
KUPNÍ SMLOUVA 

uzavíraná na základě výsledku zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Smlouva“). 

 

Číslo Smlouvy  Číslo Smlouvy 

 

MOB 2022 

 

5/160/2022 

 

OCC s.r.o. 
(dále jen „Prodávající“)                   

 Česká Republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
(dále jen „Kupující“)                   

Se sídlem:  Plzeň - Bolevec, Lidická 198/68, 

PSČ 323 00 

 Se sídlem:  Jankovcova 1518/2, Praha 7 

Jednající: Pavel Kraus  Jednající: PhDr. Radek Haubert 

Funkce: Jednatel společnosti  Funkce: Vrchní ředitel správní sekce 

Kontaktní 

osoby: 

Jan Toman  Kontaktní 

osoby: 

Mgr. Zdeněk Šír 

Funkce: Zástupce jednatele  Funkce: ředitel odboru informatiky 

Tel.: 222264451  tel: +420 233 045 209 

IČ: 27970922  IČ: 49370227 

DIČ: CZ27970922  DIČ: není plátce DPH 

Zapsaná 

v obchodním  

rejstříku: 

 19349 C, Krajský soud v 

Plzni 

  V OR nezapsán 

Projekt MOB-2022  Projekt MOB-2022 

Bank. spojení: Raiffeisenbank, 
2583258001/5500 

 Bank. spojení: Česká národní banka 
30027-001/0710 

ID datové 
schránky 

vpdrhy8  ID datové 
schránky 

s3caayq 

 

(dále také společně označováni jako „Smluvní strana“ nebo „Smluvní strany“). 

Smluvní strany uzavírají následující Smlouvu podle ustanovení § 2079 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

 

 



Preambule 

 

Pro plnění podlimitní veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem: „MOB-2022, mobilní telefony“ 

byla vybrána jako nejvhodnější ta nabídka, kterou podal Prodávající. 

Prodávající prohlašuje, že se při zpracování nabídky seznámil se zadávací dokumentací veřejné 

zakázky a považuje ji za dostatečný podklad pro plnění předmětu Smlouvy, při kterém je 

povinen dodržet veškeré související podmínky vyplývající z rozhodnutí orgánu státní správy, 

právních norem a technických norem. 

Nedílnou součástí této Smlouvy, která se však k této Smlouvě fyzicky nedokládá, je i kompletní 

nabídka Kupujícího a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky. 

Dokumenty podle předchozí věty logicky doplňují tuto Smlouvu a představují 

nepostradatelnou pomůcku zejména v případě pochybností při výkladu jednotlivých 

ustanovení této Smlouvy, přičemž mají před touto Smlouvou také aplikační přednost.  

 

Prodávající bere na vědomí, že v informačním systému Kupujícího se nachází významný 

informační systém podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění 

pozdějších přepisů. Proto může mít Kupující zvýšené nároky na bezpečnost při plnění 

zakázky vyplývající z jeho bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti informací ve 

významném informačním systému. 

Účelem této Smlouvy je vymezení práv a povinností Smluvních stran při dodávce mobilních 

telefonů s příslušenstvím s náležejícím vybavením a se zárukou na tři (3) roky. 

Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle této Smlouvy 

a že jsou mu známy podmínky nezbytné pro realizaci veřejné zakázky. 

I. Předmět Smlouvy 

1) Předmětem této Smlouvy je: 

a) dodání mobilních telefonů v množství 515 ks včetně příslušenství, 

b) poskytnutí záruky na mobilní telefony na dobu tří (3) let, 

c) dodání ochranných obalů pro mobilní telefony v množství 515 ks, 

d) úprava mobilních telefonů dle požadavků Kupujícího:  

- aplikování ochrany na displej mobilních telefonů (temperované sklo) v množství 
515 ks, 

- předání evidenčního soupisu Kupujícímu ve formě tabulky MS Excel (dále též 

„mobilní telefony“ nebo „předmět koupě“), který obsahuje minimálně všechna 

IMEI mobilního telefonu a jejich výrobní čísla.  

