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Kupní smlouva  
č. j .:  VS-109194 /ČJ-2019-8034PS-VERZAK 

 
 

Čl. I. 
Smluvní strany 

 

Česká republika – Vězeňská služba České republiky  

se sídlem ul. Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky  

č. j. VS-89052-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016 

vrchní rada plk. Ing. František Vlach, MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP, ředitel Akademie VS ČR 

Adresa organizační jednotky: Akademie Vězeňské služby ČR,  

ul. Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem 

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 61733881/0710 

IČ: 00212423 právnická osoba 

DIČ: Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zákona  

č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH 

 (dále jen „kupující“)   

 

a 

 

BERI – CZ s.r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

29481 

Sídlo:   Tržní 402, 436 01 Litvínov 

IČ:    28735803 

DIČ:    CZ28735803 

Zastoupená:  Petrem Bretschneiderem - jednatelem 

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 43-8317710277/0100 

Kontaktní osoba: Václav Bouše 

č. mobil.tel.: +420 608 133 423 

e-mail: bericzzakazky@seznam.cz 

datová schránka ft8Wb7x 

 (dále jen „prodávající“) 

 

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají 

na veřejnou zakázku, zadanou v otevřeném řízení na dodávky zadávanou v souladu s ustanovením  

§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tuto kupní smlouvu  

(dále jen „smlouva“). 

 

Čl. II. 

Účel smlouvy 

 

Účelem smlouvy je dodávka 136 ks televizních přijímačů (dále jen „zboží“) na zabezpečení 

sledování televizního vysílání ve vysílací normě DVB-T2 (s kodekem HEVC/H.265)  

na pracovištích a ubytovacích prostorách ubytoven Akademie Vězeňské služby ČR. Přesná 

specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.  

 

 

 

 

 



2 

 

Čl. III. 

Předmět smlouvy
 

 

Předmětem smlouvy je: 

a) závazek prodávajícího dodat, doručit na místo určení, vybalit, zapojit zboží v této smlouvě 

sjednaném množství, jakosti a provedení dle požadavku a specifikace uvedené v příloze č. 1  

této smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží; 

b) závazek prodávajícího odvézt obalový materiál z dodaného zboží; odvézt staré spotřebiče 

(celkem 136 ks starých televizních přijímačů) k ekologické likvidaci a vystavit doklady  

o likvidaci těchto spotřebičů a obalových materiálů kupujícímu; vystavit doklad (potvrzení) o 

technické nezpůsobilosti (nefunkčnosti) TV přijímačů k dalšímu užívání; 

c) závazek kupujícího odevzdávané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní 

cenu. 

 

Čl. IV. 

Kupní cena 

 

1. Celková cena za realizaci předmětu této smlouvy dle čl. III. byla dohodnuta v celkové výši  

502.989,74 Kč (pětsetdvatisícdevětsetosmdesátdevět74/100korunčeských), včetně 21% DPH.  

 

Celková cena bez DPH 415.694,- Kč 

Slovy: čtyřistapatnácttisícšestsetdevadesátčtyřikorunčeských  

 

DPH 21 %: 87.295,74 Kč 

Slovy: osmdesátsedmtisícdvěstědevadesátpět74/100korunčeských 

 

Celková cena vč. DPH 502.989,74 Kč 

Slovy: pětsetdvatisícdevětsetosmdesátdevět74/100korunčeských 

 

2. Celková cena za plnění je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 

prodávajícího spojené s provedením a předáním zboží včetně nákladů na odvoz, likvidaci  

a uskladnění odpadů vzniklými při provádění dodávky a včetně nákladů na odvoz, likvidaci  

a uskladnění starých televizních přijímačů. Prodávající v souvislosti s odvozem a likvidací odpadů 

přejímá veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3. Cena je platná po celou dobu realizace dodávky, a to i po případném prodloužení termínu 

dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení). 

Cenu díla dle odst. 1 tohoto článku bude možné měnit pouze v případě změny výše DPH v důsledku 

změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či jiných poplatků 

stanovených obecně závaznými předpisy, je prodávající k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH 

v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby 

DPH bude cena díla upravena dodatkem ke smlouvě.  

 

4. Prodávající prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s realizací 

jednotlivých částí dodávky a dodávky jako celku. Prodávající přebírá veškeré závazky vyplývající 

z jeho činnosti vůči zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a zákonu 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Práce  

a činnosti s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
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5. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady 

spojené s plněním této smlouvy. 

 

Čl. V. 

