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Hardware pro Mobile Device Management (MDM) – nákup

1. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 626 94
DIČ: CZ 601 626 94
Zaměstnanec pověřený jednáním: plukovník gšt. Ing. Jaroslav Praus MSc.
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Adresa pro doručování korespondence:
Agentura komunikačních a informačních systémů, Vlastina ulice, 160 01 Praha 6
(dále jen „kupující“)

a

copy&media s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276165
Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČO: 06102131
DIČ: CZ06102131
Jejímž jménem jedná: Ing. Karel Štambera, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Fio banka a.s.

datová schránka: a2jizd3
Adresa pro doručování korespondence: V Alejích 2292/26, 430 03 Chomutov
(dále jen „prodávající“)

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ustanovením § 2079 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“), a uzavírají na veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném a účinném znění, zadanou v elektronickém nástroji NEN pod
systémovým číslem: N006/20/V00017418, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).
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2. Předmět smlouvy 

Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že odevzdá věc (dále také jen „zbožíˮ), která 
je předmětem koupě a je blíže definována v příloze č. 1 této smlouvy, jež je její nedílnou 
součástí, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a 
zaplatí prodávajícímu kupní cenu.  
 

 

3. Účel smlouvy 

Účelem smlouvy je zabezpečení provozu zařízení od společnosti Apple, která jsou spravována 
produktem Workspace ONE UEM ve verzi 9.0 a novějším, včetně zajištění před 
implementačního testování hardware pro mobilní zařízení. 

 
 

4. Kupní cena 

4.1 Nejvýše přípustná kupní cena za plnění dle této smlouvy se sjednává ve výši     
207 500,00 Kč bez DPH (slovy dvěstěsedmtisícpětset korun českých) a ve výši 
251 075,00 Kč s DPH (slovy dvěstěpadesátjednatisícsedmdesátpět korun českých). 
V takto stanovené kupní ceně budou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související 
s plněním této smlouvy (např. DPH, náklady na dopravu do místa plnění, clo, apod.). 
 

4.2 Kalkulace kupní ceny je stanovena v příloze č. 2 této smlouvy. 

 
4.3 Kupní cenu je možné zvýšit pouze z důvodů zvýšení DPH, a to na základě písemného 

dodatku ve smyslu čl. 12 odst. 12.9 této smlouvy. 

 
 

5. Lhůta a místo plnění 
5.1 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží dle čl. 2 smlouvy nejpozději do 30 

dnů od nabytí účinnosti této smlouvy podle čl. 12 odst. 12.13 této smlouvy.  

5.2 Místo plnění:  VÚ 3255 Praha, Vlastina ulice, 160 01  Praha 6.   

 
 

6. Dodací podmínky 

6.1 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží, které je originální, nové, tj. 
nepoužité, nerepasované, od originálního výrobce, nepoškozené, odpovídající platným 
technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům, předpisům výrobce a 
splňující podmínky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
22/1997 Sb.“). Prodávající je povinen na vyžádání kupujícímu doložit doklady 
prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.  

6.2 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží nezatížené právy třetích osob  
a zajistit, aby zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu splňovalo 
požadavky příslušných platných předpisů a ČSN. Není-li určeno, pak podle § 2095 až   
§ 2098 ObčZ. 
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6.3 Jako nedílnou součást plnění se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat ke každému 
kusu zboží doklady nebo dokumenty, jež jsou nutné k užívání zboží, v rozsahu 
dokumentace ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
ve znění pozdějších právních předpisů, a to v českém jazyce.  

6.4 Prodávající musí doložit prohlášení o shodě na pořizované zboží ve smyslu zákona       
č. 22/1997 Sb. a prokázat, že se jedná o bezpečný výrobek, na který je vydáno písemné 
ES prohlášení o shodě a výrobek musí být označen označením CE. Prodávající je při 
předání zboží povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této 
skutečnosti prohlášení. 

