
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
bankovní spojení: 
zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph. D., generálním ředitelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

dále jen „kupující"

a

AMComputers s.r.o
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Orlická 318/17, 500 03 Hradec Králové
26014777
CZ26014777

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20202
ř

zastoupená Martinem Vinduškou, jednatelem 

dále jen „prodávající"

uzavírají v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

kupní smlouvu na dávku LTE modemů a routerů 
(dále jen „Smlouva" nebo též „KS")

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka modemů a routerů".

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení zahájeného výzvou k podání nabídky a 
prokázání kvalifikace, odeslanou dne 1. 11. 2017;; a v souladu s nabídkou Prodávajícího podanou 
v tomto zadávacím řízení.

2. Předmět koupě

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 800 ks nových routerů a 800 ks 
LTE modemů, určených pro český trh, včetně jejich příslušenství, a to vše plně odpovídající 
specifikaci uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „předmět koupě" nebo „LTE modemů a 
routerů"), jakož i poskytnout kupujícímu další související plnění, a to v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou. Kupující se zavazuje řádně dodané plnění převzít a zaplatit za ně, 
jakož i za ostatní dle této Smlouvy řádně poskytnutá plnění dohodnutou kupní cenu.



2.2. LTE modemy a routery budou fungovat se SIM kartou kupujícího. Pro tyto účely kupující zapůjčí na 
dobu nezbytně nutnou datovou kartu 02 na otestování kompatibility mezi zařízením a SIM kartou.

2.3. Kupující se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro dodání předmětu koupě, 
popř. jeho části, a po jeho převzetí, stvrzeném podpisy předávacího protokolu či jednotlivých 
předávacích protokolů oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uhradit kupní cenu dle čl. 4. 
této Smlouvy.

3. Dodací podminky

3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě uvedený v čl. 2. této Smlouvy do 4 týdnů 
ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

3.2. Místem dodání je sídlo kupujícího.

3.3. Prodávající dohodne s kupujícím termín předání předmětu koupě, popř. jeho části, nejméně 5 dní 
předem, aby byl kupující schopen poskytnout mu potřebnou součinnost.

3.4. Prodávající je povinen dodat předmět koupě kupujícímu do místa dodání v pracovní době 
kupujícího, tj. v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod., nebude-li v konkrétním případě smluvními 
stranami dohodnuto jinak.

3.5. Prodávající je povinen provést dodání předmětu koupě do prostor určených kupujícím, 
resp. odpovědným zaměstnancem kupujícíhoV rámci objektu místa dodání.

3.6. Prodávající je oprávněn dodávat předmět koupě prodávajícímu průběžně. O předání a převzetí 
dílčích plnění budou pořízeny předávací protokoly obsahující výčet a počty kusů dodaných LTE 
modemů a routerů. Každý předávací protokol bude datován a podepsán oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Předávací protokol může být nahrazen dodacím listem, obsahujícím výčet a 
počty kusů dodaného hardware, podepsaným zástupcem kupujícího.

3.7. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu koupě jeho řádným předáním; týmž okamžikem 
přechází na kupujícího nebezpečí škody na předmětu koupě, popř. jeho části.

4. Kupní cena

4.1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za řádně poskytnuté plnění dle této Smlouvy kupní 
cenu ve výši stanovené v ceníku, který je přílohou č. 1 této Smlouvy; ceník obsahuje též položkové 
členění kupní ceny. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů.

4.2. Kupní cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být měněna, přičemž současně 
zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy - zejména s dodáním předmětu koupě 
kupujícímu (např. balné, náklady na dopravu do místa plnění, náklady na pojištění během dopravy 
apod.) a zajištěním záručního servisu. Prodávající tak není v souvislosti s plněním Smlouvy 
oprávněn účtovat a požadovat na kupujícím úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek.

5. Platební podmínky

5.1. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena na základě faktur - daňových dokladů vystavených 
prodávajícím po protokolárním předání předmětu koupě, resp. jeho části.



5.2. Lhůta splatnosti faktury - řádně vystaveného daňového dokladu - byla dohodnuta na 21 
kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.

