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1. ODDÍL - Záznam o konverzi

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

k datové zprávě
Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Číslo smlouvy MF

9009/050/2015
Toto číslo uvádějte při fakturaci

SMLOUVA
o VÝMĚNĚ SYSTÉMU TOM PRO PŘENOS TELEVIZNÍHO SIGNÁLU Z 

POSLANECKÉ SNĚMOVNY A SENÁTU

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále 
jen „Občanský zákoník") na základě výzvy k podání nabídky ve věci veřejné zakázky malého rozsahu 

na e-tržišti www.gemin.cz v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů pod č.j. MF-38194/2015/5902 

(dále jen „Smlouva")

I. O značen í subjektů  Sm louvy

Č eská repu b lik a  - M in isterstvo  fin an cí
Letenská 15, 118 10 Praha l
jejímž jménem jedná: Viktor Janáček, ředitel odboru 59 
IČO: 00006947 
DIČ: CZ 00006947
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3328001/0710
ID datové schránky: xzcaauv
(dále jen  „Objednatel") 

a

S com s.r .o .
Sídlo: Zemské právo 296/014,102 00 Praha 10
zapsaný/á v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 59672
vedenou u u Městského soudu v Praze
zastoupená: Ing. Svatopluk Frohlich, jednatel
IČO: 256 68 901
DIČ: CZ25668901
bankovní spojení: Raiffeisenbank,číslo účtu: 5001267500 /  5500 
ID datové schránky: 424a59 
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen  jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

II. Předm ět Sm louvy

1. Předmětem této Smlouvy je  závazek Zhotovitele zajistit pro Objednatele výměnu systému Televizního Optického 
Multiplexu (dále jen TOM), který zajišťuje přenos televizního analogového signálu z poslanecké sněmovny a 
senátu do kabelové televizní sítě Ministerstva financí, za nové digitální zařízení Televizní přenosový systém (dale 
jen TPS) z Poslanecké sněmovny.

2. Součástí Předmětu této Smlouvy jsou montážní práce spočívající v demontáži stávajícího systému TOM včetně 
zkompletování nového digitálního systému TPS, jeho instalace a zapojení do Rackové skříně a následné uvedení 
do provozu.
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3. Podrobná technická specifikace je  uvedena v příloze č. 1 - Technická specifikace.

4. Předmětem této Smlouvy je  rovněž Závazek Objednatele převzít předmět Smlouvy a za řádné dodání Předmětu 
Smlouvy zaplatit Zhotoviteli cenu podle ělánku III. této Smlouvy.

III. C ena, p la teb n í podm ínky a fakturace

1. Celková cena bez DPH uvedená ve Smlouvě je  sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou m axim áln í a n ep řek ročite ln ou .

2. Celková dohodnutá smluvní cena za předmět Smlouvy činí:

108. 139 ,-K č bez DPH  

22 .709 ,- Kč DPH 21 %

130.848 ,- Kč včetn č DPH

Cena Předmětu Smlouvy uvedená v odst.2. tohoto článku zahrnuje následuj ící části: K alk u lačn í ta b u lk a :

1
3ks Video dekoder Edge-core- S - 60D - MC/SA

61 701,- Kč bez DPH

2
Iks L2 Fast Ethernet Standalone Switch , ES 3510MA

3 604,- Kě bez DPH

3 1 ks 155Mbps SEP Bi-Directional Transceiver

-131 Onm TX /  1550nm RX, GPB-3503L-L2CD

472,- Kč bez DPH

4 1 ks 155Mbps SEP Bi-Diiectional Transceiver

- 1550nm TX / I310nm RX. GPB-5303L-L2CD

472,- Kě bez DPH

5 1 ks Power sup. kabinet, 19-inch/3HU, MCI IAC-230/EB2 24 478 ,-Kč bez DPH

6
8 ks 7 TE blind front plate for MC series power kab., BE 07

2 352,- Kě bez DPH

7 3 ks Sym. přech. (XLR/CINCH) Neutrik , NA2M-D2B-TX 2 100,- Kě bez DPH

8
3 ks Sym. přech. (XLR/CINCH) N eutrik , NA2M-DOB-TX

2 100,- Kč bez DPH

Sada spojovací kabely a optické moduly 1 900.- Kč bez DPH

Montážní práce vč. zprovoznění 8 960,- Kč bez DPH

3. Sjednaná cena za uvedená v odst. 1 tohoto článku v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele za poskytnutí