Podrobná specifikace předmětu koupě Technický dotazník je nedílnou součástí 

této Smlouvy - příloha č. 1 Smlouvy. 

2) Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícími předmět koupě (tj. zavazuje se 

Kupujícímu předmět koupě odevzdat a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu) za 

podmínek níže uvedených. 



3) Kupující touto Smlouvou předmět koupě od Prodávajícího kupuje a zavazuje  se předmět 

koupě bez vad od Prodávajícího převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu ve výši 

a způsobem níže uvedeným. 

4) Prodávající se zavazuje předmět kopě Kupujícímu dodat řádně, včas a bez vad. Prodávající 

se rovněž zavazuje po celou dobu trvání záruky (3 roky) poskytovat Kupujícímu záruční 

servis. 

II. Místo, termín a podmínky dodání 

1) Místem dodání dle této Smlouvy je budova sídla Kupujícího na adrese Jankovcova 1518/2, 

Praha 7 (dále jen „místo dodání“). Úpravu mobilních telefonů dle požadavků Kupujícího 

podle článku I písm. e) se Prodávající zavazuje provést do všech mobilních telefonů před 

jejich dodáním Prodávajícímu. 

2) Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě řádně, na své náklady a na své 

nebezpečí a v dohodnutých termínech nejpozději do 30 dní od nabytí účinnosti této 

Smlouvy. 

3) Dodání předmětu koupě se rozumí předání předmětu koupě Kupujícími v místě dodání 

a jeho převzetí Kupujícím bez výhrad. 

4) Nebezpečí škody na předmětu koupě a vlastnické právo k předmětu koupě přejde na 

Kupujícího dnem podpisu předávajícího protokolu oprávněnými zástupci Smluvních stran 

(dále jen „předávající protokol“) bez výhrad. 

5) Prodávající je povinen dodat Kupujícímu spolu s předmětem koupě veškeré doklady 

a průvodní dokumentaci výrobce, které jsou potřebné k převzetí, užívání, provozu nebo 

údržbě předmětu koupě, a to v českém jazyce. 

6) Předávací protokol potvrzující převzetí předmětu koupě Kupujícím musí obsahovat 

alespoň tyto náležitosti: 

a) označení Smluvních stran, 

b) datum a místo dodání, 

c) druh a označení jednotlivých kusů předmětu koupě, 

d) IMEI (IMEI 1 a IMEI 2) a výrobní čísla jednotlivých kusů předmětu koupě, 

e) seznam předávané dokumentace, 

f) poznámku, že se předmět koupě přebírá bez výhrad, 

g) podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran. 

Data dle bodu c) a d) předá Prodávající Kupujícímu zároveň s textem předávajícího 

protokolu v editované elektronické podobě. 

 

7) Shledá-li Kupující při převzetí v dodávaném předmětu koupě vady, není povinen předmět 

koupě převzít. 

8) Kupující není povinen převzít předmět koupě zejména v následujících případech: 



a) předmět koupě, resp. jednotlivý kus, vykazuje zjevné známky poškození nebo je dodán 

v rozporu s touto Smlouvou, 

b) Prodávající dodal předmět koupě, resp. jednotlivý kus, do jiného místa dodání než jak 

je sjednáno v této Smlouvě, 

c) Prodávající spolu s předmětem koupě, resp. jednotlivým kusem, nepředal Kupujícímu 

veškeré doklady a průvodní dokumentaci podle bodu 6) tohoto článku Smlouvy. 

9) Neshledá-li Kupující na předmětu koupě žádné vady, předmět koupě převezme bez 

výhrad a oprávnění zástupci Kupujícího a Prodávajícího potvrdí předávací protokol bez 

výhrad svými podpisy. Dodání předmětu koupě bez výhrad je podmínkou oprávněnosti 

fakturace kupní ceny dle článku III bod 7) této Smlouvy. 