5.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude 
kopie předávacích protokolů/dodacích listů s náležitostmi dle čl. 3. odst. 3.6 této smlouvy, 
stvrzujících předání předmětu koupě, za nějž je účtováno. V případě, že faktura nebude obsahovat 
některou z předepsaných náležitostí či některý požadavek stanovený Smlouvou, nelze takovouto 
fakturu považovat za řádně vystavenou a kupující je oprávněn vrátit ji Prodávajícímu bez 
proplacení zpět, a to aniž by se dostal do prodlení s úhradou kupní ceny. Lhůta splatnosti 
v takovém případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či 
doplněné faktury (včetně požadovaných příloh).

5.4. Fakturována bude pouze cena za skutečně dodaný a kupujícím převzatý předmět koupě, a to dle 
jednotkové kupní ceny uvedené v příloze Smlouvy č. 1.

5.5. Kupující nebude poskytovat jakékoliv zálohy na kupní cenu.

5.6. Veškeré cenové údaje podle Smlouvy musí být uvedeny v českých korunách a veškeré platby 
podle Smlouvy budou prováděny v české měně.

5.7. Fakturační adresou je adresa sídla kupujícího.

5.8. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
písemně informovat kupujícího.

5.9. Bude-li prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Prodávající obdrží pouze cenu 
předmětu koupě bez DPH.

6. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

6.1. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského 
zákoníku v době trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dodání a převzetí 
předmětu koupě/částí předmětu koupě kupujícím.

6.2. Vady předmětu koupě je kupující povinen oznámit (reklamovat) prodávajícímu písemně. Písemná 
forma oznámení vad je zachována i v případě, kdy je toto oznámení učiněno prostřednictvím 
faxové zprávy či elektronické pošty (e-mailem) na adrese prodávajícího  
Prodávající potvrdí kupujícímu obratem přijetí reklamace e-mailem na adresu 
Oznámení musí obsahovat stručný popis toho, v čem je vada předmětu koupě spatřována. 
Současně s oznámením vady sdělí kupující prodávajícímu nárok z vad (způsob vyřízení reklamace), 
který si kupující zvolil v souladu s § 2106 a § 2107 občanského zákoníku.

6.3. Prodávající nejpozději následující pracovní den od oznámení vad kupujícím sdělí kupujícímu 
adresu autorizovaného servisu výrobce, na kterou má prodávající reklamovaný předmět koupě 
zaslat (tato adresa se musí nacházet na území České republiky). Kupující následně zašle 
reklamovaný předmět koupě do autorizovaného servisu určeného prodávajícím, a to včetně 
stručného popisu reklamace. Pokud ve shora stanovené lhůtě prodávající neurčí konkrétní
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autorizovaný servis, na jehož adresu má být reklamovaný předmět koupě zaslán, je kupující 
oprávněn zaslat reklamovaný předmět koupě na adresu sídla prodávajícího.

6.4. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci a odstranit vady bezodkladně po doručení 
reklamovaného předmětu koupě do autorizovaného servisu (nebo do sídla prodávajícího dle 
předchozího odstavce), nejpozději však do 30 dnů po doručení reklamovaného předmětu koupě, 
pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Na základě oznámení vad je prodávající 
povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy byly vady prodávajícímu oznámeny, v čem kupující 
vady spatřuje a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Po vyřízení reklamace je 
prodávající povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace (zejména 
dokladující provedení opravy, dobu jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace).

6.5. V případě oprávněné reklamace je prodávající povinen nahradit kupujícímu veškeré náklady, které 
kupující účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním nároku z vad předmět koupě. Náhradu těchto 
nákladů poskytne prodávající na základě písemné výzvy kupujícího doručené prodávajícímu. 
Náhrada nákladů je, splatná do 21 dnů ode dne doručení výzvy podle předchozí věty.

6.6. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po odstranění vady byl 
povinen reklamovaný předmět koupě převzít, se do záruční doby nepočítá.

6.7. Prodávající prohlašuje, že výrobce na základě této Smlouvy dodávaných LTE modemů a routerů
má v České republice alespoň jeden autorizovaný servis výrobce.

*
/

Huawei - Britex CZ, s.r.o., Milady Horákové 125, 272 01 Kladno

Mikrotik - i4wifi distribution a.s., Průmyslová 11,102 00 Praha 10

7. Odpovědnost za škodu '

7.1. Prodávající odpovídá za veškerou škodu vzniklou kupujícímu nebo třetím osobám v souvislosti 
s plněním, nedodržením nebo porušením jakékoliv povinnosti prodávajícího vyplývající ze 
Smlouvy.

