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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

AV MEDIA SYSTEMS, a. s.

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
S NÁZVEM

„Nákup mobilní videokonferenční jednotky“
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Tato smlouva o realizaci veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“) je uzavřená podle § 1746 odst.
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“),
mezi těmito smluvními stranami:
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená:
Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky
IČO:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1
číslo účtu:
7628001/0710
zástupce pro věcná jednání:
Ing. Milan Soldát
dále jen „Objednatel“
na straně jedné,
a
AV MEDIA SYSTEMS, a. s.
se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva
48108375
CZ48108375 (je plátcem DPH)
obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze,
sp. zn. B 10120
Česká spořitelna, a. s.
124277319/0800
dále jen „Dodavatel“
na straně druhé.
Objednatel a Dodavatel společně jen „Smluvní strany“
nebo jednotlivě „Smluvní strana“.
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Preambule
Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Dodavatelem na základě zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup mobilní videokonferenční
jednotky“, systémové číslo NEN: N006/22/V00000208 (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou
v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení
na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“) byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Článek I.
Účel a předmět Smlouvy
1.1

Účelem této Smlouvy je zajištění realizace Veřejné zakázky, resp. dodání mobilní
videokonferenční jednotky CISCO, včetně zajištění záruky výrobce a zajištění dostupnosti
softwarových aktualizací, a to na všechny relevantní části a komponenty v rámci dodávky
do 31. 12. 2023 a dále rovněž zajištění prodloužení záruky výrobce a zajištění dostupnosti
softwarových aktualizací, a to na všechny relevantní části a komponenty, stávající
videokonferenční jednotky Cisco Webex Room 55 do 31. 12. 2023.

1.2

Cílem této Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními
stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky
v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost
při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou
založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku,
v Nabídce a dále v této Smlouvě a její Příloze č. 1a.

1.3

Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele dodat Objednateli mobilní
videokonferenční jednotku CISCO (dále jen „Systém“) a poskytnutí záruky výrobce
na dodaný hardware (dále jen „HW“) a software včetně zajištění softwarových aktualizací
(dále jen „SW“) do 31. 12. 2023 (dále jen „Záruka výrobce“) dle podrobné specifikace
uvedené v Příloze č. 1a této Smlouvy, a dále rovněž zajištění prodloužení záruky výrobce
a zajištění dostupnosti SW aktualizací, a to na všechny relevantní části a komponenty,
stávající videokonferenční jednotky Objednatele Cisco Webex Room 55, sériového čísla:
FLM2413092P, do 31. 12. 2023 (dále jen „Záruka výrobce 2“) (výše uvedené společně
dále jen jako „Předmět plnění“). Dodavatel je povinen realizovat Předmět plnění
za podmínek upravených v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, v Nabídce
Dodavatele, za podmínek uvedených dále v této Smlouvě a rovněž dle pokynů
Objednatele.

1.4

Předmět plnění sestává z následujících částí:
a)

Část 1: Dodání Systému (dále „Část 1“);

b)

Část 2: Poskytování Záruky výrobce na HW a SW vybavení Systému
včetně podpory všech funkcionalit a softwarových aktualizací do 31. 12. 2023
(dále „Část 2“);
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c)

Část 3: zajištění prodloužení záruky výrobce a zajištění dostupnosti SW aktualizací,
a to na všechny relevantní části a komponenty, stávající videokonferenční jednotky
Objednatele Cisco Webex Room 55, sériového čísla: FLM2413092P,
do 31. 12. 2023 (dále „Část 3“);

(Část 1, Část 2 a Část 3 také jako „Část“ nebo společně jako Části“).
1.5

Dodavatel se zavazuje dodat a realizovat Předmět plnění vlastním jménem,
na své náklady, na vlastní zodpovědnost a nebezpečí a předat a realizovat ho v rozsahu,
kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě a její Příloze
č. 1a, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy a za podmínek uvedených v zadávací
dokumentaci na Veřejnou zakázku, Nabídce a dále dle pokynů Objednatele.

1.6

Dodavatel tímto prohlašuje, že:
•

Systém pochází z oficiálních distribučních kanálů;

•

Systém je určen i pro český trh;

•

záruky a servis budou garantovány výrobcem a u výrobce registrovány jménem
Objednatele.