těchto souvisejících služeb:
a) doprava Předmětu Smlouvy na místo plnění a jeho vybalení,
b) demontáž stávajícího systému TOM,
c) zkompletování nového digitálního systému TPS,
d) instalace Předmětu Smlouvy, kterou se rozumí jeho zapojení do Rackové skříně,
e) uvedení Předmětu Smlouvy do provozu, jeho odzkoušení, ověření správné funkce přístrojů a jejich seřízení, 

provedení případných dalších úkonů a činností nezbytných pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či 
obvyklý účel,

f) předání dokladů nutných k převzetí a užívání Předmětu Smlouvy, tj. např. technické (uživatelské) 
dokumentace v českém jazyce, dokladů o provedených revizích, instrukcí, záručních listů, návodů k obsluze 
a údržbě Předmětu Smlouvy v českém jazyce, prohlášení o shodě dodaného Předmětu Smlouvy se



schválenými standardy dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění,
g) odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých v rámci předání a instalace Předmětu Smlouvy,
h) úklid prostor dotčených instalací Předmětu Smlouvy.

4. Zhotovitel je  oprávněn vyúčtovat cenu Předmětu Smlouvy (tedy vystavil fakturu - daňový doklad) následující den 
po převzetí Předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků a potvrzení „dodacího dokladu“ (akceptační protokol) o 
dodávce oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění a to nejdéle do 15ti dnů ode dne kdy vznikla 
povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

5. Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a v případě, že jde  o daňový
doklad, také náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Faktura musí dále obsahovat:

a) identifikaci Předmětu Smlouvy podle Smlouvy a zadávací dokumentace:

b) uvedení jednotkových cen;

c) zakázkové číslo Smlouvy, které slouží jako identifikátor platby;

d) úplné bankovní spojení Zhotovitele.

6. Zhotovitel vystaví po předání Předmětu Smlouvy Objednateli fakturu. Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli ao 5
pracovních dnů od předání. Přílohou faktury bude kopie dodacího listu na Předmět Smlouvy, kteiý bude potvrzen 
Objednatelem.

7. Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

8. Objednatel má právo fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její
úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo 
chvbí-li kopie dodacího listu. Ode dne doručení opravene faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti o délce 
3C kalendářních dnů.

9. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

10. Platby budou probíhat výhradně v korunách Českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. 
Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

IV . T erm ín a m ísto d odání Předm ětu  Sm louvy

1. Předmět Smlouvy bude Objednateli předán nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy za 

předpokladu, že Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost.

2. Místem plnění je: Ministerstvo financí - Praha, Letenská 15, Praha 1, 118 10

3. Předmět Smlouvy lze považoval za řádně předaný pouze v případě, že:

a) nemá žádné věcné, právní, ani jiné vady;

b) je  nový a nepoužívaný;

c) odpovídá právním předpisům a závazným i doporučujícím technickým normám plainým v České republice;

d) je  způsobilý k účelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, Smlouvy, dokumentů 
předaných Zhotoviteli či Zhotoviteli známých;

e) předmět Smlouvy má vlastnosti ujednané ve Smlouvě a vlastnosti, které Objednatel očekává s ohleaem na 
povahu Předmětu Smlouvy.

3



Předmět Smlouvy musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je  obvyklé u obdobných produktů, 

a  musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám Objednatele v oblasti bezpečnosti a provozu 
informačních a komunikačních technologií.

Služby, které budou poskytnuty na základě této Smlouvy, musí splňovat výše stanovené požadavky po celou 

dobu, po kterou mají být podle Smlouvy poskytovány.

