
Smlouva MO ČR č. 23221000130

Prováděcí smlouva k Rámcové dohodě
o dodávce koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS

č. j. MV-67569-41 /OPF-2019
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

ICO:

IDDS:

Sídlo:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

60162694

hjyaavk

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Ing. Petrem Záborcem - ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil a KIS

Sekce vyzbrojování a akvizic MO, Náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

(dále jen „Objednatel“)

a

Pramacom Prague spol. s r.o.

se sídlem: Na Pískách 1667/36, 160 00 Praha 6

ICO: 18630782

DlC: CZ18630782

ID DS: h3zuhgz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Císlo účtu: 764845011/0100

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3992

zastoupena: Filipem Sobolem, jednatelem

Kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel budou označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky na „dodávky koncových zařízení radiokomunikačního
systému PEGAS“ za podmínek uvedených v Rámcové dohodě o dodávce koncových zařízení
radiokomunikačního systému PEGAS ze dne 9. 10. 2019, uzavřené mezi Dodavatelem a Ceskou
republikou - Ministerstvem vnitra (dále jen „Rámcová dohoda“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 10.
2019 a za podmínek uvedených níže v této Prováděcí smlouvě (dále jen „Smlouva“).
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Smlouva MO ČR č. 23221000130

Článek 1
Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy j e závazek Dodavatele dodat Zařízení specifikované v Příloze č. 1 této 
Smlouvy (dále jen „Dodávka“).

1.2 Objednatel požaduje dodat standardní dokumentaci k jednotlivým položkám specifikovaných 
v Příloze 1 této Smlouvy dle ČSN, technická a uživatelská dokumentace přednostně v českém 
jazyce a dále:

a) Návody k obsluze,
b) Technické listy,
c) Záruční listy a záruční podmínky.

1.3 U položek s požadavkem na katalogizaci:
a) Jednonásobný síťový nabíječ pro TPH900 a
b) Autoadaptér 2W pro TPH900

požaduje Objednatel uplatnit soubor základních informací o majetku (dále jen „SZIM“) 
s doplněním logistických dat včetně vyobrazení kompletu (např. koláž vyobrazení majetku, který 
tvoří komplet s popisky). K tomu se Dodavatel zavazuje, že na tyto položky majetku poskytne 
po podpisu této smlouvy SZIM objednateli nejpozději 15 dnů před prvotním převzetí plnění 
v souladu s přílohou č. 2 této Prováděcí smlouvy.

1.4 Prvotní příjemce definovaný v čl. 3 odst. 3.2 písm. a) až d) této smlouvy zavede majetek do 
účetní evidence rezortu Ministerstva obrany ČR v souladu s interními akty MO ČR a odbornými 
stanovisky majetkových manažerů.

1.5 Objednatel se zavazuje Dodávku převzít a zaplatit za ni dohodnutou cenu za podmínek 
stanovených v Rámcové dohodě a této Smlouvě.

Článek 2
Ceny a platební podmínky

2.1 Cena za Dodávku činí 17.152.884,00,- Kč bez DPH
(sedmnáctmilionůstopadesátdvatisícosmsetosmdesátčtyři korun českých), tj. 20.754.989,64,- Kč 
(dvacetmilionůsedmsetpadesátčtyřitisícdevětsetosmdesátdevět korun českých šedesátčtyři 
haléřů) včetně DPH.

2.2 Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle čl. VI Rámcové dohody po její akceptaci 
dle čl. VII Rámcové dohody.

2.3 Nedílnou součástí platebních podmínek je doklad o poskytnutí SZIM u položky uvedené v čl. 1., 
odst. 1.3 této Prováděcí smlouvy. Jako doklad bude sloužit e-mail, kterým odbor správy majetku 
Sekce majetkové MO potvrdí Dodavateli převzetí úplných dat.

