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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Udělení trvalé výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek pro nákup a následný prodej
UAV Elios. Zkratka UAV = Unmanned Aerial Vehicle = bezpilotní letadlo (dron).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace (dále
jen SITMP) získala obchodní zastoupení společnosti Flyability SA, Av. De Sévelin 20, 1004
Lausanne, Switzerland na prodej a servis UAV Elios. SITMP může působit ve dvou rovinách:
a)
Agent – zprostředkuje prodej UAV, obchodní transakce proběhne mezi zákazníkem a
společností Flyability, výše provize 7,5% (zisk SITMP).
b)
Reseller – UAV prodává zákazníkovi SITMP, stroj před prodejem zakoupí na sklad pro
další prodej, výše provize 15-20% (zisk SITMP).

Cena jednoho kusu UAV Elios je 25 000 CHF, (cca 575 000,- Kč podle aktuálního
kurzu CHF, cca. 23 Kč).

Při současném kurzu CHF se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, tedy mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jednotková cena kusu je v průběhu účetního období proměnlivá (dle pohybu kurzu
CHF) a SITMP pořizuje takovéto dodávky opakovaně podle svých aktuálních potřeb
(resp. aktuálních potřeb zákazníků).
SITMP při současném kurzu CHF není schopna zakoupit UAV (a následně prodat zákazníkovi)
postupem dle směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek Zisk v režimu b)
z prodeje jednoho UAV je 3 750 CHF + další příjmy z tréninku, servisu, atd.
Rizika jsou minimální, UAV se od výrobce koupí až ve chvíli uzavřené obchodní smlouvy.
Materiál byl projednán ve VZVZ ZMP dne 4. 10. 2017 a v RMP dne 17. 10. 2016.
3. Předpokládaný cílový stav
Udělení trvalé výjimky na nákup UAV Elios za účelem dalšího prodeje do zákonné výše
2 000 000,- Kč bez DPH.
4. Navrhov ané varianty řešení
Variantní řešení nejsou navrhována.
5. Doporučená varianta řešení
Viz bod II. a III. návrhu usnesení.
6. Finan ční nároky a možnosti finančního krytí
Nejsou. Obchodní činnost bude realizována z příjmů vedlejší činnosti. Většinově bude úhrada
od zákazníka předcházet nákupu dronů.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz návrh usnesení – ukládací část.
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8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která s
tí mto návrh em souvisejí
Usnesení RMP č. …. ze dne 17. 10. 2017
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
1. Popis UAV Elios
2. Zřizovací listina SITMP
3. Zápis VZVZ
4. Usnesení RMP č. …. ze dne 17. 10. 2017 – s ohledem na předkládací termín do ZMP
bude předloženo na stůl.
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