Před předáním Předmětu Smlouvy bude Zhotovitel prokazatelně informovat oprávněného zástupce Objednatele 
uvedeného ve Smlouvě o připravenosti k předání. Datum předání musí být stanoveno po projednání se zástupcem 
Objednatele tak, aby mezi doručením oznámení o dokončení a datem předání uplynulo nejméně pět (5) 

pracovních dní.

Ke každému funkčnímu celku Dudou přiloženy doklady nutné kjeho převzetí a užívání, návod k použití a 
případná další nezbytná dokumentace (např. prohlášení o shodě, atesty, prohlášení, že byly použity materiály a 
technologie v souladu s příslušnými zákony a předpisy, prohlášení o respektování environmentálních požadavků 
daných platnými závaznými předpisy). Veškeré dokumenty uvedené v předchozí větě musí být také v českém 

jazyce.

Předání Předmětu Smlouvy bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávněným zástupcem Objednatele 

v místě plnění.

V. Práva a p ovinn osti sm luvních  stran

Povinnosti Objednatele

a) Objednatel dohodne se Zhotovitelem rozsah oprávnění Zhotovitele ke "stupu a vjezdu do objektu na adrese, 

kde má být předán Předmět Smlouvy.

b) Objednatel je  povinen před předáním Předmětu Smlouvy Zhotovitele prokazatelně seznámit se zvláštními 
bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a zvláštními předpisy platnými pro pracoviště 
Objednatele, kde bude Zhotovitel Předmět Smlouvy předávat. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, 
že následně provede řádné seznámení všech svých zaměstnanců a případných jiných osob podílejících se na 
předání Předmětu Plnění prostřednictvím Zhotovitele (dále jen „Pracovníci Zhotovitele“) a bude nést plnou 
odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů Pracovníky Zhotovitele.

c) Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro řádné a bezpečné předání Předmětu Smlouvy a poskytnout 
potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí související s 

předáním Předmětu Smlouvy.

d) Objednatel se zavazuje zkontrolovat soulad dodacího listu se skutečně dodaným Předmětem Smlouvy a v 

případě jakýchkoliv nesrovnalosti uvést všechny výhrady ohledně předávaného Předmětu Smlouvy do 
dodacího listu. Objednatel je  dále povinen dodací list podepsat. Nejsou-li na dodacím listu uvedeny žádné 

výhrady, má se za to, že Objednatel Předmět Smlouvy přejímá bez výhrad.

e) Objednatel se zavazuje zaplatit včas dohodnutou smluvní cenu.

Povinnosti Zhotovitele

a) Zhotovitel se zavazuje včas předat Objednateli Předmět Smlouvy a převést k Předmětu Smlouvy vlastnické 
právo na Objednatele.

b) Zhotovitel při odevzdání Předmětu Smlouvy předloží Objednateli dodací list ve dvou vyhotoveních. Každé 

smluvní straně náleží jedno vyhotovení dodacího listu.

V I. O d povědnost za vady a Z áruční podm ínky

Zhotovitel prohlašuje, že Předmět Smlouvy nemá žádné vady.

Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku v délce 36 měsíců.



J *

3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době podle předcházejícího ustanovení bezplatně odstranit vady Předmětu 
Smlouvy, které se vyskytly po jeho předání, a to do pěti (5) dnů od prokazatelného nahlášení vady. Zhotovitel je  
povinen vady odstranit opravou nebo výměnou vadné části Předmětu Smlouvy.

4. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 3 tohoto článkuje Objednatel oprávněn uplatnit práva 
stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích 
osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním těchto vad. 
Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy.

5. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podepsání Předávacího protokolu.

6. V případě prodlení Zhotovitele s plněním práv Objednatele z vad Předmětu Smlouvy je  Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku IX. Sankce.

7. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že předmět Smlouvy bude v souladu s touto Smlouvou a podmínkami 
stanovenými právními předpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za shodu funkčního chování a vlastností Předmětu 
Smlouvy s dodanou dokumentací.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené následujícími vnějšími událostmi:

a) nevhodnými zásahy do předmětu Smlouvy provedenými Objednatelem či třetí stranou nad rámec úprav 
schválených Zhotovitelem;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí Předmětu Smlouvy, s výjimkou 
případů, kdy Zhotovitel takové změny schválil nebo kdy takové změny byly uvedeny v dokumentaci 
Předmětu Smlouvy;

c) obsluhou nebo užitím ze strany Objednatele či třetích osob, která je  v rozporu s dokumentací Předmětu 
Smlouvy.

9. Pro uplatnění vad Předmětu Smlouvy neplatí § 2618 Občanského zákoníku. Objednatel je  oprávněn uplatnit vady 
Předmětu Smlouvy u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady 
zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím Předmětu Smlouvy nebo jeho části 
není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad Předmětu Smlouvy, které byly zjistitelné, ale zjištěny 
nebyly, v průběhu předání.

10. Pokud Objednatel nemůže předmět Smlouvy nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu 
od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění Zhotovitelem.

V II. O d povědnost za škodu

1. Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti.

2. Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.

3. Náhrada škody je  splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemně výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní 
straně povinné z náhrady škody.

V III. M lčen livost

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva, jakož i je jí text, může být v elektronické podobě zveřejněn 
na internetových stránkách Ministerstva financí ČR, na profilu Zhotovitele ve smyslu Zákona o veřejných 
zakázkách a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů, a to bez časového omezení.

2. Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení a nezpřístupnit 
třetím osobám diskrétní informace (dále jen „Diskrétní informace"). Povinnost poskytovat informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto 
ustanovením dotčena. Za Diskrétní informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním této Smlouvy;

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti;
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c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako diskrétní ve smyslu ustanovení § 152 

Zákona o veřejných zakázkách.

Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:

a) které je  Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů

b) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis

c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany 

některé ze Smluvních stran;

d) u nichž je  Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto informací od 
Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných

důvodů;

ej které budou Zhotovitelem po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež  rovněž 
není ve vztahu k nim nijak vázána;

Jako s Diskrétními informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky uvedené v odst.
1 tohoto článku, i když byly získané náhodné nebo bez vědomí Objednatele, a dále s veškerými informacemi
získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. K jinému použití je  

třeba předchozí písemné svolení Objednatele.

Zhotovitel je  povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv 

Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je  v tomto smluvním vztahu zavázán sám.

Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po dobu 5 let od skončení záruční doby bez ohledu na zánik ostatních 

závazků ze Smlouvy.

Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není Zhotovitel oprávněn vypovědět 

ani jiným  způsobem jednostranně ukončit.

IX. Sankce

V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této Smlouvy má Objednatel právo 
uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % {slovy; pět desetin procenta) z celkové ceny za každý i 

započatý den prodlení.

Při prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je  Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku 

z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

V případě, že některá ze Smluvních stran poruší někxerou z povinností mlčenlivosti dle čl. VIII, je  druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč {slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za 
každý jednotlivý případ porušení.

Smluvní pokuta je  splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní 

straně povinné ze smluvní pokuty.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné 

výši.

X. R ozhodné právo

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo z jejího porušení, ukončení nebo 
neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.
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XI. O právněné osoby

1. Každá ze Smluvních stran jmenuje svoji oprávněnou osobu (dále jen  „Oprávněné osoby“)- Oprávněné osoby jscu  

oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle Smlouvy a připravovat 

dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním organům), 

nebo jejich zplnomocněným zástupcům.

2. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu Smlouvy nebo jejího 

předmětu

3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit Oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, jsou však 
povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.

4. Smluvní strany se dohodly na dále uvedených Oprávněných osobách, kteří budou za Smluvní strany jednat ve 
věcech obchodních, technických, ekonomických:
a) Objednatel:

Jméno: Ing. Petr Havel, DiS.
Adresa: Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 118 10 E-mail: 
petr.havel@mfcr.cz

Telefon: 257 042 765, 603 222 144
b) Zhotovitel:

Jméno: Ing. Svatopluk Frohlich
Adresa: Zemské právo 296/14. 102 00 Praha 10
E-mail: Svatopluk.frohlich@,scom.cz

X II. U kon čen í Sm louvy

1. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

2. Objednatel je  oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v následujících případech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;

b) Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele neoo bude ve 
vztahu k Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;

c) Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.

