
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Telekomunikační služby - telekomunikační okruhy (nájem analogových okruhů resortu

obrany)
číslo smlouvy objednatele: č. 202210194

I.

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
ICO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupena:

60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ředitelkou odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbroj ování a akvizic MO
JUDr. Pavlínou ČERMÁKOVOU

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO,
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontaktní osoby:

- ve věcech smlouvy:
• Ing. Juraj MORAVSKÝ, tel:

Adresa pro doručování kor
Sekce vyzbrojování a akvizic MO, odbor centrálních běžných výdajů,
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6;

- ve věcech organizačních a technických:
• ředitel VÚ 3255 Praha nebojím písemně pověřená osoba tel.:

Adresa pro doručování korespondence:
VÚ 3255 Praha, Vítězné náměstí 5, 160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“)
a

02 Czech Republic a.s.
Zapsaná v: Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Se sídlem: Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 - Michle
ICO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná

60193336
CZ60193336
Komerční banka, a.s., pobočka Praha
27-49084
jednání: op Account Manager, Divize firemních

dne 8. 8. 2018.
Top ACCount Manager

Telefonické a faxové s
Adresa pro doručování korespondence: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
(dále jen „poskytovatel“).

Kontaktní osoba:

Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, (dále jen „OZ“) a podle Rámcové dohody č. 19106215 uzavřené dne 15. 11. 2019 (dále jen
„rámcová dohoda“) mezi objednatelem a poskytovatelem tuto



prováděcí smlouvu na Telekomunikační služby - telekomunikační okruhy (nájem 
analogových okruhů resortu obrany)

(dále jen „prováděcí smlouva“).

II.
Účel prováděcí smlouvy

Účelem prováděcí smlouvy je zabezpečení služeb elektronických komunikací pro provoz 
komunikačních a informačních technologií v rámci resortu obrany prostřednictvím nájmu služeb 
analogových okruhů na území České republiky.

III.
Předmět prováděcí smlouvy

1. Předmětem prováděcí smlouvy je:

a) závazek poskytovatele poskytovat objednateli služby elektronických komunikací (dále jen 
„služby“) podle ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů v rozsahu a za 
podmínek vymezených rámcovou dohodou, a podle „Technické specifikace služeb“, 
která je přílohou č. 1 rámcové dohody.

b) závazek poskytovatele zabezpečit prvotnímu příjemci služeb technickou podporu pro 
poskytované služby definovanou v příloze č. 3 rámcové dohody formou:

- technického pracoviště HelpDesk dostupného nepřetržitě 24 hodin denně (24 hod./365 
dní),

- nepřetržitého 24 hodinového dohledu nad službami,
- dostupností a kvalitou jednotlivých služeb na úrovni 99,6 % doby jejich měsíčního 

provozu.
c) závazek objednatele platit poskytovateli za řádné a bezvadně poskytnuté služby 

dohodnutou cenu.
2. Přehled počtu služeb a označení přiděleného identifikačního čísla poskytovatelem pro účely 

servisních zásahů, fakturace a vzájemné komunikace smluvních stran je uveden v příloze č. 1 
„Přehled služeb a cenová specifikace služeb“ této prováděcí smlouvy.

3. Servis, údržba, dostupnost, podmínky zavedení a rušení jednotlivých služeb se řídí 
ustanoveními přílohy č. 3 „Dostupnost, kvalita a servis telekomunikačních služeb“ rámcové 
dohody.

IV.
Cena za služby

1. Cena za služby v rozsahu podle čl. III. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran 
v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Ceny za služby jsou uvedeny v příloze č. 1 „Přehled služeb a cenová specifikace služeb“. Tyto 
ceny bez DPH jsou po celou dobu platnosti prováděcí smlouvy cenami nejvýše přípustnými a 
zahrnují veškeré náklady poskytovatele spojené s poskytováním služeb.

2. Celkový finanční objem za služby, které budou poskytovány podle této prováděcí smlouvy,
činí maximálně:

1 767 208,00 Kč bez DPH 
2 138 321,68 Kč včetně DPH

(slovy dvamilionyjednostotřicetosmtisíctřistadvacetjedna korun českých 68 haléřů)

3. Cena podle této smlouvy je uváděna v Kč. Pokud se v průběhu účinnosti smlouvy Česká 
republika (ČR) stane členem Evropské měnové unie a bude-li závazně stanoven přepočet Kč
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na EUR, budou ceny sjednané v Kč podle této smlouvy přepočteny do EUR podle koeficientu 
stanoveného Evropskou měnovou unií.

