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KUPNÍ SMLOUVA  

Č.j.: PPR-11849-23/ČJ-2019-990656 

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 

 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Kupující:   Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:    Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Zastoupen:   plk. Ing. Michalem Keřkou 
    ředitelem Správy logistického zabezpečení PP ČR 
Příjemce faktury:  Policejní prezidium ČR 
    Správa logistického zabezpečení 
    Odbor movitého majetku 
    P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
ID datové schránky:  gs9ai55 
Bankovní spojení:  ČNB  
Číslo účtu:   5504881/0710 
Kontaktní osoba:  Šárka Stupková 
E-mail:    sarka.stupkova@pcr.cz 
Telefon:   974 842 014 
 
(dále jen „kupující“) 
 
a 
 
Prodávající:    YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 
Sídlo:     Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00 
Zastoupen:     
IČO:     00174939 
DIČ:     CZ 00174939 
ID datové schránky:  2j7cgj7 
Bankovní spojení:  UniCredit Bank Česká republika, a.s. 
Číslo účtu:   381610004/2700 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 72 
 
(dále jen „prodávající“) 

(společně též „smluvní strany“) 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu 
zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující řádně odevzdané 
zboží převezme a zaplatí sjednanou cenu podle článku IV. této smlouvy. 

2. Zbožím se rozumí dodávka nových a nepoužitých mobilních telefonů a příslušenství 
(dále jen „zboží“) Podrobná specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou 



                                                                                                                  JID: PCR99ETRpo41813782 

2 

 

součástí této smlouvy. Prodávající se zavazuje k tomu, že jím dodané zboží bude z oficiální 
české distribuce, tedy, že případná bezplatná reklamace mobilních telefonů v záruční lhůtě 
bude možná jak u prodávajícího, tak i v autorizovaných servisech jednotlivých výrobců v celé 
České republice. 

3. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 28.5.2019, která 
byla zpracována na základě požadavků kupujícího uvedených v zadávací dokumentaci a na 
základě zadávacího řízení, zveřejněného pod číslem N006/19/V00012295 na elektronickém 
tržišti NEN, vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

 

Článek III. 

Odevzdání zboží 

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží po předchozí telefonické dohodě v místě plnění 
nejpozději do 40 dnů od účinnosti Kupní smlouvy. 

2. Místem plnění jsou: skladové prostory OMTZ, Na Baních 1304, 156 00 Praha 5 – Zbraslav. 
Osoby odpovědné za převzetí zboží: Miroslava Švorcová, tel. +420 974 842 943, nebo Miloš 
Černý, tel. +420 974 842 944, které budou o odevzdání zboží informovány prodávajícím 
alespoň tři (3) pracovní dny předem. Osoba odpovědná za předání zboží:  

 

3. Prodávající je povinen při předání zboží kupujícímu předat veškerou dokumentaci související 
se zbožím, a to zejména technický popis zboží, návody na obsluhu a údržbu, řádně vyplněné 
záruční listy pro případnou reklamaci a uživatelský manuál. Součástí dodávky bude i doložení 
dokumentu od zástupce daného výrobce zboží v ČR s prohlášením, že je zboží určeno pro 
českou distribuci. 

4. Prodávající spolu se zbožím předá dodací list ve třech (3) vyhotoveních, která budou 
podepsána osobou odpovědnou dle odst. 2 tohoto článku a zástupcem prodávajícího. 
Prodávající obdrží dvě (2) a kupující jedno (1) vyhotovení. V dodacím listě musí být uvedena 
výrobní, příp. sériová čísla zboží, ze kterých bude patrno, že zboží pochází z oficiální české 
distribuce. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením dodacího listu kupujícím. 

5. Prodávající zajistí řádné předání a převzetí zboží i tím, že umožní kupujícímu při převzetí 
zboží provést ověření jeho shody s touto smlouvou, a to i v případě, že k dodání zboží využije 
třetí osobu. 

