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KRPT- 211949/ČJ-2020-0700VZ 

 
KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen “občanský zákoník”) 
 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem: „Programové vybavení k převoznímu 
operačnímu středisku“ pro Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

 
Článek I. 

Smluvní strany 
 
1. Kupující: Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

Zastoupený: Ing. Rostislav Staníček, vedoucí odboru informačních a komunikačních 
technologií 

Sídlo: 30.dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
  
Bankovní spojení: Česká národní banka 

č. účtu: 28933881/0710 
IČO: 75151502 
DIČ: CZ75151502 

e
Datová schránka: n5hai7v 
(dále jen „kupující“) na jedné straně 

a 
2. Prodávající: KOMCENTRA s.r.o. 

Sídlo: Dejvická 574/33, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

IČO: 41186991 
DIČ: CZ41186991 

Datová schránka: 6xx5h2x 
 

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C3879 

(dále jen „prodávající“) na straně druhé 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží 
specifikované v článku III. této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.
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2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v 
termínu stanovenou touto smlouvou. 

 
 

Článek III. 
Zboží 

 
1. Zbožím se rozumí programové vybavení k převoznímu operačnímu středisku, včetně 

dopravy do místa plnění, pro Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje dle 
následující specifikace: 

(Převozní operační středisko viz. Centrální rámcová dohoda s názvem „Dodávka převozních 
operačních středisek (kufrové provedení) č. j. PPR-39754-38/ČJ-2019-990640 uzavřena dne 
22. 6. 2020, dle přílohy č. 1 této rámcové dohody – „Technická specifikace předmětu plnění“) 

 

 
Aplikační programové vybavení: 

- ServiceBus – sběrnice meziprocesové komunikace pro řízení vnitřních příkazů a dat 
- Izolační bridge - služba zajišťující izolovanost databáze od ostatních databází 
- Supervisor - aplikační programové vybavení pro dohlížení chodu procesů, zapisování 

protokolu a pro nouzové vyrozumívání uživatelů 
- DataSrv - služba pro zajištění replikace dat mezi databázemi 
- StatSrv - služba pro tvorbu a spouštění statistických sestav 
- SyncSrv - služba pro synchronizaci programového vybavení a hromadné řízení 
- MapSrv - aplikační server poskytující mapové služby 
- SMS ovladač - aplikační programové vybavení pro příjem a odesílání SMS zpráv 
- Serverové služby - interface - balík služeb obsahuje sadu generických služeb pro zakládání 

událostí v systému JITKA na základě datových vět, přijímaných z externích systémů 
- DigiSwitch - aplikační programové vybavení digitálního propojovacího pole (přepínač), které 

zajišťuje libovolné propojování (dle konfigurace dané uživatelem) jednotlivých terminálů 
rádiové komunikace s pracovišti operátorů nastavováním směrování IP paketů 

- Signal - řízení I/O - služba zajišťující mezivrstvu mezi integračním rozhraním komunikací a 
aplikacemi integrace komunikací. Na základě přijatých informací předává řídící bity aplikaci 
DigiSwitch 

- PegasHovorR - programové vybavení, které přijímá cestou meziprocesové komunikace 
požadavky ostatních procesů na zvukové i datové funkce rádiového terminálu Pegas. 
Komunikuje s blokem BER prostřednictvím rozhraní CC-API 

- Posel - proces vzájemné komunikace mezi uživateli, včetně přehrávání zvuků 
- Touchscreen - aplikační programové vybavení ovládacích obrazovek dotykového monitoru 

pro řízení telefonního a rádiového provozu, případně i dalších technologií 
- Protokol - aplikační programové vybavení, které umožňuje zobrazení aktuálního protokolu 

komunikací 
- LogAnalyzer - aplikační programové vybavení, které umožňuje zpětnou analýzu protokolu 

komunikací 
- Řízení tlf. přípojky - služba řízení integrace telefonního provozu 
- LCR-W7 - aplikace dvoukanálového záznamu posledních hovorů. Jeden kanál je zpravidla 

přidělen pro záznam telefonních hovorů, druhý kanál je určen pro záznam rádiové 
komunikace. Záznam probíhá formou ukládání paketů audia na HDD virtuální pracovní 
stanici (klienta), přehrávání pak cestou přes její zvukovou kartu 