6.5 Prodávající je povinen při dodání zboží předat kupujícímu doklady nezbytné k převzetí 
a užívání zboží dle § 2087 a § 2094 ObčZ: 

     v elektronické podobě na hmotném nosiči (CD/DVD/flash disk) seznam výrobních 
čísel jednotlivých zařízení včetně uživatelsky vyjímatelných komponent a částí (jsou-li 
výrobním číslem označeny);     

    dodací list, kde se uvádí výrobní čísla jednotlivých zařízení včetně uživatelsky 
vyjímatelných komponent a částí (jsou-li výrobním číslem označeny), typ, model, 
množství dodaného zboží, jednotlivé ceny zboží; 

 návod k obsluze (uživatelský manuál); 

 potvrzený záruční list; 

 prohlášení o shodě. 

Dokumentace bude předána v českém jazyce. 
 

6.6 Smluvní strany se dohodly, že zboží bude předmětem katalogizace ve smyslu zákona 
č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti 
výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“). Prodávající se 
zavazuje, že na všechny stanovené položky dodá Úřadu pro obrannou standardizaci, 
katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSk SOJ“) - náměstí Svobody 
471/4, 160 01 Praha 6 -  soubor povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) 
podle pokynů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. Předání SPÚK je součástí plnění 
povinností prodávajícího podle této smlouvy a prodávající nemá nárok na úhradu 
nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Úřad po ověření předloženého 
SPÚK vystaví souhlasné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“, 
které bude nedílnou součástí dodávky zboží a fakturace.  

Prodávající se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace zboží 
k ověření a doplnění katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo 
doplnění katalogizačních dat Oddělení katalogizace majetku Úřadu.  

Je-li prodávající dodavatelem zboží, které je již katalogizované, nemusí katalogizaci 
provést, ale zavazuje se při předání zboží předat stanovisko Úř OSK SOJ současně 
s požadovanou dokumentací uvedenou v čl. 6 odst. 6.5. 

V případě, že prodávající nebude z objektivních důvodů moci kupujícímu předat 
stanovisko současně s dodávkou ostatních částí věci a související dokumentací, stanoví 
mu kupující přiměřenou lhůtu pro dodání tohoto stanoviska. 
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P.č. Název zboží JKM TPS TPP ÚT 

1. 
Rychlonabíječka se samostatnými kabely 

Katalogizovat 

6130 - 0 0 

2. 
Redukce USB-C to HDMI   

Katalogizovat  

5995 - 0 1 

3. 
Apple Lightning to HDMI 

Katalogizovat 

5995 - 0 1 

 4. 
          Apple Lightning to USB-C 

            Katalogizovat 

5995 - 0 1 

5. 
Kabel - redukce HDMI M – DVI M 

Katalogizovat 

5995 - 0 1 

6. 
Kabel HDMI M – display port M 

Katalogizovat 

5995 - 0 1 

7. 
MacBook 

Katalogizovat jako další referenci 

7010 0 - 0 

8. 
iMac 

Katalogizovat jako další referenci 

7010 0 - 0 

9. 
Vizualizér 
Katalogizovat 

6720 - 0 0 

10. 
Zařízení videokonferenční  
Katalogizovat jako další referenci 

5830 0 - 0 

11. 
Dotykové pero 

Katalogizovat jako další referenci 

7050 0 - 1 

 
6.7 Kupující požaduje, aby mu prodávající odevzdal požadované množství zboží jako celek, 

tj. jednou dodávkou, a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 6 odst. 6.3 a 6.5 
této smlouvy. Prodávající bere na vědomí, že kupující není povinen převzít částečné 
plnění nebo zboží, ke kterému prodávající neodevzdá příslušné doklady a dokumenty ve 
smyslu čl. 6 odst. 6.3 a 6.5 této smlouvy. 

6.8 Dodávka zboží do místa plnění bude provedena péčí prodávajícího v pracovních dnech, 
pouze úterý – čtvrtek v době od 8:00 do 14:00 hod. Nejméně 5 pracovních dní před 
dodáním prodávající telefonicky upřesní s pověřeným zástupcem kupujícího (dle čl. 12 
odst. 12.1 této smlouvy) datum a konkrétní čas předání, formu balení nebo paletizace. 
Minimálně 1 den před dohodnutým termínem předání prodávající nahlásí odpovědné 
osobě v daném místě plnění údaje k vozidlu, které zboží doručuje, pro vyřízení povolení 
vjezdu do objektu. 