Čas a místo plnění 

 

1. Prodávající zahájí plnění neprodleně po podpisu a uveřejnění kupní smlouvy v Registru smluv. 

 

2. Prodávající je povinen odevzdat zboží do 90 dnů od uveřejnění kupní smlouvy v Registru smluv. 

 

3. Místem plnění je: 

 

a) objekt školy Akademie VS ČR, ul. Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem, 

b) objekt hotelové ubytovny Akademie VS ČR, ul. Jižní 267, 471 27 Stráž pod Ralskem, 

c) objekt ubytovny Akademie VS ČR, ul. Energetiků 321, 471 27 Stráž pod Ralskem. 

 

Čl. VI. 

Oprávněné osoby 

 

1. Za kupujícího jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

 

a) v rozsahu pověření generálního ředitele VS ČR: 

- vrchní rada plk. Ing. František Vlach, MBA, LL. M., Ing-Paed IGIP, ředitel Akademie VS ČR 

 

b) ve věcech technických včetně kontroly dodávky a převzetí zboží: 

- Mgr. Dita Müllerová, tel: 724 326 822, e-mail: dmullerova@avs.justice.cz 

- Filip Kraemer, tel: 602 759 110, e-mail: fkraemer@avs.justice.cz 

- Radek Michal, tel: 602 760 257, e-mail: rmichal@avs.justice.cz 

 kteří mohou tyto činnosti vykonávat každý samostatně 

 

2. Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

 

a) neomezeně: 

- Václav Bouše, tel: +420 608 133 423, e-mail: bericzzakazky@seznam.cz 

b) ve věcech technických včetně vedení provádění díla, přejímání závazků a uplatňování práv, 

vyplývajících z této smlouvy: 

- Václav Bouše, tel: +420 608 133 423, e-mail: bericzzakazky@seznam.cz 

Ve věcech smluvních a ke změnám smlouvy jsou oprávněni k jednání ti, kteří smlouvu podepsali, 

nebo jejich právní nástupci. Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění 

není nutné provedení písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

Čl. VII. 

Dodací podmínky 
 

1. Kupující pověřil osoby uvedené v čl. VI. odst 1 písm. b jako své zástupce k převzetí zboží  

(dále jen „přejímající“). 

 

2. Zboží bude prodávajícím odevzdáno v pracovních dnech v době od 07:30 do 13:00 hod.,  

a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny odevzdání zboží 

s přejímajícím. 

 

3. Termín a hodinu odevzdání je prodávající povinen projednat s přejímajícím, a to nejpozději 5 dnů 

předem. 

mailto:fkraemer@avs.justice.cz
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4. Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 a 2161 OZ. 

 

5. Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady, kterými jsou 

dodací listy. 

 

6. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu nové zboží, tj. nerepasované a nepoužité. Toto zboží 

nesmí být staršího data výroby než roku 2018 a musí odpovídající platným požadavkům příslušných 

ČSN. Jako nedílnou součást plnění se prodávající zavazuje odevzdat doklady nebo dokumenty,  

jež jsou nutné k užívání zboží, zejména dokumentaci ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zákona  

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to v českém jazyce. 

 

7. Přejímající nepřevezme zboží, které při přejímce vykazuje vady. O této skutečnosti zástupci 

smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě 

povinen odevzdat nové zboží náhradním plněním. 

 

8. Pokud prodávající neoznámí předem přejímajícímu den a hodinu, kdy zboží odevzdá, pokud 

odevzdá zboží do jiného místa plnění, než je uvedeno v odst. 5.3 smlouvy, nebo pokud bude  

při kontrole zjištěno, že zboží má viditelné vady, není kupující povinen zboží převzít a v případě 

nedodržení termínu dodání zboží mu náleží smluvní pokuta. 

 

ČL. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

 

1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po odevzdání  

a převzetí kompletní dodávky zboží včetně dokladu o likvidaci odpadů a starých spotřebičů,  

do 3 pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu ve dvojím vyhotovení daňový doklad  

(dále jen „faktura“). 

 

2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, 

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

a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 

 

a) označení dokladu jako faktura s uvedením evidenčního čísla faktury; 

b) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění; 

c) obchodní jméno nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení  

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ; 

d) název a sídlo kupujícího (odběratele) ve tvaru  

Vězeňská služba České republiky  

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

s uvedením IČO a DIČ; 

e) název a sídlo příjemce ve tvaru  

Akademie VS ČR  

Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem; 

f) předmět plnění a jeho rozsah; 

g) datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury; 

h) jednotkovou cenu v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH; 

i) základ daně v korunách a haléřích za předmět plnění; 

j) sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné 

ustanovení zákona; 

k) výši daně uvedenou v korunách a haléřích; 

l) fakturovaná cena celkem v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH; 

m) označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba; 
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n) označení peněžního ústavu a čísla účtu kupujícího; 

o) počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury; 

p) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán 

údaj o zápisu z jiné evidence. 

 

3. K faktuře musí být připojeny originální přejímací doklady. 

 

4. Faktura bude kupujícímu doručena na adresu: Akademie VS ČR,  

Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem. 