1.7

Veškeré odchylky od specifikace Předmětu plnění mohou být Dodavatelem prováděny
pouze tehdy, budou-li předem písemně odsouhlaseny Objednatelem a povedou-li
ke zlepšení parametrů Předmětu plnění. Jestliže Dodavatel provede práce, služby a jiná
plnění nad tento rámec, nemá nárok na úhradu vzniklých nákladů a neprodleně provede
odstranění těchto odchylek na vlastní náklady, nebude-li mezi Smluvními stranami
stanoveno písemně jinak.

1.8

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Dodavateli cenu
za realizaci Předmětu plnění ve výši a za podmínek stanovených v čl. III. této Smlouvy.

Článek II.
Doba a místo plnění
2.1

Dodavatel je povinen dodat Objednateli Část 1 Předmětu plnění dle podmínek sjednaných
v této Smlouvě nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této
Smlouvy (viz článek XI. odst. 11.7 této Smlouvy). Část 2 Předmětu plnění dle článku.
I. odst. 1.4 písm. b) této Smlouvy bude Dodavatelem poskytována do 31. 12. 2023
ode dne převzetí Části 1 Předmětu plnění Objednatelem. Část 3 Předmětu plnění
dle článku. I. odst. 1.4 písm. c) této Smlouvy je Dodavatel povinen dodat Objednateli
nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy (viz článek
XI. odst. 11.7 této Smlouvy) a bude poskytována Dodavatelem do 31. 12. 2023.

2.2

Místem plnění je sídlo Objednatele: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.
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Článek III.
Cena a platební podmínky
3.1

Celková cena za realizaci Předmětu plnění byla stanovena Nabídkou Dodavatele a činí
561.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně
platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 117.810,- Kč. Celková cena včetně DPH tedy
činí 678.810,- Kč (dále jen „Celková cena“).

3.2

Veškeré cenové údaje obsažené v této Smlouvě jsou stanoveny pro celý rozsah předmětu
této Smlouvy jako ceny konečné, pevné a nepřekročitelné. Jsou v nich zahrnuty veškeré
činnosti Dodavatele spojené s realizací Předmětu plnění včetně všech souvisejících
výkonů a poplatků a veškerých dalších případných nákladů, byť nebyly v Nabídce
Dodavatele výslovně uvedeny, zejména veškeré práce, dodávky, služby, dopravy do místa
plnění a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.

3.3

Jakékoli cenové údaje obsažené v této Smlouvě je možné změnit či překročit pouze
v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě
bude k Celkové ceně bez DPH dle odst. 3.1 tohoto článku účtována DPH ve výši platné
k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4

Celková cena uvedená v odst. 3.1 tohoto článku bude Objednatelem uhrazena
bezhotovostním převodem v české měně na účet Dodavatele, a to dle podmínek
ujednaných v odst. 3.5 tohoto článku. Celková cena bude uhrazena na základě jediného
řádného daňového a účetního dokladu vystaveného Dodavatelem (dále jen „Faktura“),
jejiž součástí musí být soupis všech poskytnutých dodávek, služeb, prací apod.,
resp. příslušný předávací protokol dle článku IV. odst. 4.1 a násl. této Smlouvy. Dodavatel
je oprávněn vystavit Fakturu za realizaci Předmětu plnění specifikovaných v článku I. odst.
1.4 této Smlouvy do 5 kalendářních dnů po převzetí Předmětu plnění Objednatelem
v souladu s článkem IV. odst. 4.1 a násl. této Smlouvy.

3.5

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především
o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy,
specifikaci Předmětu plnění dle této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku
bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku.
Faktura bude rovněž označena evidenčním číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv
Objednatele: 210249 (viz také záhlaví této Smlouvy).

3.6

Faktura bude zaslána v listinné podobě na adresu Objednatele ve tvaru: Odbor
informatiky, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, anebo
elektronicky prostřednictvím datové schránky Objednatele: 9gsaax4 či e-mailové adresy
Objednatele: posta@mzp.cz.

3.7

Lhůta splatnosti Dodavatelem vystavené Faktury činí 28 kalendářních dnů ode dne jejího
doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna dnem
odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného
ve Faktuře.
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3.8

V případě, že Faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle této Smlouvy a příslušných
právních předpisů či bude chybně vyúčtována Celková cena či DPH, je Objednatel
oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti zpět Dodavateli s vytknutím nedostatků,
aniž by se dostal do prodlení. Nová lhůta splatnosti Faktury počíná běžet od okamžiku
doručení opravené či doplněné Faktury Objednateli.

3.9

Objednatel neposkytuje žádné zálohové platby. Platby budou probíhat výhradně v české
měně (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje na Faktuře budou uváděny v české měně
(CZK).