Dodávkou zboží se pro účely této smlouvy rozumí:  

6.8.1 doprava zboží a souvisejících dokladů a dokumentů do místa plnění; 
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6.8.2 vyložení zboží prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a jeho 
složení na místo určené pověřeným zástupcem kupujícího; 

6.8.3 prohlídka plnění za účasti obou smluvních stran. 

6.9 Prohlídku plnění za kupujícího provede pověřený zástupce kupujícího, přičemž: 

6.9.1 vykazuje-li plnění vady, je kupující po provedené prohlídce oprávněn 
odmítnout celé plnění převzít. Za vady plnění se pro účely této smlouvy 
považuje zejména dodání jiného množství zboží, než stanovuje tato smlouva, 
dodání zboží jiné jakosti, druhu a provedení, než určuje tato smlouva a 
neodevzdání dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 6 odst. 6.3 a 6.5 této smlouvy. 
O nepřevzetí plnění bude kupujícím vyhotoven zápis, ve kterém kupující uvede 
veškeré vady zboží, pro které zboží nebylo převzato.  

6.9.2 není-li důvod odmítnout plnění převzít nebo nevyužije-li kupující svého 
práva odmítnout plnění převzít, kupující plnění převezme. Za kupujícího 
převezme plnění pověřený zástupce kupujícího, který při převzetí plnění připojí 
na všechny výtisky dodacího listu předložené prodávajícím svůj podpis. 
Okamžikem podpisu dodacího listu pověřeným zástupcem kupujícího se plnění 
v něm popsané považuje za převzaté. Dodací list obsahuje zejména odkaz na 
tuto smlouvu, rozpis jednotlivých položek zboží s uvedením jejich počtu, 
datum odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu a datum podpisu dodacího 
listu pověřeným zástupcem kupujícího. 
 

6.10 Je-li zboží převáženo a dodáváno ve vratných obalech, nestávají se obaly majetkem 
kupujícího. Kupující není povinen zaslat, nebo dopravit obaly na své náklady zpět 
k prodávajícímu. 
 

 

 

7. Platební a fakturační podmínky 

7.1 Nárok na úhradu kupní ceny kupujícím prodávajícímu vzniká po převzetí celého plnění 
stanoveného touto smlouvou kupujícím. Úhrada kupní ceny bude provedena na základě 
prodávajícím vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“), a to na bankovní účet 
uvedený na tomto daňovém dokladu. 

7.2 Po vzniku práva na úhradu kupní ceny doručí prodávající fakturu kupujícímu na 
doručovací adresu kupujícího: VÚ 3255, Vlastina ulice, Praha 6 – Ruzyně, 160 01, a to 
do 10 pracovních dnů a ve dvojím vyhotovení. 

7.3 Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 435 ObčZ. Dále musí 
faktura obsahovat zejména tyto údaje: 

- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění; 

- rozpis cen po jednotlivých položkách zboží;  

- přesnou fakturační adresu kupujícího: 

 
Odběratel 
Česká republika – Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 
160 00 Praha 6 – Hradčany 
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Konečný příjemce: 
VÚ 3255 Praha 

 Vlastina ulice 
 160 01  Praha 6  

7.4 K faktuře musí být připojen originál dodacího listu, který bude podepsaný  pověřeným  
zástupcem kupujícího a originál stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační 
doložky. 

 Dodací list musí obsahovat tyto údaje:  
 číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;  

 předmět plnění označený v souladu se smlouvou a množství dodaných měrných 
jednotek, včetně výrobních čísel jednotlivých ks zboží v případě, že je na zboží 
uvedeno, typ, model, jednotlivé ceny zboží; 

 jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;  

 jméno pověřené osoby kupujícího, razítko, datum převzetí a podpis této pověřené 
osoby. 

7.5 Kupující neposkytuje zálohové platby. 

7.6 Kupující zaplatí cenu dle faktury nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení faktury 
kupujícím.  

7.7 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
kupujícího ve prospěch prodávajícího. 