4. Daň z přidané hodnoty bude po celou dobu platnosti smlouvy uplatňována v sazbě podle 
právního přepisu platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Ostatní ujednání o cenách uvedených v rámcové dohodě jsou platná i pro tuto smlouvu.
6. Poskytovatel je povinen objednateli v průběhu účinnosti prováděcí smlouvy oznámit změny 

cen uvedených v příloze č, 1 této prováděcí smlouvy za jednotlivé poskytované služby vždy, 
když dojde k jejich snížení, v souladu s rozhodnutím ČTÚ zveřejněném v jeho věstníku a je 
oprávněn provést změnu ceny v případě, že tato změna bude ve prospěch objednatele, tj. že 
tato cena bude nižší než cena, která je specifikována v příloze č. 1 této prováděcí smlouvy. 
Poskytovatel je povinen dát tuto skutečnost objednateli písemně na vědomí oznámením 
s uvedením data, kdy ke změně dochází. Poskytovatel je povinen fakturovat ceny 
za poskytnuté služby v souladu s oznámením o změně ceny služeb.

V.
Doba a místo poskytování služeb

1. Místem plnění se obecně rozumí místa koncových bodů A a B jednotlivých služeb uvedených 
v příloze č. 1 této prováděcí smlouvy pod identifikačními čísly přidělenými poskytovatelem.
Tato prováděcí smlouva se uzavírá na dobu určitou do 24:00 hodin dne 31. 3. 2024.

2. Poskytovatel se zavazuje objednateli zřídit služby specifikované přílohou č. 1 této prováděcí 
smlouvy nejpozději k 30. 04. 2020.

VI.
Podmínky pro poskytování služeb

Smluvní strany se dohodly, že podmínky pro poskytování služeb se řídí ustanoveními čl. VIII. 
rámcové dohody.

VII.
Fakturační a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnuté služby podle prováděcích smluv bude 
uhrazena v české měně (Kč).

2. Smluvní strany se dohodly, že zúčtovací období začíná prvním dnem kalendářního měsíce 
od 00:00 hod. a končí posledním dnem kalendářního měsíce časem 24:00 hod.

3. Cena plnění za poskytnuté služby podle prováděcí smlouvy bude objednatelem zaplacena 
poskytovateli na základě doručení daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného 
poskytovatelem k poslednímu dni každého proběhlého kalendářního měsíce doby platnosti 
prováděcí smlouvy. Daňové doklady budou poskytovatelem doručeny doporučeně nebo 
osobně objednateli v jednom vyhotovení (originál) a v druhém vyhotovení (kopii) prvotnímu 
příjemci služeb na adresu objednatele a prvotního příjemce služeb pro doručování 
korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.

4. Poskytovateli vznikne právo fakturovat cenu za poskytnuté služby po podpisu předávacího 
protokolu o zřízení a zahájení služby viz příloha č. 1 prováděcí smlouvy. U první faktury 
za nově zřízené služby musí být přiložen předávací protokol o zřízení a zahájení služby (příp. 
její změně) potvrzený pověřenými osobami prvotního příjemce služeb a poskytovatele, který je 
podmínkou pro zahájení plnění služby a její následnou fakturaci.
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5. Faktura bude poskytovatelem vystavena a prokazatelným způsobem doručena (doporučenou 
poštovní zásilkou nebo osobně oproti podpisu) objednateli a prvotnímu příjemci služeb do 10. 
dne následujícího kalendářního měsíce v jednom výtisků na doručovací adresu objednatele 
a prvotního příjemce služeb.

6. Prvotní příjemce služeb do 20 dnů po doručení faktury provede kontrolu fakturovaných služeb 
co do počtu a kvality služeb a vystaví „Akceptační protokol o poskytnutí služeb“ dle 
přílohy č. 7 dohody. Akceptační protokol o poskytnutí služeb potvrzený oprávněnou osobou 
prvotního příjemce služeb VÚ 3255 Praha předá objednateli spolu s vystavenou fakturou 
(kopii) osobně oproti podpisu do 25 dní od doručení faktury. K protokolu připojí případný 
návrh reklamace fakturovaného počtu, nebo kvality služeb.