2.3 Dodavatel má právo za řádně a včas provedenou Dodávku vystavit Objednateli fakturu 
za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
a) O předání dodávky vyhotoví objednatel ve čtyřech výtiscích dodací list podepsaný

oprávněnou osobou dodavatele a prvotního příjemce nebo jím pověřenou osobou.
b) Dodací lit musí být opatřen razítky, podpisy oprávněných osob s uvedením IDED

(identifikátor dodávky).
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c) Dodavatel obdrží dva výtisky dodacího listu, z nichž jeden přiloží jako přílohu k daňovému
dokladu (faktuře). Třetí výtisk obdrží pověřená osoba prvotního příjemce a čtvrtý výtisk
obdrží pověřená osoba uživatele VU 5104 :

2.4 Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny
sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.

2.5 Fakturace za plnění poskytnuté Dodavatelem bude provedena způsobem uvedeným v Rámcové
dohodě.

2.6 DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních předpisů
v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné dle podmínek uvedených
v Rámcové dohodě.

Článek 3
Termín a místo plnění

3.1 Termín plnění je 6 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději však do 30. 9. 2023.

3.2 Prvotním příjemcem je Vojenský útvar 3255 Praha, Vlastina ulice, Praha 6 - Ruzyně:
a) Číslo prvotního příjemce: 325500 Praha.
b) Odpovědná osoba k převzetí dodávky: Ředitel Agentury komunikačních a informačních

systémů (dále jen AKIS), tel. nebo jím písemně pověřená osoba.
c) Místo pro převzetí a odevzdání zařízení do záruční opravy: VU 3255 Praha Strahovská 207/7

Praha 1 - Petřín.
d) Adresa pro doručování korespondence: Vojenský útvar 3255 (dále jen VU), Vlastina ulice,

160 01 Praha 6 - Ruzyně.
e) Prvotní příjemce u položek:

a. „Ruční radiostanice TPH 900 NAB včetně příslušenství“ KČM 0067100236609,
b. „Vícenásobný nabíječ TPH 900“ KČM 0067100247928
vyplní doplňující informace elektronické karty majetku „Seznam předmětů v soupravě“
v Informačním systému logistiky (dále jen ISL).

f) Místo určení: VU 5104, Rooseveltova 620/23, Prah
U 4215 Tábor. Kontaktní osoba:

3.3 Dodavatel oznámí termín předání dodávky prvotnímu příjemci a kontaktní osobě konečného
uživatele minimálně 10 pracovních dní předem.

Článek 4
Sankční ujednání

4.1 Sankce za prodlení s předáním a za porušení dalších povinností Dodavatele a Objednatele
vyplývajících z Rámcové dohody a této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové
dohody.

4.2 Záruka Dodavatele je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.
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Článek 5
Oprávněné osoby a komunikace stran

5.1 Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu, která bude zastupovat Stranu ve smluvních
a obchodních záležitostech a při věcném plnění.

5.1.1 Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele: Ing. Petr Záborec, Ředitel OVPozSKIS SVA MO
tel.:
e-mail:

Za Dodavatele:
tel.:
email:

5.1.2 Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele Ředitel AKIS nebo jim pověřená osoba
tel.:
e-mail:

Za Dodavatele:
tel.:
e-mail:

5.2 Strany j sou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, j sou však povinny na takovou
změnu písemně předem upozornit druhou Stranu.

5.3 Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy musí být podepsány oprávněnými
osobami obou Stran v souladu s odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy.

5.4 Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle Dohody, bude
učiněno či dáno písemně. Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat prostřednictvím
datové zprávy, nedohodnou-li se Strany jinak.

Článek 6
Okolnosti vylučující odpovědnost

6.1 Za okolnost vylučující odpovědnost smluvní strany za prodlení s plněním smluvních závazků
podle této smlouvy (vyšší moc) je považována taková překážka, která nastane nezávisle na vůli
dotčené smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze
rozumně předpokládat, že by dotčená smluvní strana takovou překážku nebo její následky
odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy
vznik nebo existenci této překážky předpokládala.

