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Prováděcí smlouva č. 28/2022 – OI - SML 

k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  
 

Název:   Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti 

se sídlem:  Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

zastoupený:  Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M., náměstek pro řízení sekce 
ekonomické a správní 

e-mail:    

tel:    

ID DS:   kq4aawz 

IČO:   00025429 

DIČ:   neplátce DPH 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu:   -  /  

kontaktní osoba: Mgr. Elena Ransdorfová, ředitelka odboru informatiky 

e-mail:    

tel:    

 

(dále jen „Objednatel“)   
na straně jedné 

  

a 

 

Název:   Simac Technik ČR, a.s.   
se sídlem:  Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5 

zastoupený:  Ing. Dušan Bruoth, předseda představenstva 

Ing. Martin Jireček, člen představenstva 

Ing. Jaroslav Štefl, člen představenstva 

Ing. Ivo Němeček, člen představenstva 

e-mail:    

tel:    

ID DS:   9dcgapv 

IČO:   63079496 

DIČ:   CZ63079496 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3190 

bankovní spojení: ČSOB 
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č. účtu:    

kontaktní osoba: ,  

e-mail:    

tel:    

 

(dále jen „Dodavatel“) 
na straně druhé 

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 
 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě na 
pořizování produktů Cisco Systems ze dne 11.4.2022 (dále jen „Rámcová dohoda“) dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu 
s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a v úmyslu být 
touto Prováděcí smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Prováděcí smlouvy. 

 

Preambule 

 

1. Dne 11.4.2022 uzavřela Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 
170 34 Praha 7, IČO: 00007064 (dále jen „Centrální zadavatel“) s Dodavatelem 

Rámcovou dohodu, na základě které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu zadavateli 
a Objednatelům plnění vymezené v Rámcové dohodě. 
 

2. Podpisem Rámcové dohody se tak Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též 
Objednateli uvedenému na titulní straně této Prováděcí smlouvy, a to za podmínek 
stanovených v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě. 

 

3. Na základě Rámcové dohody jsou uzavírány Prováděcí smlouvy v souladu s postupem 

upraveným v ustanovení § 135 ZZVZ (tj. v tzv. minitendrech), tedy na základě písemné 
výzvy Objednatele k podání nabídky adresované všem Dodavatelům učiněné 
prostřednictvím elektronického nástroje „Národní elektronický nástroj“ (dále jen „NEN“) 
dostupného na URL adrese: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR. 

 

4. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci minitendru vedeného dle 
článku II Rámcové dohody vyhodnocena jako nejvýhodnější, a za účelem sjednání dohody 

o rozsahu konkrétní dodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, uzavírají Smluvní 
strany, v souladu s Rámcovou dohodou, tuto Prováděcí smlouvu. 

 

https://nen.nipez.cz/profil/MVCR
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5. Smluvní strany se dohodly, že pojmy, uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny, 

mají stejný význam jako tytéž pojmy, uvedené v Rámcové dohodě, není-li dále v této 
Prováděcí smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky, 

neupravené v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. 
 

I. 

Předmět Prováděcí smlouvy 

1. Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou, zavazuje dodat 
Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

2. Objednatel připouští dílčí plnění(postupné plnění). 

II. 

Cena za plnění 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě, zejména potom v její Příloze č. 1. 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí 
smlouvy činí 35 981 202,90 Kč (slovy: třicet pět milionů devět set osmdesát jedna tisíc 
dvě stě dva korun českých devadesát haléřů) bez DPH, tj. 43 537 255, 51 Kč (slovy: 
čtyřicet tři milionů pět set třicet sedm tisíc dvě stě padesát pět korun českých padesát 
jeden haléřů) včetně DPH. 

2. Podrobné vymezení celkové ceny za poskytnutí plnění dle předchozího odstavce tohoto 
článku Prováděcí smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

3. Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této 
Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové dohodě. 

III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí 
smlouvy Objednateli nejpozději do 16 týdnů od zveřejnění této Provaděcí smlouvy v regitru 

smluv.  

2. Místem dodání plnění Dodavatele dle této Prováděcí smlouvy je sídlo Objednatele uvedené 
na titulní straně této Prováděcí smlouvy.  
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IV. 