 

III. Kupní cena a platební podmínky 

1) Celková kupní cena předmětu koupě dle článku I. bodu 1 (dále jen „kupní cena“) činí 

celkem  2 940 965,01 Kč bez DPH, tj. 3 558 567,66 Kč s DPH jako nejvýše přípustná a 

nepřekročitelná a zahrnuje úplné a veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním 

závazků na realizaci a splnění předmětu koupě dle této Smlouvy. Žádné další ani 

související náklady nebudou Kupujícím uhrazeny. Ke kupní ceně bude účtována DPH ve 

výši stanovené platnými právními předpisy. 

2) Kupní cena dle článku I., bodu 1), písm. a) činí celkem 2 716 538,31 Kč Kč bez DPH, tj. 3 

287 011,36 Kč s DPH bude uhrazena na základě faktury, jejíž přílohou bude předávací 

protokol. 

3) Kupní cena dle článku I., bodu 1), písm. b) činí 149 895,90 Kč bez DPH, tj. 181 374,04 Kč 

s DPH a bude uhrazena na základě faktury, jejíž přílohou bude předávací protokol. 

4) Kupní cena za ochranné obaly dle článku I., bodu 1), písm. c) činí celkem 55 063,80 Kč bez 

DPH, tj. 66 627,20 Kč s DPH a bude uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou 

bude předávací protokol.  

5) Kupní cena za úpravy podle požadavků Kupujícího dle článku I., bodu 1), písm. d) činí 19 

467,00 Kč bez DPH, tj. 23 555,07 Kč s DPH bude uhrazena na základě faktury, jejíž přílohou 

bude předávací protokol. 

6) Platby se uskuteční po předání mobilních telefonů na základě faktur, jejichž přílohou bude 

kopie předávacího protokolu podepsané Kupujícím.  

7) Kupní cena je splatná na základě daňového dokladu - faktury, kterou je Prodávající 
oprávněn vystavit až po dodání předmětu kupě bez výhrad ve smyslu článku II bod 9) této 
Smlouvy. 

8) Faktury budou zasílány Prodávajícím elektronicky do datové schránky Kupujícího (ID 
datové schránky Kupujícího je uveden v záhlaví této Smlouvy) nebo také na e-mailovou 
adresu Kupujícího: podatelna@nku.cz. 

9) Kupující je povinen uhradit jen skutečně obdržené věcné plnění, a to do výše 

poskytnutého plnění. Faktura bude obsahovat číslo Smlouvy Kupujícího a údaje dle 

právních předpisů. 

mailto:podatelna@nku.cz


10) Lhůta splatnosti kupní ceny vyúčtované řádnou fakturou Prodávajícího je sjednána na 

14 kalendářních dnů od data předání faktury Kupujícímu dle bodu 8 tohoto článku. Dnem 

úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsaná z účtu Kupujícího ve 

prospěch účtu Prodávajícího. Faktura je považována za proplacenou okamžikem 

odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího. 

11) Daňový doklad - faktura Prodávajícího musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti 

podle zvláštních právních předpisů, zejména všechny údaje uvedené v § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Dále údaje ve smyslu 

ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Faktura bude zaslána na adresu 

Kupujícího, která je uvedena v záhlaví Smlouvy. 

12) V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě a/nebo 

stanovené právními předpisy, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo nebudou-li 

k faktuře doloženy požadované přílohy nebo bude obsahovat jiné cenové údaje, je 

Kupující oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu k opravě, či novému vystavení. V takovém 

případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury 

obsahující správné údaje a všechny náležitosti podle této Smlouvy Kupujícímu. 

13) V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti ani po předchozím písemném 

upozornění na prodlení má oprávněná Smluvní strana nárok na zaplacení úroku 

z prodlení ve výši, která se stanoví dle ustanovení § 1802 a násl. občanského zákoníku. 

14) Pokud Kupující obdrží od Prodávajícího fakturu se všemi náležitostmi a požadovanými 

přílohami po 15. prosinci příslušného roku, prodlužuje se lhůta splatnosti takovéto 

faktury z 15 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů. 

15) V případě, že se Kupující ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového 

provizoria, má se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době 

rozpočtového provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku 

rozpočtového provizoria posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových 

prostředků pro rozpočtovou kapitolu Kupujícího, nejpozději však do 30. června 

příslušného kalendářního roku. 