3.10

Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět
jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám
Objednatele vůči Dodavateli. Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávku nebo její část
vůči Objednateli na třetí osoby.

3.11

V případě předložení Faktury Objednateli v období od 14. 12. do 31. 12. daného
kalendářního roku může být takováto Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli
až v měsíci únoru následujícího kalendářního roku s ohledem na roční závěrku a nasazení
nového rozpočtu v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto
případech se pak nejedná o prodlení Objednatele s úhradou Faktury a Dodavatel nemá
právo požadovat úhradu úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně
akceptuje.

Článek IV.
Převzetí Předmětu plnění, přechod vlastnictví, licence k SW
4.1

O řádném dodání a realizaci činností v rámci Části 1, Části 2 a Části 3 Předmětu plnění
a jejich následné akceptaci, včetně předání a převzetí Objednatelem, budou sepsány
předávací protokoly (pro Část 1 dále jen „Předávací protokol – část 1“, pro Část 2 dále
jen „Předávací protokol – část 2“, pro Část 3 dále jen „Předávací protokol – část
3“; společně rovněž jako „Předávací protokol“).

4.2

Předávací protokoly budou obsahovat alespoň: označení Části Předmětu plnění, označení
a identifikační údaje Objednatele a Dodavatele, evidenční číslo Smlouvy přidělené
z Centrální evidence smluv Objednatele (210249) a datum jejího uzavření, prohlášení
Objednatele, že Část 1 Předmětu plnění přebírá či akceptuje, popř. nepřebírá
či neakceptuje, soupis provedených činností, dodávek, služeb apod., popř.
vad či nedodělků, datum a místo sepsání Předávacího protokolu, jména a podpisy
zástupců Objednatele a Dodavatele. V případě zjištěných vad a nedodělků či jiných
nedostatků, bude v Předávacím protokolu tato skutečnost uvedena s konkrétním
vymezením zjištěných vad / nedodělků / nedostatků, a to včetně způsobu a termínu jejich
řešení. Následně musí být mezi Smluvními stranami sepsán, analogicky dle předchozích
odstavců tohoto článku, nový Předávací protokol.
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4.3

Část 1, Část 2 a Část 3 Předmětu plnění je řádně předána a převzata či poskytnuta
a akceptována až podpisem Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami, jsou-li
prosty všech vad / nedodělků či nedostatků, a dále je-li předvedena jejich způsobilost
sloužit danému účelu (v relevantních případech). Až v tomto okamžiku dochází u Systému
k přechodu vlastnického práva z Dodavatele na Objednatele a nebezpečí vzniku škody
na řádně převzaném Systému. Jakmile se Objednatel stane výlučným vlastníkem
Systému dle této Smlouvy, je oprávněn tento bez omezení využívat pro svoji potřebu.

4.4

Dodavatel poskytuje Objednateli nevýhradní práva (licenci) k SW, který je součástí
Předmětu plnění. Licence k SW je poskytována bez územního omezení min. po dobu
trvání této Smlouvy.

4.5

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout oprávnění k užití SW Objednateli.
Za SW ve smyslu této Smlouvy se považují též veškeré další verze nebo modifikace tohoto
SW, jejichž oprávněným uživatelem bude Objednatel (včetně jeho zaměstnanců a dalších
pověřených třetích osob) na základě této Smlouvy. Dodavatel, vzhledem ke svým
zkušenostem v oboru, na základě svého podnikatelského oprávnění a dále pak vzhledem
k jeho právům, které má k SW a ke smlouvám s autory SW, je schopen a oprávněn
k činnostem dle této Smlouvy.

4.6

Objednatel je oprávněn SW užít pouze k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a v souladu
s určením SW.

4.7

V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných
změn SW ze strany Dodavatele je licence poskytnuta i k takto změněnému SW.

4.8

Objednatel bere na vědomí, že SW je chráněn autorským právem. Objednatel
se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím
osobám umožnit neoprávněné užití SW.

Článek V.
Práva a povinnosti Smluvních stran
5.1

Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout
si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně
se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této
Smlouvy.