Platební podmínky 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění poskytnuté Dodavatelem na základě této 
Prováděcí smlouvy bude splatná na základě faktur – daňových dokladů vystavených 
Dodavatelem v souladu s následujícími pravidly: Faktury lze zasílat v písemné podobě 
poštou na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví Servisní smlouvy nebo elektronicky (ve 
formátu PDF) se zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu Objednatele: 
podatelna@msp.justice.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Ve faktuře musí 
dodavatel úvest text: „tato položka je financována z prostředků Národního plánu obnovy.“ 

2. Ostatní platební podmínky jsou stanoveny v Rámcové dohodě. 

3. Osoba právněná převzít předmět plnění a podepsat předávací protokol o převzetí 
poskytnutého plnění je , , . 

 

V. 

Doba trvání a ukončení Prováděcí smlouvy 

 

1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího zveřejnění 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), v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění 
Prováděcí smlouvy v registru smluv zajistí vždy Objednatel. 

2. Tato Prováděcí smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby: 

a) uplynutím doby její účinnosti; 

b) písemnou dohodou Smluvních stran; 

c) odstoupením Objednatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 3 tohoto článku 
Prováděcí smlouvy; 

d) odstoupením Dodavatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 4 tohoto článku 
Prováděcí smlouvy. 

3. Objednatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit, pokud: 

a) Dodavatel je v prodlení s poskytnutím jakéhokoliv plnění dle této Prováděcí smlouvy   
po dobu delší než patnáct (15) dnů; nebo 

b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této 
Prováděcí smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že chyby (bugy) softwarových 
produktů společnosti Cisco Systems, dodávaných na základě této Prováděcí smlouvy, 
budou Dodavatelem odstraňovány v souladu s příslušnými podmínkami společnosti 
Cisco Systems a nepovažují se za vady plnění, pro které je Objednatel oprávněn od této 

mailto:podatelna@msp.justice.cz
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Prováděcí smlouvy oprávněn odstoupit dle tohoto článku IV.3 písm. b) této Prováděcí 
smlouvy; 

c) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Prováděcí smlouvy vykáže nižší než 
smluvenou kvalitu či jakost;  

d) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Prováděcí smlouvy a nezjedná nápravu ani v 
dodatečné lhůtě stanovenou mu Objednatelem, která nesmí být kratší deseti (10) dnů; 

e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů; 

f) Dodavatel přestane být držitelem certifikace společnosti Cisco Systems v rozsahu 

uvedeném ustanovení článku VI odst. 1 písm. c) Rámcové dohody; 

g) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Prováděcí smlouvy, a to 
ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění poskytovat; 

h) Objednatel zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával 
jakékoliv hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního 
úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení této Prováděcí 
smlouvy, nebo při provádění této Prováděcí smlouvy, nebo zkresloval skutečnosti za 
účelem ovlivnění zadávacího řízení této Prováděcí smlouvy, nebo provádění této 
Prováděcí smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení 
a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

4. Dodavatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit v případě: 

a) prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Prováděcí smlouvy nebo její části 
po dobu delší než třicet (30) dnů; 

b) porušení licenčních podmínek ze strany Objednatele, vymezených v příslušných 
licenčních podmínkách společnosti Cisco Systems, kdy Objednatel nezjedná nápravu 
ani do třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemného upozornění Dodavatele na takové 
porušení. 

c) Odstoupením od Prováděcí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních 
pokut, ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv 
a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.  

d) Jakýkoliv úkon, vedoucí k ukončení této Prováděcí smlouvy, musí být učiněn v 
písemné formě a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli. Zákonné důvody pro 
ukončení této Prováděcí smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny. 
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e) Výpověď a odstoupení od této Prováděcí smlouvy ze strany Objednatele nesmí být 
spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele. 

 

VI. 

Ostatní ujednání 
 

1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou 
dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě 
se řídí ustanoveními Rámcové dohody.  

2. V případě, že se ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude odchylovat od 
ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v Rámcové dohodě 
přednost před ujednáním obsaženým v této Prováděcí smlouvě. V otázkách touto Prováděcí 
smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové dohody. 

3. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné, 
nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo 

neúčinnost ostatních ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní 
straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným 
a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně 
uzavřít smlouvu novou. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost 
nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy je následující příloha: 

Příloha č. 1 – Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění; 

5. Tato Prováděcí smlouva je uzavírána smluvními stranami elektronicky. 

6. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí 
a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva 
byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 

Objednatel       Dodavatel 

V Praze dne dle data el. podpisu              V Praze dne dle data el. podpisu 

  

. . , , ,   Simac Technik ČR, a.s. 
Náměstek pro řízení sekce ekonomické a správní   
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Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy  

Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění 
 

I. Technická specifikace a cena 

 

číslo 
řádku 

P/N produktu Popis 
Období 

pro 
nacenění 

Počet Cena / ks bez DPH 
Cena celkem bez 
DPH 

1.0 A-FLEX-3 Collaboration Flex Plan 3.0   1 0,00 0,00 

Initial Term - 12.00 Months   |   Auto Renewal Term - 12 Months   |   Billing Model - Prepaid Term   |   Requested Start Date - 15-Nov-2022   |   Requested End Date 
- 14-Nov-2023 

1.1 SVS-FLEX-SUPT-BAS Basic Support for Flex Plan 1 1 0,00 0,00 

1.2 A-FLEX-AUM AU Meetings (1) 1 300 425,78 1 532 808,00 

1.3 A-FLEX-WXA-WXMT-AU 
Webex Assistant for Webex Meetings - 
AU (1) 

1 
300 

0,00 0,00 

1.4 A-AUD-VOIP Included VoIP (1) 1 1 0,00 0,00 

1.5 A-AUD-EDGEAUD-USER Webex Edge Audio (1) 1 300 0,00 0,00 

1.6 A-AUD-TOLLDIALIN Meetings Toll Dial-In Audio (1) 1 300 0,00 0,00 

1.7 A-FLEX-WXA-MTG-ENT 
Webex Assistant for Meetings 
Entitlement 

1 
5000 

0,00 0,00 

1.8 A-FLEX-C-DEV-ENT Cloud Device Registration Entitlement 1 5000 0,00 0,00 

1.9 A-FLEX-MSUITE-ENT Cloud Meetings Entitlement 1 5000 0,00 0,00 

1.10 A-FLEX-NBR-STG 
Webex Cloud Recording Storage 
Entitlement 

1 
1500 

0,00 0,00 

1.11 A-FLEX-MSG-ENT Messaging Entitlement 1 5000 0,00 0,00 

1.12 A-FLEX-FILESTG-ENT File Storage Entitlement 1 120000 0,00 0,00 

1.13 A-FLEX-PROPACK-ENT 
Pro Pack for Cisco Control Hub 
Entitlement 

1 
5000 

0,00 0,00 

2.0 CS-BAR-T-C-K9 
Carbon Cisco Webex Room Bar w/Table 
Stand Navigator 

  210 70 315,50     14 766 255,00 

2.0.1 CON-ECDN-CSBARAT3 
ESS WITH 8X5XNBD Carbon Cisco 
Webex Room Bar w Table Stan 

1 210 11 550,47 2 425 598,70 

2.1 PWR-CORD-EUR-B Power Cord for Europe 2m 10A   210 0,00 0,00 

2.2 CAB-2HDMI-1.5M-GR- 1.5m GREY HDMI 2.0   210 0,00 0,00 

2.3 CAB-ETH-5M-GR- CAB (16,4 feet / 5m) GREY ETHERNET   210 0,00 0,00 

2.4 PSU-12VDC-86W- Powersupply - AC/DC, 12.3V, 7A, grey   210 0,00 0,00 

2.5 CS-KITMIN-CAM-COV- Camera cover for Room Kit Mini   210 0,00 0,00 

2.6 CS-BAR-MOUNT-KIT- Mounting Kit for Cisco Webex Room Bar   210 0,00 0,00 

2.7 CS-T10-TS-G- 
Webex Room Navigator - Table stand 
version BASE PID GREY 

  210 
0,00 0,00 

2.8 CAB-DV10-8M- 
8 meter flat grey Ethernet cable for 
Touch 10 

  210 
0,00 0,00 

3.0 CS-KIT-K9 
Room Kit with integrated microphone, 
speakers and Navigator 

  60 139 670,58 8 380 234,80 

3.0.1 CON-ECDN-CS6EK9KI 
Room Kit with integrated microphone, 
speakers and Navigator 

1 60 22 942,97 1 376 578,20 

3.1 PWR-CORD-EUR-B Power Cord for Europe 2m 10A   120 0,00 0,00 

3.2 CAB-2HDMI-1.5M-GR- 1.5m GREY HDMI 2.0   60 0,00 0,00 

3.3 CAB-ETH-5M-GR- CAB (16,4 feet / 5m) GREY ETHERNET   120 0,00 0,00 
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3.4 PSU-12VDC-70W-GR- Powersupply - AC/DC, 12V, 6.25A, grey   60 0,00 0,00 