6.2 Za překážky dle odst. 1. tohoto článku se považují živelní pohromy (požár, úder blesku,
povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo
kamení), jakákoliv embarga, ekonomické sankce, občanské války, povstání, válečné
konflikty, teroristické útoky, nepokoje, epidemie nebo pandemie. Za překážky podle odst. 1.
tohoto článku se považuje také nevydání nebo průtahy s vydáním rozhodnutí orgánů veřejné
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moci nutných k plnění závazků prodávajícího dle této smlouvy, nicméně pouze v případě, 
že nebyly ani zčásti zaviněny Dodavatelem.

6.3 Za překážky dle odst. 1. tohoto článku se výslovně nepovažují překážky, které vznikly teprve 
v době, kdy dotčená smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla 
z jejich hospodářských poměrů či hospodářských poměrů jejího poddodavatele. Za překážku 
dle odst. 1. tohoto článku se rovněž výslovně nepovažuje prodlení poddodavatele, a to vyjma 
případů, kdy na straně poddodavatele došlo ke vzniku okolnosti vylučující odpovědnost 
definované v odst. 1. tohoto článku v době, kdy měl plnit Dodavateli.

6.4 Nastanou-li okolnosti, které vylučují odpovědnost jedné ze smluvních stran, je dotčená 
smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu (nejdéle však do 20 kalendářních dnů ode 
dne vzniku okolnosti vylučující odpovědnost, pro kterou dotčená smluvní strana není 
schopná plnit své závazky dle této smlouvy) o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost 
informovat druhou smluvní stranu a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. 
Smluvní strany nejsou oprávněny takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch 
a jsou povinny v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany 
v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat kteroukoliv smluvní 
stranou, se tato smluvní strana ocitá v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.

6.5 V případě, že nedojde k odlišné dohodě obou smluvních stran, termíny plnění jednotlivých 
povinností podle této smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují 
o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost prokazatelně trvala.

6.6 Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, kdy objektivně trvala příslušná 
překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Dobu trvání příslušné překážky (včetně kauzality) 
je dotčená smluvní strana povinna vždy objektivně prokázat (např. předložením dokumentů 
vydaných národní autoritou apod.).

6.7 Dotčená smluvní strana se zprostí povinnosti uhradit smluvní pokutu nebo škodu 
způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti z této smlouvy pokud se v souladu 
s odst. 6. tohoto článku prokáže, že porušení příslušné povinnosti bylo způsobeno okolností 
vylučující odpovědnost dle odst. 1. tohoto článku. V takovém případě se má za to, že nárok 
na úhradu smluvní pokuty nevznikl.

Článek 7
Závěrečná ujednání

7.1 V případě, že Objednatelem je složka integrovaného záchranného systému, Dodavatel plně 
akceptuje zvlášť významné upozornění Objednatele o zvláštní povaze působnosti účastníků a 
pořizovaných zařízení nezbytných pro plnění zákonem stanovené působnosti Objednatele, což 
je umocněno nezbytností zcela bezproblémového, řádného a včasného plnění ze strany 
Dodavatele. Je nezbytné, aby byly v co nejkratší možné době vytvořeny podmínky pro 
účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při 
požárech, dopravních nehodách, technických zásazích, živelních pohromách a jiných 
mimořádných událostech. Základním posláním Objednatele je chránit životy a zdraví obyvatel 
a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, k čemuž 
slouží předmět smluvního vztahu, který je poskytován rovněž pro plnění úkolů integrovaného 
záchranného systému, jednotek požární ochrany a hasičského záchranného sboru. Z výše 
uvedeného krom jiného plyne, že dodržení termínu plnění uvedených v čl. 3 odst. 3.1 této 
Smlouvy je nezbytné pro bezproblémové plnění povinností Objednatele stanovených
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právními předpisy. Výše uvedenému musí být podřízen režim Smlouvy a rovněž při výkladu
smluvních ujednání přikládána adekvátní důležitost a tvrdost, a to zejména v oblasti
odstoupení od smlouvy (čl. XIII Rámcové dohody) a odpovědnosti za škodu (čl. IX a X
Rámcové dohody), zajištění závazku /utvrzení dluhu/ smluvní pokutou (čl. XI Rámcové
dohody), kterou považuje Dodavatel za zcela přiměřenou.