7.2. Odpovědnost za škodu se řídí § 2894 a násl. občanského zákoníku.

7.3. Prodávající není oprávněn požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení kupujícího 
s úhradou kupní ceny.

8. Smluvní pokuty

8.1. V případě prodlení prodávajícího s řádným dodáním předmětu koupě nebo jeho části oproti 
termínům sjednaným v odst. 3. 1. této Smlouvy (tj. prodávající nedodá kujícímu předmět koupě 
nebo jeho části včas, na sjednaném místě plnění či bez vad) sjednávají smluvní strany následující 
smluvní pokuty ve výši 0,5 % z kupní ceny předmětu koupě, s jehož dodáním (dodáním jeho části) 
je prodávající v prodlení, minimálně však 25 Kč, za každý, byť i započatý, den prodlení a každý LTE 
modem a router, s jehož dodáním je prodávající v prodlení.

8.2. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku dle této Smlouvy si strany sjednávají úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

8.3. V případě porušení povinnosti - nedodržení lhůty pro odstranění vady nebo vyřízení reklamace dle 
odst. 6. 4. této Smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč



za každý, byť i započatý den prodlení s odstraněním vady nebo vyřízením reklamace v každém 
jednotlivém případě nedodržení lhůty.

8.4. Uplatněním práva na smluvní pokutu není omezeno ani jinak dotčeno právo kupujícího na 
náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti prodávajícího v plné 
výši.

8.5. Pro jeden případ porušení povinností stanovených Smlouvou nelze kumulativně uplatnit více 
smluvních pokut.

8.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je 
zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění zajišťovaného Prodávajícím 
dle Smlouvy, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy za přiměřené.

8.7. Vznikem povinnosti prodávajícího zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením 
povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, v plném rozsahu.

8.8. Vznikem povinnosti prodávajícího zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká povinnost prodávajícího splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou 
zajištěno; prodávající je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.

8.9. Vznikem povinnosti prodávajícího zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká právo kupujícího odstoupit' od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nezaniká 
nárok kupujícího na smluvní pokutu, k jejím už zaplacení prodávajícímu již vznikla povinnost.

8.10. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění 
prodávajícímu. Kupující je oprávněn svou pohledávku za prodávajícím z titulu povinnosti 
prodávajícího zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce prodávajícího za kupujícím z 
titulu povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu.

9, Ostatní ujednání a poskytnutí licence

9.1. Pro případ, že předmět koupě je dodáván včetně software, na který se vztahuje ochrana 
poskytovaná zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Autorský zákon"). Prodávající poskytuje tímto kupujícímu oprávnění (licenci) užít tento software 
včetně jeho upgrade a update všemi způsoby užití za účelem užívání dodaného předmětu koupě a 
zálohování dat dle odst. 2.3 Smlouvy.

9.2. Prodávající prohlašuje, že odměna za případné poskytnutí licence kupujícímu je již zahrnuta 
v kupní ceně za poskytnuté plnění dle této Smlouvy. Prodávající není oprávněn za poskytnutí 
licence požadovat úhradu žádných dalších či jiných plateb.

10. Vzájemná komunikace smluvních stran

10.1. Osoba oprávněná zastupovat kupujícího v technických záležitostech týkajících se Smlouvy:

Bc. Miloslav Svoboda
tel.: 
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10.2. Osoba oprávněná zastupovat prodávajícího v technických záležitostech týkajících se Smlouvy:

Martin Vinduška 
tel.: 

10.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je účinná 
okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Smlouvy je den označený datem 
níže u podpisů smluvních stran. Pokud se data u podpisů smluvních stran liší, je dnem uzavření 
Smlouvy den označený pozdějším datem.

11.2. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

11.3. Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení 
Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik 
dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody. Takovou dohodou 
bude upraveno rovněž vypořádání případně již vzniklých závazků smluvních stran.

11.4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem nebo touto Smlouvou.

11.5. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou 
kupní ceny o více než 30 dnů.

11.6. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) bude zjištěno nedodržení vlastností či parametrů prodávajícím dodaného předmětu koupě 
od těch, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy,

b) prodávající bude v prodlení s dodáním předmětu koupě delším než 14 dnů,
c) vůči majetku prodávajícího bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční návrh 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
d) prodávající vstoupí do likvidace.

11.7. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení 
od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy ani nároku na 
zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.