16) Úrok z prodlení v případě prodlení jedné ze Smluvních stran s úhradou peněžité částky 

bude ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

 

 

IV. Záruka za jakost a záruční servis 

1) Prodávající poskytne Kupujícímu záruku za to, že předmět koupě bude mít obvyklé 

technické vlastnosti odpovídajícím technickým údajům výrobce a požadavkům uvedeným 

v příloze č. 1  této Smlouvy a že nebude zatížen právními nároky třetích osob. 

2) Prodávající poskytuje záruku Kupujícímu dle předchozího odstavce po dobu tří (3) let, 



tj. 36 měsíců od dodání celého předmětu koupě Kupujícímu bez výhrad (dále jen „záruční 

doba“) za těchto podmínek: 

a) záruka se vztahuje na všechny části mobilního telefonu včetně baterie a příslušenství, 

b) záruční doba počíná běžet ode dne převzetí kompletní dodávky předmětu koupě  

a podpisu předávacího protokolu,  

c) oprava neopravitelného mobilního telefonu bude prováděna vždy výměnou za nový 

mobilní telefon, 

d) oprava musí být provedena nejpozději do 48 hodin od nahlášení poruchy, 

e) pokles kapacity baterie pod 50 % výrobcem udávané hodnoty je důvodem k opravě, 

f) opravený mobilní telefon musí odpovídat původním technickým požadavkům 

Kupujícího, 

g) předání mobilního telefonu k opravě bude prováděno v sídle Kupujícího, 

h) převzetí mobilního telefonu z opravy bude prováděno v sídle Kupujícího, 

i) záruční servis bude poskytován po celou dobu záruční doby, 

j) hlášení o poruchách bude přijímáno na e-mailové adrese Prodávajícího 

praha@opencc.eu, případně na tel. 222 264 451 každý pracovní den od 8:00 do 16:00 

hod. s tím, že nahlášením vady předmětu koupě je započato reklamační řízení. 

 

3) Prodávající se zavazuje při plnění předmětu koupě dodržovat obecně platné právní 

předpisy týkající se kybernetické bezpečnosti dle  zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a plnit požadavky Kupujícího vyplývající z jeho 

bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti informací ve významném informačním 

systému. 

 

V. Všeobecné dodací podmínky 

1) Dodávka bude předána Kupujícímu na základě podepsaného předávacího protokolu, jehož 

přílohou bude seznam výrobních čísel a čísel IMEI mobilních telefonů. Tento seznam bude 

předán Kupujícímu i ve formátu tabulky MS Excel. 

2) Prodávající v rámci úprav mobilních telefonů provede: 

a) aplikaci ochrany na displej (temperované sklo) na jednotlivých mobilních telefonech, 

b) dodání seznamu ve formátu tabulky MS Excel s výrobními čísly a čísly IMEI (IMEI 1 a 

IMEI 2) mobilních telefonů. 

3) Kupující se zavazuje převzít předmět koupě, pokud tento splňuje všechny požadavky 

stanovené touto Smlouvou a zadávacími podmínkami. 

4) Kupující nabývá vlastnické právo k HW a SW (platná licence) popsaným v této Smlouvě 

podpisem předávacího protokolu.  

 



VI. Smluvní pokuty, sankce 

1) Pro případ vadného plnění ze strany Prodávajícího a v případě prodlení Prodávajícího 

s dodáním předmětu koupě ve lhůtě stanovené v článku II bodu 2) této Smlouvy se Smluvní 

strany dohodly na těchto smluvních pokutách. 

a) V případě prodlení s dodávkou předmětu Smlouvy, je povinen Prodávající poskytnout 

Kupujícímu slevu ve výši  0,05 % z celkové ceny předmětu koupě včetně DPH za každý 

započatý den prodlení s dodávkou, 

b) v případě, že Prodávající neprovede opravu do stanoveného limitu od nahlášení 

poruchy, hradí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 

započatý den prodlení opravy jednoho mobilního telefonu. 

2) Prodávající odpovídá za veškerou způsobenou škodu, a to porušením ustanovení této 

Smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti, v plné 

výši. 