7.8 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím lhůty splatnosti, neobsahuje-li 
požadované náležitosti nebo doklad uvedený ve smlouvě, obsahuje nesprávné cenové 
údaje, nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení 
faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a prodávající vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode 
dne obdržení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit 
kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu. 
Stanoví-li prodávající v nově vystavené faktuře datum splatnosti v rozporu s čl. 7 odst. 
7.6 této smlouvy, pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto 
chybně uvedenému údaji přihlížet. 

7.9 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu 
ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou 
na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy 
snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet 
správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět 
smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši 
daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

 
 

8. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu 

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí 
zboží kupujícím. 
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9. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

9.1 Práva z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. ObčZ.

9.2 Prodávající uzavřením smlouvy poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží.
Poskytnutím záruky za jakost prodávající přejímá závazek, že zboží nebo jakákoliv jeho
část bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou
určeno, bude plně funkční a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti
vyžadované smlouvou.

9.3 Prodávající poskytuje záruku na jakost v trvání 24 měsíců (tj. záruční doba činí 24
měsíců), v níž je kupující oprávněn prodávajícímu vady oznámit a požadovat jejich
odstranění. Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne převzetí plnění kupujícím.

9.4 Záruční doba neběží:

9.4.1 po dobu, po kterou kupující nemůže plnění, nebo jeho vadou dotčenou část,
řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá prodávající;

9.4.2 po dobu, po kterou prodávající odstraňuje vady plnění, za které odpovídá
prodávající a které sice nebrání kupujícímu v řádném užívání plnění, ale
vyskytnou se opakovaně.

9.5 Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad prodávajícímu až do dne, kdy
prodávající odevzdá kupujícímu příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.

9.6 Vadu je oprávněn uplatnit bezodkladně po zjištění vady zástupce kupujícího nebo jím
pověřená osoba u prodávajícího, a to formou reklamačního protokolu písemně
(emailem, faxem, poštou) na adresu: V reklamačním protokolu
musí být vada zboží v záruce popsána a uvedeno, jak se projevuje. Prodávající
převezme reklamované zboží v místě plnění uvedeném v čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy.

9.7 Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je prodávající povinen odstranit
v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 pracovních dnů od převzetí
reklamovaného zboží do opravy podle čl. 9 odst. 9.6 této smlouvy.

9.8 O každém provedeném záručním zásahu bude sepsán „Protokol o odstranění vady a
předání zboží“. Tento protokol se vypracuje ve dvou výtiscích, jeden pro zástupce
kupujícího a jeden pro prodávajícího.

9.9 V případě reklamace zůstávají paměťová média u kupujícího, a to na základě čl. 30,
hlava V, NVMO č. 20/2013 Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a
elektronických zařízení, které nakládají s určenými neutajovanými informacemi v
rezortu Ministerstva obrany.

9.10 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích
ustanovení neběží.

10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

10.1.1 za prodlení se splněním povinnosti prodávajícího dodat zboží ve lhůtě sjednané
v čl. 5 odst. 5.1 a čl. 6 odst. 6.8 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit
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kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z kupní ceny celkem vč. DPH zaokrouhlené na celé koruny dolů;

10.1.2 za prodlení s odstraněním vad plnění a vad, na něž se vztahuje záruka, v
termínech stanovených kupujícím je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za
každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny
celkem vč. DPH zaokrouhlené na celé koruny dolů;

10.1.3 v případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy
dle čl. 11 odst. 11.1 této smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu smluvní
pokutu za porušení smlouvy stanovenou ve výši 15 % z kupní ceny celkem vč.
DPH zaokrouhlené na celé koruny dolů.

10.2 Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u prodávajícího výzvou.
Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu bankovním převodem na
bankovní účet kupujícího do 30 dnů od doručení této výzvy.

10.3 Smluvní pokutu a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a
v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je
vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroků z prodlení v plné výši.

11. Zánik smluvního vztahu

11.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká vedle ostatních případů
stanovených ObčZ také jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího
pro její podstatné porušení prodávajícím, dále v případě, že prodávající uvedl
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly
mít vliv na výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato
smlouva uzavřena.