5.2

Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat přednostně prostřednictvím
elektronické pošty mezi kontaktními osobami, jejichž údaje si Smluvní strany vzájemně
sdělí nejpozději při podpisu této Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou
pro jednotlivé případy jinak (dále jen „Kontaktní osoby“). Pro takový případ jsou Smluvní
strany oprávněny jednostranně změnit Kontaktní osoby, přičemž jsou povinny tuto změnu
druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Taková změna je účinná
ode dne doručení oznámení o změně Kontaktní osoby druhé Smluvní straně, není však
potřeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.
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5.3

Dodavatel je povinen provádět veškeré úkony při realizaci Předmětu plnění standardními
způsoby a dodržovat obecně závazné právní předpisy a normy vztahující se k jeho
činnosti. Jakýkoliv nadstandardní způsob realizace Předmětu plnění této Smlouvy
je Dodavatel oprávněn použít výhradně na své náklady s tím, že Objednateli bude
účtována cena jako při realizaci Předmetu plnění standardním způsobem, není-li v této
Smlouvě stanoveno jinak.

5.4

Dodavatel je povinen realizovat Předmět plnění řádně a včas podle svých odborných
znalostí, zkušeností, praxe, při jeho realizaci bude postupovat s náležitou odbornou péčí,
v souladu s touto Smlouvou, její Přílohou č. 1a, v souladu se zadávacími podmínkami
na Veřejnou zakázku, Nabídkou a dle pokynů a požadavků Objednatele. Při své činnosti
je Dodavatel povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a brát v úvahu
a respektovat povinnosti vyplývající pro Objednatele z obecně závazných právních
předpisů.

5.5

Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost,
která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti
vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti
nadále plnit povinnosti plynoucí mu z této Smlouvy.

5.6

Dodavatel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele.
Povinnost Dodavatele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit
Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel
na odůvodněné vyžádání poskytne Dodavateli podklady nutné pro řádnou realizaci
Předmětu plnění, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud bude mít tyto
k dispozici.

5.7

Dodavatel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu plnění dle této Smlouvy kdykoli
po předchozí výzvě Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.

5.8

Dodavatel se dále zavazuje, že se svým jednáním při plnění této Smlouvy nedopustí
nekalé soutěže a že při plnění této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob,
ani výsledek činnosti Dodavatele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat
práva třetích osob.

5.9

Dodavatel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku zavazuje, že neužije
žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při plnění této Smlouvy ani jakákoliv data
shromážděná v souvislosti s plněním této Smlouvy k jiným účelům než ke splnění
povinností vyplývajících z této Smlouvy, a žádný z těchto výsledků neposkytne k užití
žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Dodavatel se navíc
zavazuje po ukončení Části 2, resp. Části 3 Předmětu plnění veškerá data poskytnutá mu
Objednatelem v souvislosti s touto Smlouvou Objednateli vrátit, příp. na pokyn
Objednatele zničit.

5.10

Objednatel se zavazuje, že zajistí v případě potřeby doprovod pracovníků Dodavatele,
pokud se tito budou zdržovat v budovách nebo na pozemcích Objednatele. Objednatel
zajistí veškerá potřebná opatření pro ochranu zdraví a bezpečnosti těchto pracovníků
Dodavatele ve svých budovách a na svých pozemcích.
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5.11

Dodavatel zajistí, aby jeho pracovníci podílející se na plnění podle této Smlouvy při pobytu
na pracovištích Objednatele dodržovali vnitřní předpisy, pokyny a směrnice Objednatele
a příslušné právní předpisy, zejména předpisy upravující pohyb na pracovištích
Objednatele, požární ochranu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a další předpisy,
o nichž tak Objednatel předem stanoví.

Článek VI.
Prohlášení Smluvních stran
6.1

Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou Předmětu
plnění a že je způsobilý k řádné a včasné realizaci Předmětu plnění dle této Smlouvy.
Dodavatel dále prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem
poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění této Smlouvy uplatnit nároky
na úpravu smluvních podmínek (zadání).

6.2

Dodavatel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
nezbytné podmínky potřebné k bezchybné realizaci Předmětu plnění, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádné realizaci Předmětu
plnění, a že rozsah předmětu této Smlouvy bude plnit pouze k tomu řádně proškolenými
osobami s odpovídající kvalifikací.

6.3

Dodavatel se dále zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti při plnění povinností
vyplývajících analogicky ze ZZVZ a dále při plnění povinností vyplývajících z příslušných
právních předpisů týkajících se provádění finančních a jiných kontrol, a to zejména
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
a to i po ukončení této Smlouvy.

