazek Poskytovatele vybudovat nové optické rozvody 
OM4 MM v objektu ČTÚ Sokolovská 219, Praha 9 dle přílohy č.1 a 2 této smlouvy 



a zpracované realizační projektové dokumentace. 

2.3. Předmětem Smlouvy je dále závazek Poskytovatele provést kontrolu proměřením 
parametrů nových optických rozvodů OM4 MM v objektu ČTÚ Sokolovská 219, Praha 9 
dle přílohy č.1 a 2 této smlouvy. 

2.4. Předmětem Smlouvy je na druhé straně závazek Objednatele uhradit Poskytovateli za 
dodávku a služby poskytnuté v souladu s touto smlouvou cenu dle čl. 4 této Smlouvy. 

 

 
3.  

Místo a doba plnění 
 
3.1. Místem plnění je sídlo Objednatele. 

3.2. Poskytovatel se zavazuje, že plnění dle čl. 2.1, 2.2 a 2.3 této Smlouvy poskytne 
Objednateli do 28 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. 

 
 

4.  
Cena a platební podmínky 

 

4.1. Cena za dodávku a služby dle čl. 2.1, 2.2 a 2.3 této Smlouvy činí celkem 283 527,- Kč 
bez DPH. 

4.2. Cena je stanovena jako pevná a lze ji měnit, pouze pokud dojde ke změně sazby DPH. 
K ceně bude při její fakturaci připočtena DPH v aktuální výši ke dni uskutečněného 
zdanitelného plnění. 

4.3. Veškeré náklady Poskytovatele nezbytné pro plnění smlouvy, tj. zejména cestovní, 
ubytovací, komunikace, zajištění jednání s pracovníky Objednatele, jsou součástí 
uvedených cen. 

4.4. Cenu bude Objednatel hradit na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“), 
vystaveného zhotovitelem po řádném a včasném provedení plnění na základě 
podepsaného Protokolu o předání a převzetí plnění dle čl. 5. této smlouvy. 

4.5. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení Objednateli. 

4.6. Povinnost úhrady se považuje za splněnou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele uvedeného v záhlaví této 
Smlouvy.  

4.7. Faktura bude vedle náležitostí stanovených § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o daní 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku 
obsahovat i evidenční číslo Smlouvy Objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit 
nesprávnou fakturu Poskytovateli, a to před uplynutím její lhůty splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti počne běžet dnem doručení bezvadné faktury. Fakturu zašle Poskytovatel na 
doručovací adresu Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy.  

 
 

5.  
Předání a převzetí plnění 

 

5.1. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli místo plnění do tří pracovních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní plnění (dle čl. 2.1., 2.2. a 2.3. této 
smlouvy) Objednateli nejpozději v termínu podle čl. 3.2. této smlouvy. V případě plnění 
dle čl. 2.3. této smlouvy předá Poskytovatel Objednateli Protokol o měření parametrů 



nových optických rozvodů OM4 MM. O provedení kompletního plnění bude sepsán 
Protokol o předání a převzetí plnění. 

5.3. V případě vad předávaného plnění je objednatel oprávněn tyto nepřevzít, což kontaktní 
osoba objednatele uvedená v čl. 9.4. této smlouvy uvede v Protokolu o předání a 
převzetí plnění společně s uvedením důvodů. 

5.4. Výše uvedený protokol bude sepsán a podepsán kontaktními osobami uvedenými v čl. 
9.4. této smlouvy. 

 

 
6. 

Smluvní pokuty 
 

6.1. Je-li Objednatel v prodlení s uhrazením faktury, Poskytovatel má právo účtovat zákonný 
úrok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

6.2. Objednatel má právo účtovat Poskytovateli smluvní pokutu v souvislosti s pozdním 
plněním předmětu Smlouvy dle čl. 2.1, 2.2 a 2.3 této Smlouvy ve výši 5.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení a započatých 24 hodin prodlení. 

6.3. Objednatel nemá právo uplatnit smluvní pokutu, jestliže Poskytovatel prokáže, že 
Objednatel neposkytl Poskytovateli potřebnou součinnost nutnou k tomu, aby 
Poskytovatel mohl splnit svůj závazek. 

6.4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich úhradě. 

6.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok Smluvní strany na 
náhradu skutečné škody v celém rozsahu způsobené škody. Žádná ze Smluvních stran 
neodpovídá za škodu vzniklou jako následek vyšší moci. Uplatněním nároku na smluvní 
pokutu ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit 
povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

 

 
7. 

Záruky 

 

7.1. Poskytovatel poskytuje Objednateli na plnění záruku za jakost v délce 24 měsíců 
plynoucí ode dne předání kompletního plnění dle čl. 5 této smlouvy. 

7.2. Smluvní strany sjednávají, že v případě zjištění vady plnění se Objednatel zavazuje vadu 
neprodleně oznámit Zhotoviteli prokazatelným způsobem. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje vadu odstranit do 5 dnů ode dne jejího oznámení dodáním 
bezvadné části plnění Objednateli, a to bezúplatně a na své náklady. 

 

 
8. 

Ukončení smlouvy 
 

8.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou Smluvních stran. 

8.2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených 
občanským zákoníkem. 

8.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé Smluvní straně, není-li stanoveno jinak. 

8.4. V případě ukončení této Smlouvy se Smluvní strany zavazují vypořádat veškeré své 
vzájemné závazky do 60 dnů ode dne ukončení Smlouvy. 



9. 
Ostatní ujednání  

 

9.1. Objednatel a Poskytovatel se zavazují, že bez písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany neučiní informace získané při plnění této Smlouvy v žádné podobě dostupné třetí 
straně, ani že je nepoužijí k jiným účelům než k účelům plnění této Smlouvy. Toto 
ustanovení platí i po dobu 5 let od ukončení účinnosti této Smlouvy, nemá však vliv na 
případné povinnosti Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy, případných dodatků 
uzavřených k této Smlouvě, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního 
vztahu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel. 

9.3. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace dodávky a poskytovaných 
služeb, příloha č. 2 – Technická specifikace a příloha č. 3 – Cenová nabídka. 

9.4. Kontaktními osobami ve věcech plnění závazků dle této smlouvy jsou na straně: 

a) objednatele:  XXX; 

b) poskytovatele: XXX 

9.5. Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené nebo z ní vyplývající se řídí 
občanským zákoníkem. 

9.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel 
a jedno Poskytovatel. 

 
 

10. 
Platnost a účinnost smlouvy  

 

10.1. Tato smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a nabývá účinnosti dnem zveřejnění podle zákona o registru smluv. 

10.2. Jakékoliv oznámení ve smyslu této smlouvy od druhé strany musí být písemné. 

10.3. Veškeré změny či doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, a to 
formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě potvrzených oběma 
smluvními stranami, a to osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech 
smluvních. 

10.4. Tato smlouva se vztahuje i na právní nástupce smluvních stran. 

10.5. Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svými podpisy. Prohlašují, že si 
Smlouvu přečetly a že nebyla ujednána za jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
 

Poskytovatel: 
 
 

…………………………… 
datum a podpis 

 
Pavel Mádle 

jednatel 

 
 
 
 
 

Objednatel: 
 
 

……………………………… 
datum a podpis 

 
Mgr. Michal Havelka 

ředitel ekonomického odboru 
Českého telekomunikačního úřadu 

 