6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu 
s touto smlouvou, ve sjednané kvalitě a s požadovanými vlastnostmi a dokumenty, přičemž 
v takovém případě kupující důvody odmítnutí písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl zboží převzít. 

7. Kupující je oprávněn podepsat dodací list až poté, co si ověří, že je dodané zboží dle 
výrobního čísla v souladu s čl. II. odst. 2. 

8. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí 
zboží od prodávajícího. 

 

Článek IV. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena je stanovena ve výši 1 871 793,22 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, tj. 
2 264 869,80 Kč s DPH (slovy: dva miliony dvě stě šedesát čtyři tisíc osm set šedesát devět 
korun českých osmdesát haléřů korun českých) při sazbě DPH ve výši21%. 

2. Kupní cena bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne 
účinnosti příslušné změny. 
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3. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží 
(doprava do místa plnění, balné, skladování atd.). 

4. Kupní cena bude zaplacena na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě, a to na základě 
faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím.  

5. Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto 
náležitostí bude faktura obsahovat označení prodávajícího, kupujícího (Česká republika - 
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a příjemce faktury (Policejní 
prezidium ČR, Odbor movitého majetku, OMTZ SLZ PP ČR, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, 
kontaktní osoba Šárka Stupková, tel. 974 842 014,e-mail sarka.stupkova@pcr.cz). Faktura 
musí obsahovat číslo jednací této kupní smlouvy a název – Nákup mobilních telefonů. Faktura 
bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie). Společně s fakturou dodá 
prodávající originál potvrzeného dodacího listu, ve kterém jsou vyznačena výrobní, příp. 
sériová čísla.  

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode 
dne prokazatelného doručení faktury příjemci faktury (viz odst. 5). V případě doručení faktury 
v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti 
dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury. V případě doručení na jinou 
adresu, než adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení 
s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního 
klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. 

7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny 
z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě 
splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem 
odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.  

8. Kupující je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto 
smlouvou, budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo není-li s fakturou dodán originál dodacího 
listu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není 
nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu. Prodávající je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení 
se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené 
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.  

9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho 
části. 

10. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se 
kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na kupujícího aplikovat 
přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Článek V. 
Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data převzetí zboží za 
podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést podmínky údržby a 
zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady 
v záruční době). 

2. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu, na kterou se vztahuje záruka, bez 
zbytečného odkladu po jejím zjištění. V  oznámení je kupující povinen popsat vadu nebo 
alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se 
projevila.  
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3. Prodávající se zavazuje, že jím dodané zboží bude z oficiální české distribuce. Vady zboží 
v záruční lhůtě budou reklamovány písemně na adresu prodávajícího nebo v autorizovaných 
servisech jednotlivých výrobců v celé České republice. 

4. V případě, že kupující uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se prodávající odstranit 
reklamované vady ve lhůtě nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po oznámení vady 
kupujícím, nebo ve lhůtě určené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. 
O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

 
 

Článek VI. 
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení termínu odevzdání zboží podle čl. III. je prodávající povinen uhradit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny neodevzdaného zboží včetně DPH za každý, 
byť i započatý kalendářní den prodlení.  

2. Pokud však nelze z důvodu neodevzdání, byť i jen části zboží, užívat zboží, které již dříve 
prodávající dle této smlouvy kupujícímu odevzdal, je prodávající povinen uhradit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny uvedené v čl. IV. smlouvy včetně DPH za každý, 
byť i započatý den prodlení, od dne kdy se dostal do prodlení s odevzdáním zboží. 

3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle čl. V. je prodávající povinen 
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny reklamovaného zboží včetně 
DPH, za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě 
splatnosti zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy 
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení. 

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu 
škody ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží. 

7. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že  

a) prodávající je v prodlení s dodáním zboží o více než deset (10) kalendářních dnů, 

b) zboží nebude splňovat požadavky kupujícího dle čl. II. odst. 2, 

c) prodávající je v prodlení s vyřízením reklamace delším než patnáct (15) kalendářních 
dnů, 

d) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen 
faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho 
způsobilost plnit závazky podle této smlouvy. 

8. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, pokud prodávající přestane splňovat 
podmínky dle základních profesních nebo technických kvalifikačních předpokladů, 
stanovených v zadávacích podmínkách na realizaci této veřejné zakázky. 

9. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou 
faktury o více než 30 kalendářních dnů od data splatnosti. 

10. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 
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Článek VII. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů v čl. I. této smlouvy.  

2. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny 
zboží, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

3. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

5. Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany 
oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této 
smlouvy na jakoukoliv třetí osobu. 

 
Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 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. 

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle 
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu 
této smlouvy. 

3. Vzájemné vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy 
České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

4. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou 
označenou jako číslované dodatky 

5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

6. Práva kupujícího vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode 
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

7. Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména 
v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytované plnění a licenčními 
podmínkami výrobce. 

8. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku. 

9. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a 
nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.  

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
příslušnými obecnými soudy České republiky. 

11. Tato smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma smluvními stranami elektronickým 
podpisem. 

12. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
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pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě 
své podpisy. 

13. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1- Specifikace zboží a kupní ceny  
 
 
 
 
 
 
V Praze dne   V Praze dne 
 
za kupujícího:  za prodávajícího:  
 
 

_________________________  
       
     plk. Ing. Michal Keřka  

        
 
 

Datum zveřejnění smlouvy 
v registru smluv 

  

ID verze zápisu v registru smluv   

Identifikátor záznamu, pod 
kterým je smluvní dokument 
veden v modulu „Systém správy 
dokumentů“ resortního EKIS 

  

Jméno, OEČ, podpis   

 

 

 



materiál bližší specifikace

nabízený materiál 

(specifikace, značka, 

typ)

měrná 

jednotka
množství

cena za položku s 

DPH

cena celkem s 

DPH

doplní uchazeč
doplní 

uchazeč

doplní 

uchazeč

Mobilní telefon

Sjednocený systém, spolehlivý, stabilní, bez 

možnosti zásahu do jádra systému; rychlá 

optimalizace a aktualizace;  vysoká priorita 

zabezpečení; instalace aplikací pouze 

ověřených výrobcem s podepsaným 

certifikátem; vnitřní paměť telefonu min. 256 

GB, bez možnosti rozšíření pomocí 

paměťových karet z důvodu bezpečnosti 

systému; voděodolný (IP 67); čip A11 Bionic; 

Podpora 4G LTE; jednotný konektor pro 

nabíjení a sluchátka; velikost displeje min. 

4,7". Tmavé barvy. Minimální specifikace např. 

jako: iPhone 8 256 GB

iPhone 8 256GB ks 24 22 634,04 Kč 543 217,01 Kč

Manažerský telefon

Dotykový telefon, displej min. 5,5", 8-mi 

jádrový, operační paměť min. 4 GB, vnitřní 

paměť min. 64 GB, možnost rozšíření paměti 

MicroSDXC až 256 GB, Dual SIM, čtečka otisků 

prstů, GPS, NFC, OTG, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, 

rychlé nabíjení, baterie min. 3000 mAh, 

Android min. 8.0 , fotoaparát, voděodolný

Samsung Galaxy S9 G960F 256GB 

LTE černý
ks 34 15 365,55 Kč 522 428,63 Kč

Referentský telefon

Dotykový telefon, min. 5" displej, min. 4 

jádrový procesor,  operační paměť min. 2 GB, 

vnitřní paměť min. 16 GB, fotoaparát, LTE, 

GPS, Wi-Fi, Bluetooth, baterie min. 2800 mAh, 

Android min. 6.0, Dual. Minimální specifikace 

např. jako: Samsung Galaxy J5 Dual

Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB ks 246 2 406,16 Kč 591 914,77 Kč