6.4

Dodavatel je povinen dokumenty související s realizací Předmětu plnění dle této Smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti let od finančního ukončení Předmětu plnění,
a to zejména pro účely případné kontroly realizace Předmětu plnění, ověřování plnění
povinností vyplývajících z podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto
dokumentů (např. zákon č. 563/1991 Sb. a zákon č. 235/2004 Sb.). Dodavatel je povinen
poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům
Objednatele a dálších pověřených orgánů (Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného finančního úřadu a případně dalších oprávněných orgánů státní
správy). Dále je Dodavatel povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci Předmětu plnění a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.
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6.5

Dodavatel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí,
či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které
by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Dodavatele, nebo by mohlo mít jakkoliv
negativní vliv na schopnost Dodavatele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

6.6

Smluvní strany prohlašují, že Předmět plnění dle této Smlouvy není plněním nemožným,
a že tuto Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Článek VII.
Servisní a záruční podmínky, práva z vad
7.1

Smluvní strany prohlašují, že původcem odpadu při realizaci této Smlouvy,
které si Objednatel výslovně nepřeje ponechat, dále pak obalů zbylých po instalaci
Systému apod. je v souladu s § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o odpadech“), je Dodavatel, a má tak všechny povinnosti původce odpadů podle
§ 16 Zákona o odpadech.

7.2

Vady musí Objednatel uplatnit u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté,
co se o nich dozví.

7.3

Dodavatel je bezodkladně po nabytí účinnosti této Smlouvy povinen Objednateli sdělit
písemně telefonní číslo a další kontaktní údaje k využití technické podpory, servisu
a pro další komunikaci v rámci plnění dle této Smlouvy a k řádnému nahlášení vad včetně
záručních vad dle odst. 7.2 tohoto článku.

7.4

Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s uplatněním práv z vad.

7.5

Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou
nebo údržbou Systému nebo úmyslným poškozením Systému Objednatelem. Odstranění
takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.

7.6

Objednatel má právo na dodání nového Systému bez vady nebo dodání chybějících částí
Systému, na odstranění vady opravou Systému (pokud je vada opravitelná) nebo
na přiměřenou slevu. O způsobu vyřízení záruky rozhoduje Objednatel.

Článek VIII.
Sankce
8.1

V případě nedodržení doby předání Části 1 Předmětu plnění dle článku II. odst. 2.1 této
Smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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8.2

V případě porušení jakékoliv další povinnosti Dodavatele vyplývající z článků
III., IV. a V. této Smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč za každé takové porušení, popř. každý den prodlení s plněním této povinnosti
či každý den trvání závadného stavu.

8.3

Smluvní pokuta je splatná do 28 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu
zaplacení Dodavateli. Dnem zaplacení se rozumí den připsání příslušné částky na účet
Objednatele.

8.4

Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu
škody v plné výši.

Článek IX.
Ukončení Smlouvy
9.1

9.2

9.3

V případě podstatného porušení této Smlouvy Dodavatelem může Objednatel
též odstoupit od této Smlouvy. Dodavatel a Objednatel se dohodli, že za podstatné
porušení této Smlouvy bude považováno zejména:
-

nemožnost odstranění vady dodaného Systému, a to ani výměnou za nové
komponenty Systému;

-

prodlení Dodavatele s dodáním Systému o více než 2 týdny;

-

jestliže Dodavatel ujistil Objednatele, že Systém má určité vlastnosti, zejména
vlastnosti Objednatelem výslovně vymíněné, a toto ujištění se následně ukáže
nepravdivým.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Dodavatel:
-

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit
chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo
nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo

-

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo
provádění této Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže, nebo

-

nedodržoval povinnosti vyplývající z předpisů práva životního prostředí, sociálních
nebo pracovně právních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících
se k předmětu plnění Veřejné zakázky.

Dodavatel může od této Smlouvy odstoupit, pokud:
-

je Objednatel v prodlení s úhradou Faktury Dodavateli déle než 60 kalendářních
dní ode dne jejího převzetí na základě Předávacího protokolu, a zároveň
byl Objednatel na její neuhrazení písemně Dodavatelem upozorněn spolu
s možným důsledkem odstoupení od této Smlouvy, a po tomto upozornění
ji Objednatel do 7 kalendářních dní neuhradil.
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9.4

Odstoupení od této Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením
se závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají
okamžikem doručení odstoupení od této Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení
od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní
povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu
řešení sporů a volbě práva.

9.5

Objednatel je dále oprávněn tuto Smlouvu ukončit písemnou výpovědí podanou
i bez udání důvodu s tím, že výpovědní doba činí 90 kalendářních dní a počíná běžet
od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi na adresu Dodavatele.

9.6

V případě odstoupení či výpovědi jsou si Smluvní strany povinny vypořádat vzájemné
závazky dle příslušných právních předpisů.