7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit, neobsahuje-li některý údaj podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle požadavků uvedených 
v odst. 12 tohoto článku. Objednatel je rovněž oprávněn fakturu vrátit v případě, že 
poskytovatel neoprávněně účtuje položky, které jsou v rozporu s prováděcí smlouvou (např. 
neoprávněně účtované služby, nebo přiřadí ve svém účetním systému jiný subjekt). Při vrácení 
faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení (např. nesrovnalosti spojené s počtem služeb a 
účtovanými částkami nebo způsobem jejich vyúčtování, případně nedostupnosti služby) a 
v případě oprávněného vrácení poskytovatel vystaví novou opravenou fakturu (dále jen 
„opravená faktura“). Poskytovatel je povinen opravenou fakturu doručit objednateli do 10 dnů 
ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli.

8. Nesrovnalosti na výši účtované částky nebo způsob jejího vyúčtování ve faktuře uplatňuje 
objednatel vůči poskytovateli do 60 dnů od data, kdy objednatel obdržel fakturu vystavenou 
poskytovatelem.

9. Poskytovatel je povinen rozhodnout o uznání nebo neuznání reklamace faktury a to písemným 
vyjádřením doručeným na adresu objednatele do 30 dnů ode dne obdržení písemné reklamace 
objednatele. Pokud tak poskytovatel neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu.

10. Objednatel uhradí poskytovateli fakturovanou částku do 60 dnů ode dne doručení faktury. 
Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této prováděcí smlouvy. 
V případě opravené faktury, nebo opravného daňového dokladu je splatnost těchto dokladů 
do 30 dnů od jejich doručení. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby 
z účtu objednatele.

11. V případě, že je dostupnost poskytovaných služeb ve zdanitelném období nižší než dohodnutá 
úroveň podle odst. 2 čl. III. rámcové dohody, je poskytovatel povinen objednateli účtovat 
sníženou cenu za měsíc poskytnuté služby postupem podle odst. 3 přílohy č. 3 rámcové 
dohody. Podklady poskytne prvotní příjemce služeb.

12. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
§ 435 OZ a podle požadavků objednatele, musí obsahovat u předmětu prováděcí smlouvy 
uvedeného v odst. 1. čl. III. souhrnný rozpis o službách, které jsou vždy uvedeny 
na samostatných řádcích tiskového i elektronického výstupu a:
- označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura“ s uvedením evidenčního čísla,
- obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání poskytovatele s uvedením IČO a DIČ,
- název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ,
- číslo prováděcí smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění,
- datum vystavení a datum splatnosti daňového dokladu,
- datum zúčtovacího období (u nově zřízených služeb a zrušených služeb bude uvedena 

doba, která je uvedena na „Předávacím protokolu - zřízení a zahájení nebo rušení 
služby“),

- identifikace služby, název a popis služby,
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- cenu za vyúčtování konkrétní služby (uvedené v odst. 1. čl. III. prováděcí smlouvy) 
v daném zúčtovacím období v Kč bez DPH,

- sazbu DPH a výši DPH v Kč,
- celkovou cenu za vyúčtování konkrétní služby v Kč včetně DPH v daném zúčtovacím 

období,
- celkovou cenu za služby v Kč bez DPH v daném zúčtovacím období,
- celkovou cenu sazby DPH za služby v Kč v daném zúčtovacím období,
- celkovou cenu za služby v Kč včetně DPH v daném zúčtovacím období,
- označení peněžního ústavu a čísla účtu poskytovatele, na který má být poukázána platba,
- podpis a razítko poskytovatele,
- údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm 

zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.

13. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat fakturační a provozní údaje třetí straně v rámci 
resortu a také mimo resort obrany. Pro prvotního příjemce služeb VÚ 3255 Praha bude 
faktura zaslána rovněž v elektronické podobě na adresu nalla@army.cz.

14. Pokud budou u poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 
zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel 
při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto 
zákona.

