
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, IČ: 71009167, tel. +420/595138111, podatelna@khsova.cz 

 

Strana:  1 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu na akci 

 
KHS Moravskoslezského kraje – poskytování hlasových a 

datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti ze dne 9. 10. 2019 
 
1. V odst. 4.2 zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) je stanoven následující požadavek: 

Faktury budou vystavovány vždy po uplynutí fakturačního období. Splatnost faktury bude 14 dnů 
ode dne vystavení faktury. Bude‐li fakturace neúplná, nepodložená, nebo jinak chybná, je 
dodavatel povinen ji v přiměřené lhůtě doplnit či opravit. O tuto dobu se prodlužuje splatnost 
faktury. Úhrada předem, formou záloh, se nepřipouští. 

 Dle § 64 odst. 8 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, je účastník, který 
je koncovým uživatelem, oprávněn uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak 
právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit 
vyúčtovanou cenu. Upraví zadavatel zadávací dokumentaci do souladu s uvedeným 
ustanovením zákona? 

 
 Odpověď: 

Faktura (daňový doklad) musí být v souladu se zákonem 234/2004 Sb., Zákon o dani 
z přidané hodnoty, kde jsou v §29 definovány její povinné náležitosti. V případě jejich 
nesplnění je zadavatel povinen fakturu vrátit k doplnění nebo opravě. 
Pokud nebude faktura splňovat záležitosti ve smyslu zákona 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích (reklamace služeb apod.) bude zadavatel postupovat podle 
tohoto zákona. 
 

 Úprava zadávací dokumentace 
 Dochází ke změně bodu 4.2 následovně: 
  
 Původní znění: 

4.2. Fakturace 

 Faktury budou vystavovány vždy po uplynutí fakturačního období. Splatnost faktury bude 14 dnů   
         ode dne vystavení faktury. Bude-li fakturace neúplná, nepodložená, nebo jinak chybná, je   
         dodavatel povinen ji v přiměřené lhůtě doplnit či opravit. O tuto dobu se prodlužuje splatnost  
         faktury. Úhrada předem, formou záloh, se nepřipouští. 
  
Upravené znění: 

4.2. Fakturace 

 Faktury budou vystavovány vždy po uplynutí fakturačního období. Splatnost faktury bude 14 dnů   
         ode dne vystavení faktury. Bude-li fakturace neúplná, nepodložená, nebo jinak chybná, je   
         dodavatel povinen ji v přiměřené lhůtě doplnit či opravit. O tuto dobu se prodlužuje splatnost  
         faktury. Úhrada předem, formou záloh, se nepřipouští. 
   

Pokud nebude faktura splňovat záležitosti ve smyslu zákona 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích (reklamace služeb apod.) bude zadavatel postupovat podle tohoto zákona. 
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2.  V odst. 4.5 je mimo jiné uveden i následující požadavek: Dodavatel je při realizaci povinen činit 
taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod. Pokud účastník nebo jeho zaměstnanci 
způsobí zadavateli škodu, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a 
není‐li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. 

 Toto ujednání může být dle našeho názoru v rozporu s § 64 odst. 12 zák. č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), v platném znění, dle kterého „…Podnikatel poskytující službu 
elektronických komunikací není povinen nahradit jejím uživatelům škodu, která jim vznikne v 
důsledku přerušení služby nebo vadného poskytnutí služby“. Upraví zadavatel zadávací 
dokumentaci s odkazem na výše uvedené? 

 
 Odpověď: 

Zadavatel upraví zadávací dokumentaci v bodě 4.5 
 
  
 Úprava zadávací dokumentace 
 Dochází ke změně bodu 4.5 následovně: 
  
 Původní znění: 

4.5. Smlouva 

 Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy ČR. 
Smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných, číslovaných a oprávněnými  zástupci 
obou smluvních stran podepsaných dodatků.  

         Dodavatel je při realizaci povinen činit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod. Pokud 
účastník nebo jeho zaměstnanci způsobí zadavateli škodu, je dodavatel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese dodavatel. 

 
 Vyžaduje se čestné prohlášení dodavatele, že souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním 
 všech náležitostí smluvního vztahu podle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu 
 k informacím, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
 prostředků z rozpočtu zadavatele a že poskytnutí těchto informací dle citovaného zákona 
 nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 
         Dodavatel není oprávněn postoupit provedení díla třetí osobě bez souhlasu zadavatele. 
  
 Pro případ nedodržení smluvních podmínek budou sjednány sankce. 
  
 Smluvní strany budou případné spory vzniklé z uzavřené smlouvy primárně řešit smírnou 
 cestou. V souladu s §89a zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád se smluvní strany
 dohodnou, že místně příslušným soudem bude Krajský soud v Ostravě. 

 
 Účastnické spory, které se týkají povinností uložených Zákonem 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích budou řešeny Českým telekomunikačním úřadem (§ 129 ZEK) 

 
 Návrh smlouvy předloží dodavatel v rámci své nabídky. 
. 
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Upravené znění: 

4.5. Smlouva 

 Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy ČR. 
Smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných, číslovaných a oprávněnými  zástupci 
obou smluvních stran podepsaných dodatků.  

          
 Dodavatel je při realizaci povinen činit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod.  
 V případě že nebude možno služby využít v plném rozsahu, bude zadavatel postupovat v 

souladu s § 64 odst. 12 zákona č. 127/2005 Sb. 
 
 Vyžaduje se čestné prohlášení dodavatele, že souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním 
 všech náležitostí smluvního vztahu podle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu 
 k informacím, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
 prostředků z rozpočtu zadavatele a že poskytnutí těchto informací dle citovaného zákona 
 nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 
         Dodavatel není oprávněn postoupit provedení díla třetí osobě bez souhlasu zadavatele. 
  
 Pro případ nedodržení smluvních podmínek budou sjednány sankce. 
  
 Smluvní strany budou případné spory vzniklé z uzavřené smlouvy primárně řešit smírnou 
 cestou. V souladu s §89a zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád se smluvní strany
 dohodnou, že místně příslušným soudem bude Krajský soud v Ostravě. 

 
Účastnické spory, které se týkají povinností uložených Zákonem 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích budou řešeny Českým telekomunikačním úřadem (§ 129 ZEK) 

 
 Návrh smlouvy předloží dodavatel v rámci své nabídky. 
  

 
V Ostravě, 11.10.2019 
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