3) Náhrada škody se bude řídit občanským zákoníkem, pokud není jinak stanoveno zvláštním 

právním předpisem. 

4) Splatnost smluvních pokut nastává dnem porušení smluvní povinnosti. 

5) V případě prodlení Kupujícího s uhrazením smluvní ceny je Prodávající oprávněn 

požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši. 

6) Za porušení povinnosti podle článku VII odst. 1. písm. b), i), j), k), l) nebo m) této Smlouvy  

je kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím a Prodávající je povinen Kupujícímu 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti, resp. za každý započatý měsíc, v němž 

nemá Prodávající sjednánu platnou a účinnou pojistnou smlouvu se sjednaným limitem 

pojistného plnění. 

7)  Splatnost smluvních pokut nastává dnem porušení smluvní povinnosti. 

8) Ujednáními o smluvní pokutě není dotčen nárok Kupujícího na náhradu případně 

způsobené škody, kterou je Kupující oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty v plné výši. 

9) Kupující je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku za Prodávajícím z titulu 

smluvní pokuty vůči jakékoli splatné pohledávce Prodávajícího za Kupujícím. 

10) V případě prodlení Kupujícího s uhrazením kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat 

zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši. 

11) Smluvní sankce vůči Kupujícímu nejsou přípustné. 

 

VII. Další práva a povinnosti Smluvních stran 

1) Prodávající se zavazuje: 

a) poskytnout Kupujícímu předmět koupě podle této Smlouvy řádně a včas a v souladu 

s podmínkami této Smlouvy a s příslušnými právními předpisy, podle svých nejlepších 

znalostí a schopností a s potřebnou odbornou péčí, 



b) udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou Prodávajícím třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši 

minimálně 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu škodní událost, 

na vyžádání je Prodávající povinen tuto pojistnou smlouvu Kupujícímu doložit kdykoli 

v průběhu trvání této Smlouvy, 

c) dodržovat pokyny a interní předpisy Kupujícího ve vztahu k bezpečnosti a provozu 

informačního systému Kupujícího, 

d) na žádost Kupujícího spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost třetím 

osobám určeným Kupujícím, 

e) předávat Kupujícímu provozní, technickou, uživatelskou, administrátorskou a 

programátorskou dokumentaci vytvořenou anebo aktualizovanou při poskytování 

předmětu plnění podle této Smlouvy, 

f) poskytovat předmět plnění a služby podle této Smlouvy tak, aby nebyl v nadbytečném 

rozsahu omezen provoz v místě dodání u Kupujícího; 

g) i bez pokynů Kupujícího provést neodkladné úkony související s předmětem této 

Smlouvy, které jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody ve smyslu ustanovení §  2908 

občanského zákoníku, 

h) zajistit, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na předmětu plnění a které 

budou přítomny v prostorách místa dodání, dodržovaly všechny bezpečnostní a 

provozní předpisy, s nimiž jej Kupující seznámí; 

i) zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které jsou obsahem této Smlouvy, které 

se v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy dozvěděl anebo které Kupující 

označil za důvěrné a dále zajistit, aby jeho zaměstnanci a další osoby podílející se na 

jeho straně na plnění předmětu této Smlouvy byli v souladu s platnými právními 

předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení 

této povinnosti. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které se staly 

obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností 

vyplývajících z této Smlouvy anebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však 

možné vždy jen v nezbytném rozsahu, 

j) pro případ, že se v průběhu plnění předmětu této Smlouvy dostane do kontaktu 

s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s touto 

Smlouvou a s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), 

k) být autorizovaným partnerem výrobce předmětu koupě, 

l) dodat Kupujícímu předmět koupě, který je a po celou dobu trvání záruční doby podle 

této Smlouvy bude podporován servisním střediskem výrobce nebo autorizovaným 

servisním partnerem výrobce na území České republiky, 

m) dodat Kupujícímu předmět koupě nový, nepoužitý, který splňuje podmínky pro 

uvedení na trh podle českých obecně závazných právních předpisů a který splňuje 



alespoň minimální environmentální požadavky, tj. balení předmětu koupě musí 

splňovat minimální poměr objemu/hmotnosti obalu ku objemu/hmotnosti dodaného 

zboží a dále musí být splněna podmínka snadného rozebrání výrobku na části podle 

druhu materiálu. 