7.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž
uveřejnění Smlouvy se zavazuje zajistit Objednatel.

7.3 Smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, které se dnem
podpisu Stran stanou její součástí. Uveřejnění dodatku ke Smlouvě zajistí Objednatel.

7.4 Prováděcí smlouva může být ukončena písemnou dohodou Dodavatele a Objednatele.

7.5 Smlouvou neupravené skutečnosti, práva a povinnosti Stran se řídí příslušnými ustanoveními
Rámcové dohody.

7.6 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána platným zaručeným
kvalifikovaným elektronickým podpisem zastupujících oprávněných osob obou smluvních
stran.

7.7 Nedílnou součástí Smlouvy je Příloha č. 1 - Specifikace Dodávky a Příloha č. 2 - Katalogizace
- Soubor základních informací o majetku.

7.8 Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně Přílohy č. 1 a č. 2 přečetly, obsahu porozuměly
a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto
Smlouvu vlastnoručně podepisují.

Objednatel:

Jméno: Ing. Petr ZÁBOREC
Funkce: ředitel odboru VPozSKIS]

podepsáno elektronicky

Místo: Praha

Dodavatel:

Datum: dle el. podpisu

Místo: Praha
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Příloha č. 2 - Katalogizace - Soubor základních informací o majetku

Souborem základních informací o majetku (dále jen „SZIM“) se rozumí údaje předané dodavatelem, včetně
informací výrobce, o majetku předané za účelem řádného převzetí majetku a jeho zavedení do evidence
a účetnictví.

SZIM tvoří:

(A) Odkaz na označení položky majetku ve smlouvě a její pojmenování.

Údaje od dodavatele tvoří:
(B) Název majetku, obchodní název používaný dodavatelem,
(C) Kód položky, označení používané dodavatelem na dodacím listu a případně odlišné označení umisťované

na majetek (např.: EAN, QR code, BAR code, UPC code, RIF, jiná systémová označení apod.),
(D) Měrná jednotka, pod kterou realizuje dodavatel výdej,
(E) Způsob balení, upřesnění počet měrnýchjednotek v balení,
(F) Sledovaná identifikátory (např.: výrobní číslo, série, datum exspirace) a informace související s užitím

majetku (doba skladovatelnosti, doba použitelnosti),
(G) Poznámky a doplňující informace dodavatele (doplňují sdělení apod.).

Informace výrobce:
(H) Země výrobce a identifikace výrobce (IČO nebo název a adresa sídla výrobce),
(I) NSN (NATO stok number) nebo referenční číslo výrobce (reference number/part number) a referenční

název (pokud ho položka má přiděleno),
(J) Rozměry při skladování v jednotkách SI (např. kilometr, metr, milimetr, atd.),
(K) Hmotnost při skladování v jednotkách SI (např. tuna, kilogram, gram atd.),
(L) Informace z oblasti ekologie, obsah látek podle nařízení evropské unie REACH, BPR, opatření výstražným

symbolem CPL, ekologickou značkou apod.,
(M) Vyobrazení nebo technický nákres v přepravní poloze (pokudje pracovní poloha odlišná, tak i pracovní

poloze).

Doručení SZIM se provádí s uvedením:
a) čísla smlouvy,
b) označení dodavatele (IČO, adresa sídla dodavatele),
c) kontaktní osoby.

Předání údajů se prov hy dle
vzoru uveřejněného n SZIM,
na e-mailovou adresu

Konta

Upozornění k předání SZIM
Dodávaný majetek bude při převzetí pověřenými zástupci Ministerstva obrany ztotožněn s důrazem na:

a) kód položky, označení používané dodavatele (C),
b) referenční číslo výrobce (I),
c) vyobrazení majetku (M).

Případné neshody nebo nedodání SZIM mohou být překážkou v převzetí majetku Ministerstvem obrany.
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Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Záborec
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