3.5 CS-KIT-WMK- Wall Mount for Cisco Spark Kit   60 0,00 0,00 

3.6 CS-KIT-SMK- Screen Mount for Cisco Spark Kit   60 0,00 0,00 

3.7 CAB-DV10-8M- 
8 meter flat grey Ethernet cable for 
Touch 10 

  60 
0,00 0,00 

3.8 CS-POE-INJ+ Touch PoE power injector   60 0,00 0,00 

3.9 CS-T10-TS+ 
Cisco Webex Room Navigator - Table 
stand version 

  60 
0,00 0,00 

4.0 CS-KITPLPTZ4K-K9 
Room Kit Plus PTZ 4K- Codec Plus, PTZ 
4K Camera and Navigtor 

  30 205 835,94 6 175 078,20 

4.0.1 CON-ECDN-CS2UK9KI 
Room Kit Plus PTZ 4K- Codec Plus, PTZ 
4K Camera and Navigtor 

1 30 33 809,77 1 014 293,10 

4.1 PWR-CORD-EUR-B Power Cord for Europe 2m 10A   60 0,00 0,00 

4.2 CS-PTZ4K-BRKT 
Bracket for wall mounting of PTZ 4K 
camera 

  30 3 127,06 93 811,80 

4.3 CS-MIC-TABLE-J Cisco Table Microphone with Jack plug   30 5 877,45 176 323,50 

4.3.0.1 CON-ECDN-CS5HEJMI 
Cisco Table Microphone with Jack plug 
ESS WITH 8X5XNBD 

1 30 964,05 28 921,50 

4.4 CAB-MIC-EXT-J 
Extension cable for Table Mic (9m/29ft) 
with Jack plug 

  30 376,67 11300,10 

4.5 CS-CODEC-PLUS+ Cisco Webex Codec Plus   30 0,00 0,00 

4.6 CS-CAM-PTZ4K+ Pan-Tilt-Zoom 4K 20x Camera   30 0,00 0,00 

4.7 CS-T10-TS+ 
Cisco Webex Room Navigator - Table 
stand version 

  30 
0,00 0,00 

4.8 CAB-DV10-8M+ Network cable (ethernet) 8 meter   30 0,00 0,00 

4.9 PSU-12VDC-40W2 Power Supply 12 VDC 40W   30 0,00 0,00 

4.10 PSU-12VDC-70W-GR+ Powersupply - AC/DC, 12V, 6.25A, grey   30 0,00 0,00 

 

 

II. Další podmínky související s financováním z národního plánu obnovy 

 

1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli na vyžádání součinnost související s 
odbornými, zákonnými či jinými kontrolami a audity, které mohou být uplatňovány vůči 
Objednateli v souvislosti s plněním této Provaděcí smlouvy v průběhu její plnění až po dobu 

10 let po ukončení této Prováděcí smlouvy. 

2. Dodavatel se zavazuje uchovat veškerou dokumentaci související s touto Prováděcí 
smlouvou v průběhu jejího plnění až po dobu 10 let od ukončení Provaděcí smlouvy. 

3. Objednatel může odstoupit od Prováděcí smlouvy s Dodavatelem z důvodu, že zájmy osob 
ve smyslu § 44 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek získat osobní 
výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele ohrožují jejich nestrannost 
nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením. 

4. Dodavatel je povinen Objednatele písemně informovat o významné změně ovládání 
Dodavatele nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s 
těmito aktivy, využívaných tímto Dodavtelem k plnění podle této Prováděcí smlouvy; a to 

nejpozději do 10 pracovních dní od uskutečnění takové změny. Ovládáním se zde rozumí 
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vliv, ovládání či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
či ekvivalentní postavení. 

Objednatel může odstoupit od Provaděcí smlouvy s Dodavatelem z důvodu, že dojde 

k nepřípustné změně ovladání ve smyslu odst. 4 článku II. této přílohy. 