11.2 Podstatným porušením povinností ze strany prodávajícího se rozumí zejména:

11.2.1 prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv kusu zboží po dobu delší než 10
dnů;

11.2.2 prodlení s odstraněním vad po dobu delší než 20 dnů;

11.2.3 opakované porušení povinností prodávajícího vyplývající z této smlouvy,
přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv
povinnosti;

11.2.4 dodání jiného, než sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží.

12. Zvláštní ujednání

12.1 Pověřeným zástupcem kupujícího je zaměstnanec přejímky,
je oprávněný činit za

kupujícího pouze tyto úkony:

12.1.1 dohodnout s prodávajícím den a čas předání zboží dle čl. 6 odst. 6.8 této
smlouvy;
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12.1.2 odmítnout plnění převzít dle čl. 6 odst. 6.9.1 této smlouvy, převzít plnění dle 
čl. 6 odst. 6.9.2 této smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu o 
odmítnutí převzít plnění a podpisu dodacího listu. 

Úkony učiněné pověřeným zástupcem kupujícího nad takto vymezený rámec 
nezavazují kupujícího. 

12.2 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 
smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. 

12.3 Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s 
plněním této smlouvy, je český jazyk. 

12.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

12.5 Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani 
po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, 
se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými 
materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti 
s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). 
Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 ObčZ důvěrné. 

12.6 Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, v platném znění, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, 
se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely 
naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a 
dobu stanovenou pro archivaci. 

12.7 Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy. 

12.8 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek 
vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní 
strany. 

12.9 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 
V případě změny pověřených zástupců kupujícího nebude vyhotoven dodatek 
ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu 
oznámit vhodným způsobem druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává 
okamžikem oznámení příslušné smluvní straně. 

12.10 Prodávající bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
právních předpisů. Prodávající se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení 
upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním 
orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží. 

12.11 Kupující má právo kdykoliv kontrolovat plnění závazků prodávajícího. Za kupujícího 
má toto právo ředitel AKIS nebo jím pověřená osoba. Prodávající musí kupujícímu 
provedení této kontroly umožnit. 

12.12 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou 
přednostně aplikována ustanovení této smlouvy. 

12.13  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o 
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

12.14 Tato smlouva má 13 očíslovaných stran a je uložena na elektronickém tržišti Národní
elektronický nástroj („NENˮ) na webových stránkách https://nen.nipez.cz/.

Nedílnou součástí smlouvy jsou 3 přílohy o 3 listech:
příloha č. 1 – Specifikace požadovaného zboží – 1 list
příloha č. 2 – Cenový rozklad – 1 list
příloha č. 3 – Katalogizační doložka – 1 list

V Praze dne

Kupující:

plukovník gšt. Ing. Jaroslav Praus MSc.
……………………………………….

Ředitel AKIS

Podpis ručně a otisk razítka (elektronicky)

V dne

Prodávající:

Ing. Karel ŠTAMBERA
………….…………………………
Jednatel

Podpis ručně a otisk razítka (elektronicky)

Ing. Karel
Štambera Datum: 2020.09.09
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                                                                             Příloha č. 1  k Sp.zn.: MO 224726/2020-3255 
Počet listů: 1 

 
S p e c i f i k a c e  p o ž a d o v a n é h o  z b o ž í  

 
P.č. Přesný název zboží Produktové číslo Počet 

/ks/ 
1. Rychlonabíječka CONNECT IT Fast Charge CWC-4060-BK CWC-4060-BK 4 
2. Apple Lightning to USB Cable 1m MQUE2ZM/A 4 
3. I-TEC USB-C HDMI Adapter 4K/60Hz C31HDMI60HZP 2 
4. Apple Lightning Digital AV (HDMI) Adapter  MD826ZM/A 2 
5. Apple USB-C to Lightning Cable 1m MX0K2ZM/A 2 
6. Premiumcord kabel HDMI - DVI, M/M, zlac. kontakty, 

stíněný, 1m 
kphdmd1 2 

7. Kabel C-TECH DisplayPort/ HDMI, 1m, černý CB-DP-HDMI-10 2 
8. MacBook Air 13'' Retina CZ Vesmírně šedý 2020 MWTJ2CZ/A 5 
9. iMac 21,5''CZ Retina 4K 2019 MRT32CZ/A 1 
10. Vizualizér Epson ELPDC21 V12H758040 3 
11. Streamovací mikrofon Genesis Radium 100, USB  NGM-1407 2 
12. Reproduktory Genius SP-U130 černé  31730005402 2 
13. Webkamera Niceboy STREAM 8594182424270 2 
14. Dotykové pero / stylus - ESR Digital Stylus White 4894240075661 4 
 