 

2) Kupující se zavazuje: 

a) poskytovat po celou dobu trvání této Smlouvy Prodávajícímu veškerou nezbytnou 

součinnost potřebnou ke splnění předmětu Smlouvy, 

b) převzít od Prodávajícího bez zbytečného odkladu řádné plnění ve smyslu této Smlouvy. 

 
3) Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat předmět koupě a poskytovat plnění podle této 

Smlouvy osobně nebo prostřednictvím poddodavatele. 

 

VIII. Mlčenlivost 

1) Smluvní strana je povinna písemně upozornit druhou Smluvní stranu, že předmětnou 

skutečnost považuje za důvěrnou informaci nebo obchodní tajemství. Smluvní strana je 

povinna zachovat mlčenlivost o skutečnosti, která byla druhou Smluvní stranou 

prokazatelně označena za důvěrnou informaci nebo obchodní tajemství. 

2) Prodávající je povinen jako s důvěrnými informacemi zacházet s osobními údaji osob 

činných u Kupujícího, s informacemi o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení 

Kupujícího.  

3) Obě Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost až do doby, kdy se předmětné 

informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením 

povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku. 

4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li Smluvní strana povinna 

předmětnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti. 

5) Za důvěrnou informaci či obchodní tajemství nebude považován obsah Smlouvy, zejména 

rozsah plnění a cena. 

 

IX. Vyšší moc 

1) Jestliže některá ze Smluvních stran není schopna dostát svým závazkům podle této 

Smlouvy anebo je v prodlení v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani předvídat 

v okamžiku jejich uzavření, nebude tato Smluvní strana považována za Smluvní stranu, 

která je v prodlení anebo která jiným způsobem porušila své Smluvní závazky a nebude 

po dobu trvání působení vyšší moci povinna k plnění těchto závazků ani nebude povinna 

hradit smluvní sankce za porušení smluvní povinnosti. 

 



2) Působení vyšší moci je dotčená Smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu po vzniku 

překážky vyšší moci písemně oznámit druhé Smluvní straně. 

 

3) V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 (slovy: třicet) kalendářních dní, je 

Smluvní strana, u které není dáno působení vyšší moci, oprávněna ukončit tuto Smlouvu 

písemným odstoupením od Smlouvy.  

 

 

X. Obecná a závěrečná ustanovení 

1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou na tři (3) roky od podpisu Smlouvy Smluvními 

stranami. 

2) Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost 

celé Smlouvy. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy bude neplatné nebo 

neúčinné, zavazují se Smluvní strany nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení 

platným a účinným ustanovením, které bude co do obsahu a významu neplatnému nebo 

neúčinnému ustanovení co nejblíže. 

3) Každá ze Smluvních stran může od Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů. Prodávající 

není oprávněn tyto důvody rozšiřovat ani omezovat. 

4) Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvních pokut, 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 odstoupení od Smlouvy. 

5) V případě odstoupení od Smlouvy nebo předčasného ukončení Smlouvy na základě 

písemné dohody Smluvních stran se Smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně 

veškerou potřebnou součinnost k zamezení vzniku škody. 

6) Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

7) Nevylučuje se využití poradních a expertních služeb dalších osob. 

8) Prodávající je oprávněn plnit Smlouvu prostřednictvím poddodavatele, kterého uvedl 

v nabídce, a v rozsahu uvedeném v nabídce. Případná změna poddodavatele nebo 

rozsahu plnění Smlouvy poddodavatelem vyžaduje písemný předchozí souhlas Kupujícího. 

9) Kupující nemá povinnost jednat s jakoukoliv třetí osobou kromě Prodávajícího. 

10) Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této 

Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 

11) Veškeré změny Smlouvy musí být odsouhlaseny v písemných, postupně číslovaných 

dodatcích s podpisem zástupců obou Smluvních stran oprávněných podepsat Smlouvu. 