Odolný telefon

Odolný, dotykový mobilní telefon, minimální 

velikost displeje 4", typ displeje IPS,  4 jádrový 

procesor, operační paměň min. 1 GB, interní 

paměť min. 8 GB, operační systém Android 

min. 6.0, kapacita baerie min. 2400 mAh,  

fotoaparát, Dual SIM, GPS, slot pro paměťové 

karty, norma konstrukce telefonu IP68

DOOGEE S60 Lite ks 39 4 444,21 Kč 173 324,15 Kč

Nabíječka do auta vč.kabelu
nabíječka do auta 12W/2.4A, vč.Lightning 

kabelu. Černé barvy

FIXED Rapid Charge autonabíječka 

s odnímatelným Lightning 

kabelem, 2,4A černá

ks 4 371,95 Kč 1 487,82 Kč

Kabel USB C
datový kabel s funkcí nabíjení USB C 

(Sync&Charge). Bílé barvy

PremiumCord kabel USB-C 3.1 - 

USB-C 3.1 1m bílý
ks 4 151,35 Kč 605,39 Kč

Kabel USB micro micro USB 1m. Černé barvy
Samsung ECBDU5ABE datový kabel 

microUSB 1m černý (eko-balení)
ks 4 34,63 Kč 138,52 Kč

Držák na radiotelefon

držák na mobilní telefon pro 4"-5.5", uchycení 

držáku přísavkou na okno nebo palubní desku, 

otočný kloub, univerzální pro více značek 

telefonů. Černé barvy

SWISSTEN S-GRIP S1 držák do auta ks 4 153,91 Kč 615,65 Kč

Autonabíječka USB autonabíječka s USB
goobay napájecí 12V autoadaptér 

na 1x USB 1A černý
ks 2 60,28 Kč 120,56 Kč

Sada Hands Free
multipoint, autopairing,,k667i. podpora 

DPS/FULL Duplex
SuperTooth BUDDY ks 2 1 260,80 Kč 2 521,59 Kč

Referentský telefon

5,6"HD, super AMOLED 1480x720, min. 

velikostí RAM 3 GB a vnitřní pamětí min. 32 

GB. Dual SIM, procesor1.6GHz, černý.

Samsung Galaxy A6 A600 Dual SIM 

LTE černý
ks 1 4 927,75 Kč 4 927,75 Kč

Handsfree
k mobilnímu telefonu Blackberry KEY2, černé 

barvy

Samsung EHS64AVFBE černá (eko-

balení).                            
ks 4 64,13 Kč 256,52 Kč

Síťová nabíječka k mobilnímá telefonu, 220V, mikro USB
Samsung cestovní nabíječka 

ETA0U10EBE microUSB (eko-

balení)

ks 14 80,80 Kč 1 131,25 Kč

Baterie k mobilnímu telefonu

baterie do Samsung S5. Z důvodu 

kompatibility se stávajícím zařízením 

požadujeme: Samsung Standard 2800 mAh EB-

BG900BB

Samsung EB-BG900BB baterie 

Galaxy S5 2800mAh (eko-balení)
ks 66 205,22 Kč 13 544,26 Kč

Baterie k mobilnímu telefonu

baterie do Samsung S4 mini. Z důvodu 

kompatibility se stávajícím zařízením 

požadujeme: Samsung Standard 1900 mAh EB-

B500BEBECWW

Samsung EB-B500BE baterie pro 

Galaxy S4 mini 1900mAh (eko-

balení)

ks 5 189,82 Kč 949,12 Kč

Č.j. PPR-11849-23/ČJ-2019-990656

Příloha č. 1 Kupní smlouvy Specifikace zboží a kupní ceny

Servis v ČR  - mobilní telefony (zboží) pouze z oficiální české 

distribuce, tedy, že případná bezplatná reklamace mobilních 

telefonů v záruční lhůtě bude možná jak u prodávajícího, tak i v 

autorizovaných servisech jednotlivých výrobců v celé České 

republice. Záruka 24 měsíců.