11.8. V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která již obdržela plnění od druhé smluvní 
strany, avšak sama plnění, ke kterému se Smlouvou zavázala, druhé smluvní straně ještě 
neposkytla, povinna toto plnění druhé smluvní straně vrátit bez zbytečného odkladu. Vrací-li 
plnění smluvní strana, která oprávněně odstoupila od Smlouvy, má tato smluvní strana nárok na 
náhradu nákladů s tím spojených. V ostatních případech jsou smluvní strany povinny vypořádat 
své vzájemné závazky vzniklé v souvislosti se Smlouvou do 30 dnů od účinnosti odstoupení.



11.9. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, dospělého úroku 
z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení platnosti Smlouvy.

12. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, 
případná reakce na taková jednání

12.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 
této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

12.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla, trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

12.3. Kupující za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR"), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP 
LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex*zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se 
kupující vymezuje proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavuje postupy k 
prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s 
ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž 
může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouva se řídí právem České republiky. Práva a povinnosti Smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem.

13.2. Prodávající není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům kupujícího. Pohledávky a 
nároky prodávajícího vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, 
zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné prodávajícím v rozporu 
s tímto ustanovením Smlouvy bude považováno za příčící se dobrým mravům.

13.3. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří přednostně vyřešit 
smírně, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským 
soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.

13.4. Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž změna 
Smlouvy bude účinná ke dni jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Případné změny Smlouvy se budou sjednávat v podobě písemného 
dodatku ke Smlouvě. Navrhne-li některá smluvní strana změnu Smlouvy, je druhá smluvní strana 
povinna se k takovému návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení návrhu.

http://www.lesycr.cz


Smluvní strany berou na vědomí, že případné změny Smlouvy musí být v souladu s právní úpravou 
zadávání veřejných zakázek

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Prodávající bere na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi 
stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž 
uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Prodávající souhlasí s uveřejněním Smlouvy a 
výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy.

Není-li ve Smlouvě pro konkrétní písemnost sjednáno něco jiného, pak platí, že právní účinky 
doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti se Smlouvou či na jejím základě nastávají 
pouze tehdy, je-li tato písemnost odesílatelem či odesílatelem pověřeným provozovatelem 
poštovních služeb osobně předána jejímu adresátovi nebo je-li tato písemnost doručena jejímu 
adresátovi formou doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele poštovní licence 
nebo zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Při doručování prostřednictvím osobního předání nastávají účinky doručení 
okamžikem písemného potvrzení adresáta o přijetí doručované písemnosti. Při doručování 
prostřednictvím doporučeného psaní nastávají účinky doručení okamžikem přijetí doručované 
písemnosti adresátem od poštovního doručovatele dle platných poštovních podmínek 
uveřejněných na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. Doporučené psaní adresované smluvní straně je třeba adresovat vždy na adresu smluvní 
strany uvedenou ve Smlouvě. Tato doručoyací adresa smluvní strany může být změněna pouze 
písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Pro doručování jiných poštovních zásilek 
než písemností platí toto ustanovení obdobně.

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
z nich.

Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Smlouvy 
za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Smlouvy 
rozhodující.

Nedílnou součástí Smlouvy je příloha Smlouvy č. 1 - Ceník a technická specifikace, 

rádci Králové dne............................. ^

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

■správní ředitel 
, ícscrr Kafe, pifea

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Daniel Szórád, Ph.D. 

generální ředitel
Martin Vinduška 

jednatel společnosti
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Příloha č. 1 kupní smlouvy - Ceník a technická specifikace

Technická specifikace

Router s WiFi Access Pointem a USB portem pro připojení LTE modemu

Požadavky na funkcionalitu , ' , 1 tMiniitíálttí požadavky" ■ ;. IlltóiplpžSíL
Počet portů 10/100 Mbit 5 100%
Podpora WiFi standartu 802.1 ln na frekvenci 2,4GHz 100%
Zisk WiFi antény ldBi 100%
Počet USB portů (s podporou LTE modem) 1 100%
Podpora pasivního napájení přes Ethernet ANO 100%
Podpora USB LTE modemů běžně nabízených mobilními 
operátory ANO