 

5. Kupující neposkytuje zálohové platby. 

 

6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. 

 

7. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího  

a jejím směrováním na účet prodávajícího. 

 

8. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj  

nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. 

Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení 

prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 

splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou 

fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu. 

 

9. Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění 

podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  

bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a 

tohoto zákona. 

 

Čl. IX. 

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem 

přejímacího dokladu. 

 

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně 

vzniklá škoda. 

 

Čl. X. 

Záruka za jakost, vady zboží a reklamace 

 

1. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 48 měsíců. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, 

má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání. 

 

2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ. 

 

3. Reklamace se uplatňují písemně. Podstatné vady reklamovaného zboží prodávající odstraní 

odevzdáním nového zboží. 
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4. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení. 

 

5. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace. 

 

6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 

 

Čl. XI. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. V.  

odst. 2 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení,  

a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XIII. 

smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti 

specifikované v tomto článku. 

 

2. V případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy dle odst. čl. XIII. odst. 1. písm. c), d) 

nebo e) se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč,  

a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu. 

 

3. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době 

prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den,  

a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. smlouvy. 

Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované 

v tomto článku. 

 

4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 

 

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 

vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně 

vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 

 

Čl. XII. 

Zvláštní ujednání 
 

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

 

2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ. 

 

3. Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající 

odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého  

ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

 

5. Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním  

této smlouvy, je český jazyk. 

 

6. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění 

bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil 

v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, 

které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám 

(mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné. 
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7. Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním  

jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností 

vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

 

8. Prodávající při plnění smlouvy si je vědom povinností vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a z obecného 

nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Prodávající je oprávněn zpracovávat 

osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu této smlouvy, za tímto účelem  

je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu 

nezbytnou k uplatnění práv prodávajícího vyplývajících ze smlouvy, předávat zpracované osobní 

údaje kupujícímu, osobní údaje likvidovat, vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s obecným nařízením 

Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 

9. Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují 

utajované informace. 

 

10. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný 

ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek. 

 

11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné 

formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně  

nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. 

V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu 

v listinné podobě druhé doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní 

zásilky. 

 

12. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost  

se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním 

dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana 

písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje  

a zásilku vyzvedne. 

 

Čl. XIII. 

Zánik závazků 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 

 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 

b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 

d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 

zadávacího řízení nebo porušil čl. XII. smlouvy; 

e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku 

prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-

li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu  

§ 2002 odst. 1 OZ, se rozumí vědomé: 
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a) prodlení s odevzdáním zboží o více než 10 dní; 

b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží; 

c) prodlení s odstraněním vad o více než 10 dní. 

 

Čl. XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 10 stranách, včetně přílohy, z nichž každý má platnost 

originálu. Prodávající obdrží jeden výtisk. Dva výtisky jsou pro potřebu kupujícího. 

 

2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými  

a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 

 

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 

nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 

odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy 

vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí 

z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují 

pod ní své podpisy. 

 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě hodnoty 

plnění přesahující 50.000,- Kč bez DPH nabývá smlouva platnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

Součástí smlouvy jsou přílohy: 

a) příloha č. 1 – Přehled materiálu (zboží) s jeho cenou a specifikací, 1 strana. 

 

 

 

Ve Stráži pod Ralskem dne 4. 6. 2019 V Litvínově dne 31. 5. 2019 

 

Za kupujícího: Za prodávajícího: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………….. …………………………………….. 

 vrchní rada Petr Bretschneider - jednatel 

 plk. Ing. František Vlach, MBA, LL. M., Ing-Paed IGIP Václav Bouše na základě plné moci 

 ředitel Akademie VS ČR 
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Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. j.: VS-109194/ČJ-2019-8034PS-VERZAK  

 

 

Přehled materiálu (zboží) s jeho cenou a specifikací 
 

 

Název 

materiálu 

(zboží) 

Měrná 

jednotka 

(MJ) 

Počet 

(MJ) 

Cena za MJ 

(bez DPH)  

v Kč 

Cena celkem 

(bez DPH) v 

Kč 

Cena celkem (s 

DPH) v Kč 
Specifikace 

Televizní 

přijímač 32“ kus 133 
 

3.023,- Kč 

 

402.059,- Kč 

 

486.491,39 Kč  

SLE 3225TCS 

H.265 (HEVC) 

SENCOR 

Televizní 

přijímač 43“ kus 3 
 

4.545,- Kč 
 

 

13.635,- Kč 

 

16.498,35 Kč 

SLE 43F15TCS 

H.265 (HEVC) 

SENCOR 

CELKOVÁ CENA 415.694,- Kč 502.989,74 Kč  

 