3. Smluvní strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupil, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 
2002 Občanského zákoníku.

4. Za podstatné porušeni Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s dodáním Předmětu Smlouvy o více než 10 kalendářních dní po termínu plnění:

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady Předmětu Smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dní od jejich 
oznámení Objednatelem;

c) vícečetné porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s plněním Smlouvy;

d) jakékoliv porušení povinností Zhotovitelem, které nebude odstraněno či napraveno ani do 30 kalendářních dní 
od porušení povinnosti, je-li náprava možná.

5. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména 
prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dní.

6. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od počátku a Smluvní strany si jsou 
povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení 
Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy. Ustanovení odstavce 4 tohoto článku není dotčeno.

7. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také pouze ohledně nesplněného zbytku plnění, plnil-li Zhotovitel jen 
zčásti, pokud má přijaté dílčí plnění pro Objednatele význam.

8. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud už dospěl.
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práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze
zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy.

9. Zhotovitel je  oprávněn od této Smlouvy oastoupit v případě, že Objednatel neuhradí Cenu ani v dodatečně

poskytnuté přiměřené lhůtě.

X III. Z ávěrečná u stan oven í

1. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv úkony 
směřující ke skončení této Smlouvy musí být oznámeny druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo formou 
doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou Dovažovat za řádně učiněná, 
pokud budou doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci nebo na jinou 
adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně.

2. Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně.

3. Jakékoliv změny kontaktních údajů a  Kontaktních osob je  příslušná Smluvní strana oprávněna provádět 
jednostranně a je  povinna tyto změny neprodleně oznámit druhé Smluvní straně.

4. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy 
daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto 
ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

5. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, neooje vykoná
se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z 
titulu porušení této Smlouvy nebo práva na napravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí 
být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.

6. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, jednotlivý 
závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby ani učinit jakékoliv 
právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této 
Smlouvy.

7. Tato Smlouva je  vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran

obdrží po jednom (1) vyhotovení.

8. Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně a podepsány oběma
Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.

9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je  následující příloha: Příloha č. 1 - Technická specifikace
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Příloha č . 1

Technická specif ikace

Předm ět p lnění:

Předmětem plnění této Smlouvy je  výměna systému Televizního Optického Multiplexu, který zajišťuje přenos 
televizního analogového signálu z poslanecké sněmovny a senátu do kabelové televizní sítě MF, za nové digitální 
zařízení TDS - televizní přenosový systém z Poslanecké sněmovny. Technická specifikace požadovaného zařízení je  
uvedena v tabulce níže.

TPS - te lev izn í přen osový  systém  z P oslan ecké sněm ovny_______________________________________________

3 ks Video dekoder Edge-core S-60D-MC/SA

1 ks L2 Fast Ethernet Standalone Switch ES 35 l OMA

Iks
155Mbps SFP Bi-Directional Transceiver 13 lOnm TX / 1550nmRX

GPB-3503L-L2CD

1 ks
155Mbps SFP Bi-Directional Transceiver - 1550nm TX / 1310nm RX

GPB-5303L-L2CD

1 ks Power supply kabinet, 19-inch/3 HU MC 11 AC-230/EB2

8 ks 7 TE blind front plate for MC series power kabinet BF 07

3 ks Symetrizaění přechod (XLR/CINCH) Neutrik NA2M-D2E-TX

3 ks Svmetrizační přechod (XLR/CINCH1 Neutrik NA2M-DOB-TX

Spojovací kabely a optické moduly Sada

Montážní nráce vč. zprovoznění

Součástí montážních prací bude demontáž stávajícího systému TOM, který bude ponechán k vyřazení z majetkové 
evidence a k následné ekologické likvidaci. Zkompletování nového digitálního systému TPS. Jeho instalace a 
zapojení do Rackové skříně a následné uvedení do provozu.
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