 
     1 680,00 Kč 
     1 920,00 Kč 
     720,00 Kč 
     2 300,00 Kč 
     1 100,00 Kč 
     160,00 Kč 
     272,00 Kč 
     124 000,00 Kč 
     33 100,00 Kč 
     35 790,00 Kč 
     836,00 Kč 
     456,00 Kč 
     1 842,00 Kč 
     3 324,00 Kč 
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Příloha č. 2  k Sp.zn.: MO 224726/2020-3255 
Počet listů: 1 

 
 

C e n o v ý  r o z k l a d  
 

 

P.č. Název zboží MJ Počet 
Cena/MJ 
bez DPH 

(Kč) 

Cena 
celkem 

bez DPH 
(Kč) 

Cena 
celkem 
s DPH 
(Kč) 

1. Rychlonabíječka CONNECT IT 
Fast Charge CWC-4060-BK 

ks 4 420,00 1 680,00 2 032,80 

2. Apple Lightning to USB Cable 
1m 

ks 4 480,00 1 920,00 2 323,20 

3. I-TEC USB-C HDMI Adapter 
4K/60Hz 

ks 2 360,00 720,00 871,20 

 4. Apple Lightning Digital AV 
(HDMI) Adapter  

ks 2 1 150,00 2 300,00 2783,00 

5. Apple USB-C to Lightning Cable 
1m 

ks 2 550,00 1 100,00 1 331,00 

6. Premiumcord kabel HDMI - DVI, 
M/M, zlac. kontakty, stíněný, 1m 

ks 2 80,00 160,00 193,60 

7. Kabel C-TECH DisplayPort/ 
HDMI, 1m, černý 

ks 2 136,00 272,00 329,12 

8. MacBook Air 13'' Retina CZ 
Vesmírně šedý 2020 

ks 5 24 800,00 124 000,00 150 040,00 

9. iMac 21,5''CZ Retina 4K 2019 ks 1 33 100,00 33 100,00 40 051,00 
10. Vizualizér Epson ELPDC21 ks 3 11 930,00 35 790,00 43 305,90 

11. 
Streamovací mikrofon Genesis 
Radium 100, USB  

ks 2 418,00 836,00 1 011,56 

12. 
Reproduktory Genius SP-U130 
černé  ks 2 228,00 456,00 551,76 

13. Webkamera Niceboy STREAM ks 2 921,00 1 842,00 2 228,82 

14. Dotykové pero / stylus - ESR 
Digital Stylus White 

ks 4 831,00 3 324,00 4 022,04 

Celková cena 207 500,00 251 075,00 
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Příloha č. 3 k Sp.zn.: MO 224726/2020-3255
Počet listů: 1

Katalogizační doložka

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem smlouvy a které
podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému
katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající zavazuje:

1. Neprodleně po uzavření smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dní, oznámit e-mailem Oddělení katalogizace
majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM”) na
e-mailovou adresu číslo smlouvy, kontaktní osobu a kontaktní údaje osoby
zodpovědné ze strany prodávajícího za provedení katalogizace položek dané smlouvy.1

2. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen
„SPÚK”) majetku definovaného smlouvou vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz.

3. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:

a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu
JPG, rozlišení do 1024x768 bodů2;

b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje
o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu
PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický
soubor, doložit správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.

4. Zabezpečit doručení SPÚK OdKM v termínu minimálně 25 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.

5. Dodat bez prodlení písemně nebo elektronicky v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách,
týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně
změn u položek majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno po kontrole a
zpracování dodaných dat vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz po
ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU
nám. Svobody 471
160 01 PRAHA 6

TEL.:
E-MAIL:
INTERNET: www.okm.army.cz

1 Zákon 309/2000 Sb., §14, bod 2
2 Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.