Mobilní telefon

Dotykový telefon, displej min. 5,5", 8-mi 

jádrový, operační paměť min. 4 GB, vnitřní 

paměť min. 64 GB, možnost rozšíření paměti 

MicroSDXC až 256 GB, Dual SIM, čtečka otisků 

prstů, GPS, NFC, OTG, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, 

rychlé nabíjení, baterie min. 3000 mAh, 

Android min. 8.0 , fotoaparát. Minimální 

specifikace např. jako: Xiaomi Mi 8 64 GB LTE

Motorola One 4GB/64GB Dual SIM ks 70 4 553,23 Kč 318 726,10 Kč

Baterie do mobilního telefonu 

Baterie do Samsung S5. Z důvodu 

kompatibility se stávajícím zařízením 

požadujeme: Samsung EB-BG900BBE Li-Ion 

2800mAh

Samsung EB-BG900BB baterie 

Galaxy S5 2800mAh (eko-balení)
ks 20 205,22 Kč 4 104,32 Kč

Univerzální držák mobilního telefonu do 

vozidla

Minimální specifikace např. jako: Samsung  EE-

V200SAB, černé barvy

Samsung EE-V200SAB univerzální 

držák do auta 4"-5,5"
ks 37 416,85 Kč 15 423,27 Kč

Mobilní telefon 

Klasický mobilní telefon pro telefonování, 

SMS, MMS, integrovaný 3,2 MPix fotoaparát s 

osminásobným digitálním zoomem, interní 

paměť min. 32 MB (dynamická) a 64 MB 

(flash), slot na microSD karty do velikosti min. 

4GB s možností rychlé výměny, bluetooth, 2,2" 

LCD displej, rozlišení 320 x 240 a až 16,7 

milionů barev, nízká hmotnost max. 96 g. 

Minimální specifikace např. jako: ALIGATOR 

D940.

Aligátor D940 ks 1 841,39 Kč 841,39 Kč

Držák do auta pro Mobilní telefony

Na šířku telefonu do 3,1 palce, přísavka na 

palubní desku, otočný kloub, univerzální pro 

více značek telefonů

FIXED FIX3 univerzální držák na 

sklo (60-90mm)
ks 20 243,69 Kč 4 873,88 Kč

Autonabíječka

Autonabíječka 2x USB 1A a 2,1A 5V s 

ukazatelem stavu napětí autobaterie a proudu 

napájeného zařízení

Autonabíječka 2x USB 1A a 2,1A 5V 

s ukazatelem stavu napětí 

autobaterie a proudu napájeného 

zařízení

ks 30 198,80 Kč 5 964,09 Kč

Autonabíječka

Autonabíječka značky s 2 x USB výstupem a 

kabelem Type-C. Minimální specifikace např. 

jako:  Forever

Nabíječka do auta Forever 2x USB 

3A CC-02 s USB-C kabelem
ks 20 224,46 Kč 4 489,10 Kč

Autonabíječka
autonabíječka USB , 2.4 + 1 A / + Lightning 

kabel. Černé barvy

jedině kombinace: SWISSTEN CL 

adaptér 2,4 A + microUSB kabel.      

SWISSTEN Textile kabel USB / 

Lightning 3,0 m černý

ks 10 282,17 Kč 2 821,72 Kč

Odolný kabel

120cm, černý. Minimální specifikace např. 

jako: Scosche odolný kabel SyncAble™ HD s 

microUSB konektorem

SWISSTEN Textile kabel USB / 

micro USB 1,2 m černý
ks 50 110,30 Kč 5 515,18 Kč

USB-C kabel 
USB-C kabel s integrovaným měřičem napětí a 

proudu 3A

USB-C kabel s integrovaným 

měřičem napětí a proudu 3A
ks 10 269,35 Kč 2 693,46 Kč

MicroUSB kabel 
MicroUSB kabel s integrovaným měřičem 

napětí a proudu 3A

MicroUSB kabel s integrovaným 

měřičem napětí a proudu 3A
ks 10 269,35 Kč 2 693,46 Kč

Lightning kabel 
Lightning kabel s integrovaným měřičem 

napětí a proudu 3A

Lightning kabel s integrovaným 

měřičem napětí a proudu 3A
ks 10 388,41 Kč 3 884,10 Kč

Datový kabel I. 