Článek X.
Ochrana informací, zpracování osobních údajů
10.1

Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací. Tato povinnost
platí bez ohledu na trvání této Smlouvy a vztahuje se rovněž na všechny zaměstnance
obou Smluvních stran.

10.2

Právo užívat, poskytovat nebo zpřístupnit důvěrné informace mají obě Smluvní strany
pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností
vyplývajících z této Smlouvy či jiných právních předpisů.

10.3

Smluvní strany sjednávají, že důvěrnými informacemi jsou veškeré vzájemně poskytnuté
informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích
(např. obchodní rejstřík). Tím není dotčeno ustanovení odst. 10.4 tohoto článku.

10.4

Dodavatel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, aby tato Smlouva a / nebo její
jakákoliv část byla Objednatelem zveřejněna způsobem umožňujícím neomezenému
počtu třetích osob dálkový přístup a / nebo jiným vhodným způsobem v souladu
s příslušnými právními předpisy.

10.5

Dodavatel je v rámci plnění předmětu této Smlouvy zpracovatelem osobních údajů
ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), a ve spojení
se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“). Objednatel je správcem osobních údajů
ve smyslu výše uvedeného Nařízení a Zákona o zpracování osobních údajů.

10.6

Dodavatel je povinen řídit se Nařízením a Zákonem o zpracování osobních údajů
s tím, že v případě potřeby je Objednatel povinen poskytnout mu veškerou nezbytnou
součinnost při plnění povinností uložených Nařízením a / či Zákonem o zpracování
osobních údajů.
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10.7

10.8

10.9

Dodavatel bude po dobu trvání této Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců
Objednatele (subjektů údajů) z důvodu jejich využívání Helpdeskového systému
Dodavatele v rámci poskytování Záruky výrobce a Záruky výrobce 2 dle této Smlouvy,
a to v níže uvedeném rozsahu:
a)

jméno, příjmení a titul;

b)

poštovní adresa;

c)

e-mailová adresa;

d)

telefonní číslo.

Osobní údaje zaměstnanců Objednatele budou Dodavatelem případně zpracovávány
v níže uvedeném rozsahu:
a)

jméno, příjmení a titul;

b)

e-mailová adresa;

c)

mobilní telefonní číslo;

d)

osobní číslo.

Porušení výše uvedeného může být dle Nařízení a Zákona o zpracování osobních údajů
klasifikováno jako přestupek při zpracování osobních údajů. V případě zavinění ze strany
Dodavatele má Objednatel nárok na úhradu škody a případně uložených sankcí vzniklých
porušením výše uvedených povinností, a to v poměru dle míry podílu na škodě ze strany
Dodavatele.

10.10 Účelem zpracování osobních údajů zaměstnanců / externistů Objednatele je splnění
právní povinnosti, která se na Objednatele vztahuje.
10.11 Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze na základě písemných pokynů
Objednatele.
10.12 Dodavatel je oprávněn předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci
pouze na základě písemného pokynu Objednatele, s výjimkou případů, kdy mu toto
zpracování ukládá právo Evropské Unie nebo právní předpis České republiky. V takovém
případě je Dodavatel povinen Objednatele informovat o tomto právním požadavku před
zpracováním s výjimkou případů, kdy by právo Evropské Unie nebo právní předpis České
republiky toto informování zakazovaly.
10.13 Dodavatel je povinen zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje byly vázány
mlčenlivostí.
10.14 Dodavatel je povinen přijmout všechna opatření požadovaná v čl. 32 Nařízení.
To znamená, že Dodavatel je povinen provést vhodná technická a organizační opatření
tak, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající možnému riziku porušení práva
a svobody fyzických osob. Vhodnými technickými a organizačními opatřeními jsou
zejména:
a)

pseudonymizace a šifrování osobních údajů, schopnost zajistit neustálou
důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
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b)

schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě
fyzických či technických incidentů;

c)

proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

10.15 Dodavatel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi
podle čl. 32 až 36 Nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací,
jež má Dodavatel k dispozici.
10.16 Při zpracování osobních údajů je Dodavatel povinen zohlednit povahu tohoto zpracování.
Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli prostřednictvím vhodných technických
a organizačních opatření veškerou součinnost pro splnění Objednatelovy povinnosti
reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III Nařízení.
10.17 Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost při plnění povinností
dle Nařízení.
10.18 Na základě pokynu Objednatele je Dodavatel povinen po skončení poskytování služeb
spojených se zpracováním osobních údajů všechny osobní údaje buď vymazat, nebo
je vrátit Objednateli, a vymazat existující kopie. Dodavatel není povinen vymazat osobní
údaje či jejich kopie pouze v případě, že právo Evropské Unie nebo právní předpis České
republiky požaduje uložení daných osobních údajů.
10.19 Dodavatel je povinen na pokyn Objednatele poskytnout Objednateli veškeré informace,
které má k dispozici, potřebné k doložení splnění povinností stanovených Nařízením.
10.20 Dodavatel je povinen na pokyn Objednatele umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné
Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům
poskytnout součinnost.
10.21 Dodavatel je povinen neprodleně informovat Objednatele v případě, že podle jeho názoru
určitý Objednatelův pokyn porušuje Nařízení nebo jiné předpisy Evropské Unie nebo
právní předpis České republiky týkající se zpracování osobních údajů.
10.22 Dodavatel je povinen na výzvu poskytnout Objednateli dostatečné záruky
zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané
zpracování splňovalo požadavky Nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu
údajů. Pokud Dodavatel dodržuje schválený kodex chování uvedený v čl. 40 Nařízení
nebo schválený mechanismus pro vydávání osvědčení uvedený v čl. 42 Nařízení,
má se za to, že Dodavatel doložil dostatečné záruky.
10.23 Dodavatel nesmí zapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího dodavatele
osobních údajů bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
10.24 Pokud Dodavatel zapojí dalšího dodavatele, aby jménem Objednatele provedl určité
činnosti zpracování, je Dodavatel povinen tomuto dalšímu dodavateli uložit stejné
povinnosti na zpracování osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě nebo jiném
právním aktu mezi Objednatelem a Dodavatel. Dodavatel je povinen zejména požadovat
poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických
a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení.
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Článek XI.
Společná a závěrečná ustanovení
11.1

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí
Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

11.2

Veškeré smluvní závazky, vyplývající z této Smlouvy, přechází i na případné právní
nástupce obou Smluvních stran. O této skutečnosti musí být druhá Smluvní strana
neprodleně písemně informována. Pokud v této Smlouvě není uvedeno jinak, pak žádná
ze Smluvních stran však není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé
Smluvní strany převést tuto Smlouvu nebo její část na třetí osobou.

11.3

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto
spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí
příslušné obecné soudy České republiky.

11.4

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem,
zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena,
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany
se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení
této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe
ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

11.5

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma Smluvními stranami
s výjimkou změny Kontaktních osob (viz čl. V. odst. 5.2 této Smlouvy). Ke změnám
či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

11.6

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují
uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj
smluvní vztah založený touto Smlouvou.

11.7

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“)
dle podmínek stanovených zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním
celého znění této Smlouvy v ISRS a na profilu Objednatele (jakožto zadavatele Veřejné
zakázky), popř. dalších místech, v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění
této Smlouvy v ISRS provede Objednatel.
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11.8

Tato Smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tato Smlouva
uzavřena v listinné podobě, je podepsána vlastnoručně Smluvními stranami a vyhotovena
ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, přičemž 2 stejnopisy této
Smlouvy obdrží Objednatel a 1 stejnopis obdrží Dodavatel. Je-li tato Smlouva uzavřena
elektronicky, je jediný elektronický originál podepsán pomocí uznávaných elektronických
podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany

11.9

Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1a: Technická specifikace a kalkulace cen.

11.10 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou,
určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Za Objednatele:

V Praze, dne ………………

Ing. Milan
Soldát

Digitálně podepsal
Ing. Milan Soldát
Datum: 2022.03.07
17:19:18 +01'00'

Za Dodavatele:

V Praze, dne ………………
Digitálně podepsal

Ing. David Ing. David Lesch
Datum: 2022.03.07
Lesch
09:26:18 +01'00'

………………………………

……………………………..

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

AV MEDIA SYSTEMS, a. s.

Ing. Jana Vodičková
ředitelka odboru informatiky

Ing. David Lesch
předseda představenstva
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Příloha č. 1a: Technická specifikace a kalkulace cen

1.

Dodávka videokonferenční jednotky Cisco Webex Room55

Minimální technické požadavky:
1x videokonferenční jednotka Cisco Webex Room 55, záruka (podpora) výrobce do 31. 12. 2023 na HW i SW (včetně update),
s registrací na jméno Objednatele a ověřitelnou na webu výrobce, s reakční dobou na servisní zásah 8x5 Next-Business-Day (reakční
doba do následujícího pracovního dne od nahlášení, s hlášením možným 8 hodin denně/5 dnů v týdnu), s opravou/výměnnou v místě
Objednatele, česky mluvícím servisním technikem (on-site).