- HwMon - přebírání údajů z čidel a distribuce případných stavů 
 
2. Součástí dodávky zboží je doprava do místa plnění, pojištění, balné a další poplatky, tj. 
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recyklačních, autorizační, clo apod. a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s 
dodáním zboží. 

 
3. Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, kompletní, v originálním balení výrobce 

a kupující bude jeho prvním uživatelem. 
 
4. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá vady ve smyslu ustanovení § 2099 a násl. občanského 

zákoníku. 
 
 

Článek IV. 
Doba a místo plnění 

 
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží do místa plnění nejpozději do 30 - ti dnů od účinnosti této 

smlouvy. 
 
2. Místo plnění je adresa kupujícího 

 
3. Prodávající se zavazuje informovat písemně (e-mailem) kupujícího (kontaktní osobu pro 

technickou realizaci) o termínu dodání zboží nejméně dva pracovní dny předem. 
 
 

Článek V. 
Předání a převzetí zboží 

 
1. Prodávající předá zboží specifikované v čl. III. této smlouvy v místě plnění, uvedeném v čl. 

IV odst. 2 této smlouvy. Prodávající předá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a 
provedení. 

 
2. O předání a převzetí zboží bude kupujícím vyhotoven doklad o předání a převzetí zboží 

(dodací list, předávací protokol) ve dvou výtiscích, který bude obsahovat identifikaci 
dodaného zboží, množství a záznam o průběhu předání, specifikovaném v čl. V. odst. 1. této 
smlouvy. Dodací list (předávací protokol) bude podepsán zástupcem prodávajícího: B

a kontaktní osobou pro technickou realizaci. Každý z nich obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 
3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu 

s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, bude vykazovat zjevné vady, nebo ho nebude možné 
uvést  do  stavu  způsobilého  k užívání  a  odzkoušet  veškeré  funkce  zařízení,   přičemž v 
takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží zaznamená do předávacího 
protokolu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení čl. V. odst. 1 a 2 této smlouvy. 

 

4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. 
 
5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od 

prodávajícího.
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Článek VI. 
Kupní cena 

 
1. Cena zboží, specifikovaného v čl. III odst. 1 a 2 této smlouvy a dodaného v souladu s touto 

smlouvou, je stanovena takto:  
 

cena za celý předmět plnění bez DPH 1 822 340,-- Kč 
vyčíslení 21% DPH 382 691,40 Kč 

Celková cena 

za celý předmět plnění včetně DPH: 2 205 031,40 Kč 

 
Celková cena je uvedena a podrobně rozepsána po jednotlivých položkách bez DPH, 
vyčíslení DPH a včetně DPH též v příloze č. 1 této smlouvy „Specifikace předmětu plnění“. 

 
2. Cena je uvedena v korunách českých a je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena 

může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny 
 

Článek VII. 
Platební podmínky 

 
1. Kupní cena bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystaveného 

prodávajícím po převzetí zboží kupujícím dle potvrzeného předávacího protokolu. Faktura 
vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále číslo kupní 
smlouvy, cenu zboží k úhradě. Na faktuře bude vyčíslena zvlášť cena zboží bez DPH, zvlášť 
DPH a celková cena včetně DPH. 

 

2. Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii dokladu o předání a převzetí zboží (předávací 
protokol). 

 

3. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na adresu kupujícího. V 
případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode 
dne odeslání faktury prodávajícím. 

 
4. Kupní cena  se  považuje  za  uhrazenou  okamžikem  odepsání  fakturované  kupní  ceny  z 

bankovního účtu kupujícího. 
 