12) Změnu oprávněných osob jsou Smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit. 

Tato změna nevyžaduje formu dodatku k této Smlouvě. 

13) V případě rozporu při plnění závazků ze Smlouvy, a to zejména v případech neupravených 

Smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené Kupujícím v zadávací 

dokumentaci, nabídky Prodávajícího a občanského zákoníku, a to v tomto uvedeném 

pořadí. 

14) Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze vzniku, výkladu, 

realizace a ukončení této Smlouvy, jakož i veškeré sporné vztahy mezi Smluvními stranami 

z této Smlouvy vyplývající (dále jen „spory“), se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou.  

15) Veškeré spory související s touto Smlouvou se Smluvní strany zavazují řešit především na 

úrovni oprávněných osob, popř. osob jim funkčně nadřízeným. Nepodaří se spor vyřešit 

ani zástupcům podepisujícím Smlouvu ve lhůtě alespoň třicet (30) dnů, bude spor 

postoupen k rozhodnutí příslušnému obecnému soudu České republiky na návrh 

kterékoliv Smluvní strany. 

16) Kupující si vyhrazuje právo Smlouvu (včetně případných dodatků) zveřejnit způsobem, 

umožňující nepřetržitý přístup. 

17) Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy 

s tím, že se Prodávající podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu 

ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona. 

18. V případě, že se Kupující ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového 

provizoria, má se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době 

rozpočtového provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku 

rozpočtového provizoria posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových 

prostředků pro rozpočtovou kapitolu Kupujícího, nejpozději však do 30. června 

příslušného kalendářního roku. 

19. Prodávající prohlašuje, že splňuje požadavky § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat pravidla 

uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupů státní správy 

a samosprávy v souladu s usnesením vlády ČR č. 531 ze dne 24. července 2017. 

20. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

21. Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že je projevem jejich svobodné a 

vážné vůle a že nebyla sjednána ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a 

souhlasí s celým jejím obsahem. Na důkaz tohoto oprávnění zástupci Smluvních stran 

připojují své podpisy. 

22. Tato Smlouva je vypracována v elektronickém vyhotovení a podepsána elektronickými 
podpisy.  



 

Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy. 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: Technický dotazník pro mobilní telefony 

 Příloha č. 2: Podrobný cenový rozpis  

 

 

 

 

 

 

 

V Praze        V Praze 

 

 

 

 

Za Prodávajícího       Za Kupujícího: 

Jan Toman       PhDr. Radek Haubert 

 zástupce jednatele      vrchní ředitel správní sekce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 Smlouvy 

Technický dotazník 
Účastník vyplní všechny hodnoty, i ty, u nichž je uvedeno "nehodnotí se".   

Pokud účastník nesplní parametr „nehodnotí se“, není to důvod k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. 
  

1) Technická specifikace 

  
 je-li v tomto sloupci červený text, pak 
označuje povinnou hodnotu 

   

Výrobce Motorola nehodnotí se 

Model Moto G71 5G nehodnotí se 

Operační systém ANO s možností Android 12 min. Android 12 

Security Patches na 2 roky ANO Security Patches na 2 roky konec nejdříve březen 2024 

Android Enterprise Recommended ANO ANO 

Garance dvou budoucích upgrade na novou 
verzi Android 

ANO ANO 

Podpora zero-touch ANO ANO 

Oficiální distribuce pro ČR ANO ANO 

Konfigurace karet (Dual SIM/Hybridní Dual SIM) ANO ANO 

Podpora MicroSD karet NE nehodnotí se 

Minimálně 8 jádrový procesor 64bit architektury 

Snapdragon® 695 processor 
with 2.2GHz octa-core Kryo™ 
560 CPU, 840MHz Adreno™ 
619 GPU 

min. 8 

Rozměry displeje od 5,5“ do 6,6“ s min. 
hustotou bodů 400ppi 

6.4" FULLHD OLED, 409ppi min. 5,5“/400ppi 

Display z tvrzeného skla odolný proti pádu 
z výšky 1m a poškrábání (vlastnosti minimálně 
na úrovni Gorilla glass 3) 