100%

Podporované funkce
Minimální
požadavky

Míra splnění

Provoz zařízení v režimu L3 (směrování) ano 100%
Provoz zařízení v režimu L2 (přepínání) ano 100%
Základní síťové služby — DHCP server, DNS server/forwarder, NTP server, ano 100%
Směrování pro IPv4 a IPvó ano 100%
Statické i dynamické směrování pro IPv4 (OSPF, BGP,RIPv2) ano 100%
Statické i dynamické směrování pro IPvó (OSPFv3, MP-BGP) ano 100%
Podpora Policy-based routing ano 100%
Podpora vytváření logicky oddělených instancí virtuálních?směrovacích tabulek 
(obdoba VRF-Lite), může být nahrazena funkcionalitou virtuálních instancí ano

100%

routeru
Podpora virtuálních instancí routeru ano 100%
Podpora překladu adres NAT/PAT ano 100%
Podpora protokolu IPvó pro management, IPvó tunnelling, firewalling, NAT46,

ano
100%

NAT64, IPvó IPSec VPN
Podpora IEEE 802.1 Q ano 100%
Podpora QoS pro IPv4 a IPvó ano 100%
Podpora LAN-to-LAN IPSec VPN v transportním i tunelovacím módu ano 100%
Podpora IPSec IKEvl main a aggressive modu ano 100%
Podpora IPSec IKEv2 ano 100%
Podpora L2TP tunelů včetně možnosti kombinovat s IPSec ano 100%
Podpora SCEP protokolu pro získání certifikátu pro zařízení ano 100%
Podpora autentizace a autorizace uživatelů pomocí MS Active Directory/LDAP,

ano
100%

RÁDIUS, lokální databáze
Ověřování VPN uživatelů jménem a heslem ano 100%
Ověřování VPN uživatelů osobním certifikátem ano 100%
Textově orientované konfigurační rozhraní (CLI) ano 100%
Možnost povýšení operačního software zařízení po síti pomocí protokolů TFTP,

ano
100%

FTP a/nebo HTTP, HTTPS
Možnost nahrání/zálohování textové konfigurace zařízení 
protokolů TFTP, FTP a/nebo HTTP, HTTPS

po síti pomocí
ano

100%

Možnost konfigurace zařízení přes web GUI (HTTP/HTTPS) ano 100%
Přístup pomocí protokolu SSHv2 ano 100%
Podpora protokolů SNMPv2, SNMPv3 ano 100%
DNS klient ano 100%
DNS server/forwarder ano 100%
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Podpora synchronizace času protokolem NTPv3 ano 100%
Podpora netflow, sflownebo ekvivalentních exportů statistik datových toků/flow ano 100%
Export statistik datových toků/flow selektivně na více kolektorů ano 100%
RÁDIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) ano 100%
Lokální logování na zařízení ano 100%
Vzdálené logování na syslog server ano 100%
Systémový rollback konfigurace ano 100%
Podpora protokolu TP-069 pro vzdálenou konfiguraci zařízení pomoci Auto 
Confíguration Servers (ACS).

ano
100%

Podpora diagnostických hlášení volitelná pro jednotlivé vlastnosti/procesy 
zařízení (zejména pro IPSEC, L2TP, směrování, fírewall, LTE) ano

100%

Podpora konfigurace virtuálních SSID minimálně 3 100%

USB modem

Podporované funkce Minimální
požadavky Míra splnění

Podpora sítí GPRS, EDGE, UMTS/3G, HSPA+, 4G/LTE ano 100%
Podporované frekvence WCDMA, GSM 850/900/1800/1900 MHz ano 100%
Podporované frekvence LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz ano 100%
Kompatibilita s datovou SIMkartou LCR provozovanou operátorem 02 ano 100%
Maximální rozměry (11 x 6 x 2,2 cm) f ano 100%
Maximální hmotnost 60g ano 100%
Kompatibilita s WIN 7, WIN 8/8.1, WIN 10 + s dodávaným routerem ano 100%

Ceník

Položka Název ''označení jednotek
llBSÉBill

jednotková
cena

v Kč bez DPH

Celková cena
v Kč bez DPi 1

Router s WíFi Access Pointem a Mikrotik RB951 Ui-2HnD
USB portem pro připojení LTE 
modemu

800 1150,- 920 000,-

USB modem Huawei LTE E3372h 800 945,- 756 000,-
Nabídková cena celkem : 676 011(1,-

Součástí ceny za dodávku jednotlivých položek jsou i náklady na veškeré související služby, tj. dodání do místa 
plnění, a poskytnutí záruky za jakost za poskytnuté plnění v délce dvaceti čtyř (24) měsíců.




