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Kupní smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva
tohoto znění:

I. Smluvní strany

1. Kupující
Název:
sídlo:
zastoupený:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefonní spojení: 
fax:
(dále jen „kupující")

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
brig. gen. Ing. Miroslavem Kvasničkou, ředitelem Hasičského záchranného 

sboru Pardubického kraje 
708 85 869
není plátcem DPH
ČNB, pobočka Hradec Králové
6232881/0710

2. Prodávající

název:
sídlo:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ostravě oddíl B, vložka 
2941.
(dále jen „prodávající")

T.S.BOHEMIA a.s.
Sladovní 103/3, Olomouc 77900
Bc. Jaroslavem Drajsajtlem, na základě pověření
62304381
CZ62304381

II. Předmět smlouvy

2.1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu a převede na něho vlastnické právo k 70 ks 
autokamer Truecam A7S do zásahových vozidel HZS dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 
této smlouvy (dále jen „zboží").
2.2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za zboží kupní cenu.
2.3. Součástí dodávky zboží je i předání veškerých dokladů, které se ke zboží vztahují.
2.4.

'-v

III. Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu nejpozději do 15.12.2018.
3.2. Místo plnění smlouvy: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 
Pardubice.

IV. Kupní cena

4.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za zboží ve výši:



Celková kupní cena včetně DPH činí 259266 Kč.
Slovy: dvěstěpadesátdevěttisícdvěstěšedesátšestkorunčeských

Cena za zboží celkem bez DPH v Kč DPH 21 % Cena za zboží celkem s DPH v Kč

214270 44996 259266

Cena za 1 ks zboží bez DPH DPH 21 % Cena za 1 ks zboží včetně DPH
3061 642,39 3703,81

4.2. Tato kupní cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
4.3. Tato kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s řádným dodáním zboží, 
včetně nákladů na dopravu do místa plnění a pojištění až do doby protokolárního převzetí zboží 
kupujícím.

V. Platební podmínky

5.1. Úhrada kupní ceny se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím 
po předání a převzetí zboží. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5.2. Prodávající se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) a předat ji kupujícímu při předání a 
převzetí zboží.
5.3. Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 30 dní ode dne jejího doručení 
kupujícímu.
5.4. Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
5.5. V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé 
náležitosti chybí, je kupující oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět prodávajícímu do data 
splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí kupující vyznačit důvod vrácení faktury 
(daňového dokladu). V takovém případě je prodávající povinen vystavit novou fakturu (daňový 
doklad) s novým datem splatnosti, stanoveným dle bodu 5.3. tohoto článku.
5.6. V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na 
straně banky, není kupující po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového dokladu).
5.7. Kupující prohlašuje, že neposkytne prodávajícímu zálohu.

VI. Převzetí předmětu smlouvy

6.1. Převzetí zboží bude kupujícím potvrzeno v předávacím protokolu, který bude přiložen k faktuře 
(daňovému dokladu).
6.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu 
brání jeho řádnému užívání.
6.3. Prodávající předá kupujícímu také veškeré doklady vztahující se ke zboží.

VII. Záruční podmínky

7.1. Záruka na zboží je 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí zboží.
7.2. Prodávající odpovídá, že jím dodané zboží bude v množství, jakosti a provedení, které určuje 
tato smlouva. Veškeré dodané zboží bude plně funkční a jeho využití nebude podléhat žádným 
právním omezením.
7.3. Kupující se zavazuje, že případné vady zboží uplatní písemnou formou u prodávajícího bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění.
7.4. Prodávající se zavazuje odstranit vady zboží nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění kupujícím, 
nebude-li s ohledem na charakter vady dohodnuta jiná lhůta.

-2/4-



% » *
17 B 7 2 Oia

Vlil. Sankce
8.1. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění sjednaného termínu předání zboží uhradí 
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté kupní ceny (včetně DPH) za každý i 
započatý den prodlení.
8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kupujícího s úhradou faktury budou 
prodávajícím účtovány úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob za každý i započatý den 
prodlení.
8.3. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

IX. Odstoupení od smlouvy
9.1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského 
zákoníku.
9.2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k závažnému porušení smluvních povinností kteroukoliv 
ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí jedna strana druhé do 10ti dnů od vzniku závažného 
porušení smlouvy.
9.3. Za závažné porušení této smlouvy se považuje zejména dodání zboží s vadami, prodlení 
prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 15 kalendářních dnů, prodlení kupujícího s úhradou 
faktury (daňového dokladu) po dobu delší než 15 kalendářních dnů.