VIII.
Vlastnictví a odpovědnost za škody na zařízeních poskytovatele 

předaných k poskytnutí plnění
1. Vlastníkem koncových zařízení předaných poskytovatelem prvotnímu příjemci služeb 

k zabezpečení služeb podle čl. III. prováděcí smlouvy, je poskytovatel. Nebezpečí škody na 
předaném koncovém zařízení prvotnímu příjemci služeb k poskytnutí služeb nebo po jeho 
poskytnutí u prováděcích smluv, přechází z poskytovatele na prvotního příjemce služeb 
okamžikem podpisu „Protokolu o předání - vrácení materiálu" po předání koncového zařízení, 
který je součástí předávacího protokolu o zřízení a zahájení služby a zpětně z prvotního 
příjemce služeb na poskytovatele po podpisu „Protokolu o předání - vrácení materiálu“ po 
vrácení koncového zařízení, který je součástí protokolu o rušení služby.

2. V případě poškození nebo zničení zařízení zaviněného v důsledku válečných událostí, 
teroristických aktů, přírodních a klimatických katastrof apod., tedy z příčin, které obsluhy 
zařízení neovlivní (vyšší moc), bude vzniklá škoda na zařízení hrazena z pojištění 
poskytovatele, nebo z vlastních prostředků poskytovatele.

3. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu platnosti dohody uzavřené pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě ve výši odpovídající pojistné částce 2,5 mil. Kč. Na písemnou 
výzvu objednatele je poskytovatel povinen kdykoliv po celou dobu plnění rámcové dohody 
tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením pojistitele, a to do pěti pracovních dnů od 
obdržení této výzvy.

4. Škody na majetku poskytovatele způsobené činností prvotního příjemce služeb hradí resort 
obrany na základě písemné specifikace skutečné výše škody, kterou předá poskytovatel 
objednateli do tří pracovních dnů od jejího oznámení.

IX.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Smluvní pokuty a úroky z prodlení se řídí ustanoveními čl. XII. rámcové dohody.
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x.
Zvláštní ujednání

1. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.

2. Ochrana utajovaných informací se řídí ustanoveními čl. XIII. rámcové dohody v rozsahu 
odstavce 1 až 11.

XI.
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah vymezený prováděcí smlouvou zaniká v těchto 
případech:

a) uplynutím doby, na kterou byl smluvními stranami sjednán při splnění všech smluvních 
závazků řádně a včas, nebo vyčerpáním celkového finančního limitu uvedeného v čl. IV 
odst. 2 této prováděcí smlouvy,

b) na základě písemné dohody smluvních stran,
c) jednostrannou výpovědí ze strany objednatele bez uvedení důvodu s dvouměsíční 

výpovědní lhůtou, která počíná běžet následujícím dnem ode dne doručení výpovědi,
d) jednostranným odstoupením od prováděcí smlouvy pro její podstatné porušení 

poskytovatelem,
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením prováděcí smlouvy ze strany 

poskytovatele ve smyslu § 2001 a násl. OZ se rozumí:
a) nedodržení sjednaného rozsahu a druhu služeb,
b) nesplnění povinností poskytovatele uvedených v čl. XIII. rámcové dohody.

3. Odstoupení od prováděcí smlouvy dle odst. 1. písm. d) tohoto článku nevylučuje vymáhání 
náhrady vzniklé škody a současné uplatnění smluvní pokuty.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Prováděcí smlouvaje vyhotovena elektronicky o 7 listech a 3 přílohách o 3 listech. Prováděcí 
smlouva nemůže být poskytována třetím osobám, mimo legitimních poddodavatelů 
poskytovatele.

2. Prováděcí smlouva uzavřená mezi objednatelem a poskytovatelem na služby může být měněna 
nebo doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými a postupně číslovanými 
dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Smluvní strany jsou oprávněné zhotovit si pro 
svou potřebu kopie těchto dodatků za dodržení podmínky stanovené v odst. 1 tohoto článku 
prováděcí smlouvy.

3. Prováděcí smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce a podle českého právního řádu. 
Záležitosti výslovně neupravené prováděcí smlouvou podléhají režimu OZ.

4. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

5. Ustanovení rámcové dohody výslovně zde neuvedená jsou platná a závazná i pro prováděcí 
smlouvu a smluvní strany jsou povinny se při plnění prováděcí smlouvy jimi řídit.

6. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření prováděcí 
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky 
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem 
prováděcí smlouvy připojují pod ní své podpisy.
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7. Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších přepisů.

8. Nedílnou součástí prováděcí smlouvy jsou přílohy:
č. 1 - Přehled služeb a cenová specifikace služeb květen 2020; 
č. 2 - Přehled služeb a cenová specifikace služeb červen 2020; 
č. 3 - Rozpis finančního plnění.

V Praze dne . .2020

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
ředitelka

podepsáno elektronicky

V Praze dne . . 2020

Podpis a razítko objednatele Podpis a razítko poskytovatele

7

Zuzana 
Šnajdarová

Digitally signed by Zuzana 
Šnajdarová 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60193336, 
o=O2 Czech Republic a.s., ou=2676, 
cn=Zuzana Šnajdarová, 
sn=Šnajdarová, givenName=Zuzana, 
serialNumber=P247674 
Date: 2020.04.09 09:12:36 +02'00'



Příloha č. 1 prováděcí smlouvy č. 202210194

Přehled služeb a cenová specifikace služeb květen 2020

02 Czech Republic a.s. - analogové okruhy

Poř.
číslo

služby

Referenční
číslo kód NUI Označení

Jednotková cena 
za službu za 

kalendářní měsíc v 
Kě bez DPH

Jednorázová cena 
za zřízení služby v 

Kč bez DPH

celková cena službu v Kč 
včetně zřizovacího poplatku s 

DPH za 1 měsíc

A B C D E F G

1. Lit-Tep 4 800,00 1,00 5 809,21
2. Dob-Sedl 4 800,00 1,00 5 809,21
3. Víd-Pos 8 000,00 1,00 9 681,21
4. Víd-Jar 4 000,00 1,00 4 841,21
5. Kom-Duk 11 4 000,00 1,00 4 841,21
6. Kom-Duk I 4 000.00 1,00 4 841,21
7. Kou-Pod 4 000,00 1,00 4 841,21
8. Kou-Knín 4 000,00 1,00 4 841,21

CELKEM 37 600,00 8,00 45 505,68



Príloha í. 2 prováděcí smlouvy č. 202210194.

Přehled služeb a cenová specifikace služeb červen 2020

02 Czech Republic a.s. - analogové okruhy

Poř.
číslo

služby

Referenční
číslo kód NU1 Označení

Jednotková cena 
za službu za 

kalendářní měsíc v
Kč bez DPH

Jednorázová cena 
za zřízení služby v 

Kč bez DPH

celková cena službu v Kč 
včetně zřizovacího poplatku s 

DPH za 1 měsíc

A B C D E F G
1. Lit-Tep 4 800.00 5 808,00
2. Dob-Sedl 4 800,00 5 808,00
3. Víd-Pos 8 000,00 9 680,00
4. Víd-Jar 4 000,00 4 840,00
5. Kom-Duk 11 4 000,00 4 840,00
6. Kom-Duk 1 4 000,00 4 840,00
7. Kou-Pod 4 000,00 4 840,00
8. Kou-Knín 4 000,00 4 840,00

CELKEM 37 600,00 0,00 45 496,00



Příloha č. 3 k prováděcí smlouvě č. 202210194

Rozpis finančního plnění v roce 2020 - 2024 :
Plnění v roce 2020
květen 2020 45 505,68 Kč
červen 2020 45 496,00 Kč
červenec 2020 45 496,00 Kč
srpen 2020 45 496,00 Kč
září 2020 45 496,00 Kč
říjen 2020 45 496,00 Kč
listopad 2020 45 496.00 Kč
Celkem 2020 318 481,68 Kč

Plnění v roce 2021
Celkem 2021 545 952,00 Kč

Plnění v roce 2022
Celkem 2022 545 952,00 Kč

Plnění v roce 2023
Celkem 2023 545 952,00 Kč

Plnění v roce 2024
Celkem 2024 (4 x 45 496,00 Kč) 181 984,00 Kč

Plnění celkem prováděcí smlouva: 2 138 321,68 Kč
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