5. Kupující neposkytuje prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části. 

 
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. 
Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V 
takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30-ti 
kalendářních dnů. 
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Článek VIII. 
Servisní a záruční podmínky, vady zboží, 

sankce za jejich nedodržení 
 

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 36 měsíců. 
2. Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 

kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. 
 

3. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží 
kdykoli v záruční lhůtě. 

 

4. Reklamace budou s kupujícím řešeny písemně. 
 
5. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícího prodávajícímu. 

V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu 
kupujícím. 

 
6. Prodávající po celou dobu trvání záručního servisu garantuje kupujícímu reakci na ohlášenou 

závadu do 5 dnů po jejím písemném nahlášení (e-mailem). 
 
7. Kupující nepožaduje v průběhu reklamačního řízení náhradní plnění. 

 
Článek IX. 

Povinnost mlčenlivosti 
 
1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 

které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím a veřejném zadavateli či 
jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu. 

 
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 veškeré osoby, 

které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli dle této smlouvy. 
 
3. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 

4. Jestliže prodávající poruší jakoukoliv povinnost podle tohoto článku, zavazuje se uhradit 
příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti. 

 
Článek X. 

Další povinnosti prodávajícího 
 

Prodávající je povinen: 
a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů; 

 
b) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály účetních 
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dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 - ti 
let od data předání zboží. Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší než je 
stanovená v tomto článku, je prodávající povinen dokumenty archivovat po dobu a 
způsobem určeným tímto zákonem 

 
Článek XI. 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 
 

1. V případě nedodržení termínu dodání dle čl. IV a předání zboží dle čl. V. této smlouvy ze 
strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží 
nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží nebo nedodržení doby 
reakce na ohlášenou závadu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě 
splatnosti úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.  

 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejich 
uplatnění. 

4. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
5. Zaplacením smluvní  pokuty  a  úroku  z prodlení  není  dotčen  nárok  smluvních  stran  na 

náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat 
zboží. 

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dnů; 
b) neodstranění vad zboží ve lhůtě delší než 60 dnů od doručení reklamačního protokolu 
kupujícím prodávajícímu; 
c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle této smlouvy. 

 
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) prodávající vstoupí do likvidace. 
 

8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

 
Článek XII. 

Ostatní ujednání 
 

1. Prodávající i kupující jsou povinni bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně změnu 
v údajích uvedených v této smlouvě a jejích přílohách. 

 
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
 

3. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy. 
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4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při 
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

 
Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv. Uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí kupující. 
 

2. Vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně dohodnuty v této 
smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran formou písemného 

dodatku. 
 

4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 
řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
příslušnými obecnými soudy. 

 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden 

prodávající. 
 

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

 

7. Příloha č. 1 - „Specifikace předmětu plnění“ 
 

Za kupujícího: Za prodávajícího: 

 Ing. Rostislav Staníček 
vedoucí odboru iformačních 
a komunikačních technologií  

 
  

  



 

Příloha č. 1 Kupní smlouvy č. j.:  KRPT- 211949/ČJ-2020-0700VZ     

Specifikace předmětu plnění       

       

Programové vybavení k převoznímu operačnímu středisku     

       

předmět plnění 
počet 
ks cena/ks bez DPH 

cena/ks včetně 
DPH 

cena celkem bez 

DPH Vyčíslení DPH 

cena celkem 

včetně DPH 

ServiceBus 1  

Izolační bridge 1  

Supervisor 1  

DataSrv 1  

StatSrv 1  

SyncSrv 1  

MapSrv 1  

SMS ovladač 1  

Serverové služby - interface 1  

DigiSwitch 6  

Signal - řízení I/O 1  

PegasHovorR 4  

Posel 2  

Touchscreen 2  

Protokol 2  

LogAnalyzer 2  

Řízení tlf. přípojky 2  

LCR-W7 2  

HwMon 1  

celkem             1 822 340,00            382 691,40           2 205 031,40   

 
 