X. Povinnost mlčenlivosti
10.1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je 
použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace veřejně přístupné, nebo o 
případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
oprávněného orgánu.
10.2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které 
se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
10.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této 
smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
10.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
10.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek.
10.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě povinnosti uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
dle zákona 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, zajistí 
uveřejnění na své náklady kupující.
10.7. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu sě zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů).

XI. Změna smlouvy
11.1. Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a 
podepsaných oběma smluvními stranami.
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11.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jejich doručení. Po tuto dobu je návrhem dodatku vázána strana, která jej podala.

XII. Kontaktní osoby

12.1. Za kupujícího je ve věcech technických oprávněn jednat: 
Za kupujícího je ve věcech smluvních oprávněn jednat:

12,2. Za prodávajícího je ve věcech technických oprávněn jednat:

technických oprávněn jednat

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
13.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
13.3. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
13.4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Olomouci dne 20.11.2018

Jaroslav Drajsajtl 
vedoucí obch. oddělení 

T.S.BOHEMIA a.s.

V Pardubicích dne

if

Pardubického kraje
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Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje 
Teplého 1526 
530 02 Pardubice

k č.j.: HSPA- 847/2018 Příloha č. 1
Technická specifikace Počet listů i

1 ? 0/20 18

VZ - "Nákup 70 ks autokamer do zásahových vozidel HZS "

Název produktu: Truecam A7S, P/N TRUECAMA7S

FULL HD záznam v rozlišení 2560x1080 nebo 2304x1296 
Nekonečné nahrávání díky časové smyčce
Detekce rychlostních radarů, křižovatek a míst, ve kterých je třeba dbát zvýšené pozornosti
Speciální funkce TACHOMETR pro zobrazení rychlosti, směru jízdy a vzdálenosti blížících

se radarů
Detekce pohybu, díky které kamera začne pořizovat záznam, když snímač zaregistruje pohyb
Zamykání záznamů, které ochrání záznamy před nechtěným přepsáním
Automatické zamykání záznamů při nehodě díky čidlu G-senzor
Noční režim zajišťující kvalitní záznam i při zhoršených světelných podmínkách
LED přisvícení například pro dokumentaci nehody při špatných světelných podmínkách
GPS modul zaznamenávající trasu a rychlost jízdy
Funkce WDR, díky které se kamera vypořádá s obtížnými kontrastními záběry
Možnost během natáčení rychle pořídit fotografii
LCD displej usnadňující nastavení a zajišťující kompletní přehled
Intuitivní ovládání díky j ednoduchému a přehlednému menu v češtině
Snadná kontrola jasu pro přizpůsobení aktuálním světelným podmínkám
Rychlé vypnutí displeje a pořizování záznamu zvuku
Podsvícení tlačítek pro bezproblémovou obsluhu
Možnost nastavení jména řidiče v případě, že vozidlo používá více řidičů 
Možnost otočení obrazu o 180° umožňující umístění kamery do libovolné polohy 
Volitelné zobrazování rychlosti a polohy v pořizovaném záznamu 
Spolupráce s Google Maps zajišťující přehled o průběhu trasy
Softwarová aplikace umožňující sledování pořizovaného záznamu, trasy, grafů rychlosti a 
záznamu pohybu gravitace současně

Parametry a specifikace

Rozlišení videa:

• 2560 x 1080 @30FPS
. 2304 x 1296 @ 30FPS
• 1920 x 1080 @45FPS
• 1920 x 1080 @30FPS



1280 x 720 @ 60FPS

Úhel záběru v 1080p:

. 130°

Formát a komprese:

• Formát MOV, komprese H.264

Zvuk:

• Vestavěný mikrofon s možností vypnutí tlačítkem během záznamu nebo v menu

Fotografie:

• Rozlišení: 5Mpx
• Formát: JPEG

LCD displej:

• min. 2,7" 16:9 s možností vypnutí tlačítkem během záznamu a také v menu

Funkce:

• GP S lokátor
• Detekce radarů
. Funkce TACHOMETR
• Výměnné filtry
• G-Senzor
• Natáčení ve smyčce
• Zamykání souborů proti přepsání
• Funkce automatického spuštění

Baterie:

• Vestavěná min. 400mAh

Rozhraní:

USB 2.0 
HDMI
Slot pro Micro SD (až 32 GB)