Podrobný položkový seznam jednotlivých komponent:
Výrobce dodaného videokonferenční jednotky a typ: Cisco Webex Room 55 (CS-ROOM55-K9).
Součástí dodávky jsou i níže uvedené položky:
Název položky
(Part Number)

Popis

Množství

Jednotka

CS-MIC-TABLE-J+

Cisco Table Microphone with Jack plug

2

ks

CS-ROOM55-WBK

Webex Room 55, Wheel Base Kit

1

ks

CS-T10-TS+

Cisco Webex Room Navigator – Table stand version

1

ks

PWR-CORD-EUR-F

Power Cord for Europe 5m 10A

1

ks

CAB-PRES-2HDMI-GR-

Presentation cable 8m GREY HDMI 1.4b (W/ REPEATER)

1

ks

CAB-DV10-8M-

8 meter flat grey Ethernet cable for Touch 10

1

ks

CAB-ETH-5M-GR-

CAB (16,4 feet / 5m) GREY ETHERNET

1

ks
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CS-R55-UNI2-K9+

Cisco Webex Room 55 Main Unit

1

ks

SW-S53200-CE9

SW Image for Cisco Spark Room

1

ks

1

ks

Záruka výrobce na HW a SW do 31. 12. 2023
2.

Zajištění prodloužení podpory výrobce:

Zajištění prodloužení záruky (podpory) výrobce pro videokonferenční jednotku Cisco Webex Room55 sériového čísla: FLM2413092P
ve vlastnictví Objednatele do 31. 12. 2023 na HW i SW (včetně update), s registrací na jméno Objednatele a ověřitelnou na webu
výrobce, s reakční dobou na servisní zásah 8x5 Next-Business-Day (reakční doba do následujícího pracovního dne od nahlášení,
s hlášením možným 8 hodin denně/5 dnů v týdnu), s opravou/výměnnou v místě Objednatele, česky mluvícím servisním technikem
(on-site).

Číslo

Název

1.0

CS-ROOM55-K9
(nová VJ)

1.1

Popis

Room 55 with Touch10 and Mount

Podpora
množství
výrobce
(ks)
do 31. 12. 2023

Cena
v Kč
bez DPH
za kus

Cena
v Kč
bez DPH
celkem

ANO

1

369.000,-

369.000,-

PWR-CORD-EUR-F Power Cord for Europe 5m 10A

ANO

1

-

-

1.2

CAB-PRES-2HDMIGR-

Presentation cable 8m GREY HDMI 1.4b
(W/ REPEATER)

ANO

1

-

-

1.3

CS-T10-TS+

Cisco Webex Room Navigator
– Table stand version

ANO

1

-

-

1.4

CAB-DV10-8M-

8 meter flat grey Ethernet cable
for Touch 10

ANO

1

-

-

1.5

CAB-ETH-5M-GR-

CAB (16,4 feet / 5m) GREY ETHERNET

ANO

1

-

-
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1.6

CS-MIC-TABLE-J+

Cisco Table Microphone with Jack plug

ANO

2

-

-

1.7

CS-R55-UNI2-K9+

Cisco Webex Room 55 Main Unit

ANO

1

-

-

1.8

SW-S53200-CE9

SW Image for Cisco Spark Room

ANO

1

-

-

1.9

CS-ROOM55-WBK

Webex Room 55, Wheel Base Kit

ANO

1

-

1

96.000,-

96.000,-

-

1

96.000,-

96.000,-

CON-ECDN1.0.1 CSROOMK9
(podpora 1)

2.0

Prodloužení
stávající podpory
výrobce
(podpora 2)

Podpora výrobce na veškerý HW a SW
do 31. 12. 2023 (pro novou VJ)
(ESS WITH 8X5XNBD Cisco Spark Room
55 with Touch10 and Mou)
Zajištění prodloužení záruky (podpory)
výrobce na veškerý HW a SW
pro videokonferenční jednotku Cisco
Webex Room55 sériového čísla:
FLM2413092P ve vlastnictví Zadavatele
do 31. 12. 2023 na HW i SW (včetně
update), s registrací na jméno Kupujícího
a ověřitelnou na webu výrobce,
s reakční dobou na servisní zásah
8x5 Next-Business-Day (reakční doba
do následujícího pracovního
dne od nahlášení, s hlášením možným
8 hodin denně/5 dnů v týdnu),
s opravou/výměnnou v místě Kupujícího,
česky mluvícím servisním technikem
(on-site) (pro stávající VJ)
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