Panda glass min. Gorilla glass 3 

Paměť RAM minimálně 6 GB 6 GB min. 6 GB 

Interní paměť minimálně 128 GB 128 GB min. 128 GB 

Kapacita baterie minimálně 4500 mAh 5000 mAh min 4500 mAh 

Rozlišení základního fotoaparátu 
50MP sensor 
(f/1.8, 1.28um) | Quad Pixel 
technology | PDAF 

nehodnotí se 

Snímač otisku prstů ANO ANO 

Modem telefonu podporuje LTE kat. 4 ANO ANO 

Podpora 5G sítě ANO ANO 

Telefon podporuje LTE sítě pásem 1,3,7,8,20 ANO ANO 

VoLTE funkční s O2 ANO ANO, nutnost potvrzení od O2 

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac ANO ANO 

Bluetooth min. verze 5 Bluetooth® 5.0 min. 5 

NFC ANO ANO 

Možnost bezdrátového nabíjení NE nehodnotí se 

Certifikace pro provoz a použití na evropském 
trhu (CE) 

ANO ANO 

SW licence pro deployment pomocí zero-touch, 
je-li třeba 

NE nehodnotí se 



 
 
 
 
 
2) Příslušenství 
1 x originální nabíječka s kabelem ANO ANO 

1x USB kabel navíc k nabíjení daného modelu 
mobilního telefonu a pro připojení k PC 
prostřednictvím USB-C – USB-A. 

ANO ANO 

Návod k dodaným telefonům v el. podobě ANO ANO 

Dodání + instalace temperovaného skla na ochranu 
displeje 

ANO ANO 

   

   

3) Obaly k mobilnímu telefonu   

Obal silikonový, průhledný na mobilní telefony ANO ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 Smlouvy 

PODROBNÝ CENOVÝ ROZPIS  

1. Cena mobilních telefonů včetně příslušenství 

Název 

Cena bez 

DPH v Kč za 1 

kus 

Počet 

kusů 

Cena bez DPH v Kč za 

všechny kusy 
DPH 

Cena včetně DPH 

v Kč za všechny 

kusy 

Mobilní telefon  
                                                                                                          

5 024,75 Kč 
515 

  

2 587 748,31 Kč  
  543 427,15 Kč 3 131 175,46 Kč 

Temperované sklo  
                                                                                                              

91,80 Kč  
1100 100 980,00 Kč  21 205,80 Kč  122 185,80 Kč  

USB kabel pro 

připojení k PC  

                                                                                                              

54,00 Kč  
515 27 810,00 Kč  5 840,10 Kč  33 650,10 Kč  

Celková cena   
      2 716 538,31 Kč  

 
 

   3 287 011,36 Kč 

 

 
 
2. Cena za úpravu mobilních telefonů dle požadavků Kupujícího 

Název 
Cena bez DPH 

v Kč za 1 kus 

Počet 

kusů 

Cena bez DPH v Kč za 

všechny kusy 
DPH 

Cena včetně DPH 

v Kč za všechny 

kusy 

Úprava mobilních 

telefonů dle 

požadavků 

Kupujícího 

37,80 Kč  515 19 467,00 Kč  
4 088,07 Kč  

 

23 555,07 Kč  

 

 
3.  Cena za záruku 

Název 
Cena bez DPH 

v Kč za 1 kus 

Počet 

kusů 

Cena bez DPH v Kč za 

všechny kusy 
DPH 

Cena včetně DPH 

v Kč za všechny kusy 

Záruka na tři roky 291,06 Kč 515 149 895,90 Kč  31 478,14 Kč  181 374,04 Kč  

      

4. Cena za dodání obalů 

Název, model 
Cena bez DPH 

v Kč za 1 ks 

Počet 

kusů 

Cena bez DPH v Kč x  

počet kusů 
DPH 

Cena včetně DPH 

v Kč za všechny kusy 

Obal silikonový, 

průhledný  
106,92 Kč 515 55 063,80 Kč 11 563,40 Kč      66 627,20 Kč  

Celková cena   55 063,80 Kč  66 627,20 Kč 
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