3IN1 Datový kabel Lightning & microUSB & 

USB-C, černý. Minimální specifikace např. 

jako: Forever

CONNECT IT Wirez 3in1 USB-C & 

Micro USB & Lightning, silver gray, 

1,2 m

ks 20 307,82 Kč 6 156,48 Kč

Datový kabel II.

2IN1 Datový kabel Lightning & microUSB,  

černý. Minimální specifikace např. jako: 

Forever

Forever 2IN1 Datový kabel 

Lightning & microUSB černá

ks 20 100,04 Kč 2 000,86 Kč

Kožené pouzdro na telefon I.
Kožené pouzdro vhodné pro telefon Samsung 

S5 na pásek

FIXED Sarif 4XL (144x74mm) 

horizontální pouzdro se zavíráním 

černé

ks 30 230,87 Kč 6 926,04 Kč

Kožené pouzdro na telefon II
Kožené pouzdro vhodné pro telefon Samsung 

S7 na pásek

FIXED Sarif 4XL (144x74mm) 

horizontální pouzdro se zavíráním 

černé

ks 30 230,87 Kč 6 926,04 Kč

Kožené pouzdro na telefon III.
Kožené pouzdro vhodné pro telefon Samsung 

S5 kniha

Smarty flip pouzdro Samsung 

Galaxy S5 černé
ks 20 128,26 Kč 2 565,20 Kč

Kožené pouzdro na telefon IV.
Kožené pouzdro vhodné pro telefon Samsung 

S7 kniha

CELLY Wally pouzdro typu kniha 

Samsung Galaxy S7 PU kůže černé
ks 20 256,52 Kč 5 130,40 Kč

Nářadí pro mobilní telefony  I.
Set nářadí pro mobilní telefony 39ks bitů. 

Minimální specifikace např. jako: fixPOINT

fixPOINT Set nářadí pro mobilní 

telefony 39ks bitů
ks 2 519,45 Kč 1 038,91 Kč

Nářadí pro mobilní telefony II.

Set nářadí pro mobilní telefony 12ks micro 

bitů, celkem 17 součástí. Minimální 

specifikace např. jako: fixPOINT

fixPOINT Set nářadí pro mobilní 

telefony 12ks micro bitů, celkem 

17 součástí

ks 2 255,24 Kč 510,47 Kč

Baterie pro mobilní telefon I. Baterie pro Samsung Galaxy S4 mini (i9195)

Samsung EB-B500BE baterie pro 

Galaxy S4 mini 1900mAh (eko-

balení)

ks 10 189,82 Kč 1 898,25 Kč

Baterie pro mobilní telefon III.
Baterie pro Samsung Galaxy S5 mini (SM-

G800F)

Samsung EB-BG800BB baterie 

Galaxy S5 mini 2100mAh (eko-

balení)

ks 10 218,04 Kč 2 180,42 Kč

Baterie do mobilního telefonu 

z důvodu kompatibility se stávajícím 

zařízením požadujeme baterii pro HTC One 

801n nebo HTC One (M7) - 2300mAh. Např. 

X-Longer, model CS-HTT801SL

HTC BN07100 Baterie 2300mAh Li-

Pol
ks 1 323,68 Kč 323,68 Kč

   Cena celkem s DPH v Kč 2 264 869,80 Kč

Cena celkem bez DPH v Kč 1 871 793,22 Kč


