
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:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefonní spojení: 
fax:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 
Teplého 1526, 530 02 Pardubice

V

plk. Mgr. Alešem Černohorským - ředitelem HZS Pardubického kraje
70885869
není plátcem DPH
V

ČNB, pobočka Hradec Králové 
6232881/0710 /

950 570 221, 950 570 121 
950 570 102

2. Prodávající

název: 
sídlo:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
Společnost zapsaná vo 
2941.
(dále jen „prodávající")

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

rejstri rajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka

II. Předmět smlouvy

2.1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu a převede na něho vlastnické právo k 16 ks televizí 
- typ Samsung UE55NU7442 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.

III. Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu nejpozději do 30.9.2019.
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 240654 Kč.



Slovy: dvěstěčtyřicettisícšestsetpadesátčtyři korunčeských

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

198888 41766 240654

Cena za 1 ks zboží bez DPH DPH 21 % Cena za 1 ks zboží včetně DPH
12431 2610 15041

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.
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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 se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
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.
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.

mm



XII. Kontaktní osoby

12.1. Za prodávajícího je ve věcech technických oprávněn jednat:

ch smluvních oprávněn jednat:

12.2. Za kuDuiícího věcech 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 V Pardubicích dne

Vedoucí Obchodního oddělení ředitel HZS Pardubického kraje

Pardubického kraje
Teplého 1526 

530 02 Pardubice
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Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje 
Teplého 1526 
530 02 Pardubice
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k č.j.: HSPA- 529/2019 Příloha č. 1 
Počet listů 2

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Parametry a specifikace:

Typ produktu led

Displej
o Úhlopříčka obrazovkySS"
o Rozlišeni3 840 * 2 160

Video
o Obrazový procesorUHD Engine
o PQI (index kvality obrazuji800
o HDR (vysoký dynamický rozsah) iD ’
o HDR 10+Ano
o HLG (Hybrid Log GammajAno
o KontrastMega Contrast
o Barvy Dynamic Crystal Color
o Miliarda barevAno
o Micro DimmingSupreme UHD Dimming
o Contrast EnhancerAno
o Auto Motion PlusAno (MR100)
o Filmový režimAno
o Podpora přirozeného režimu A -o

Zvuk
o Dolby Digital PlusAno
o Zvukový výkon (RMS)20 W
o Konfigurace reproduktorůžch
o Multiroom LinkAno
o Blutooth AudioAno

Smart Service
o Webový prohlížečAno

SmartThings aplikaceAnoO



o SmartThingsAno

Propojení
o Zrcadlení obsahu - TV -> mobilní zařízeníAno
o Zrcadlení obsahu / DLNA - mobilní zařízení -> TVAno
o Přehrávač 360° videaAno
o Podpora 360° kameryAno
o Bluetooth BLEAno
o Wi-Fi DirectAno
o Přehrávání TV audia v telefonuAno
o Zrcadlení hudbyAno

Tuner/vysílání
o Digitální vysíláníDVB-T2CS2
o Analogový tunerAno
o Cl (Common lnterface)CI+ (1.4)
O Vysílání datHbbTV 1.5 (CZ, SK)
o TV Key podpora Ano

Konektivita
o
o
o
o
o
o
o

vysílání) /1
o
o
o
o
o

HDMI3 (HDMI 2.0)
USB2
Komponentní vstup (Y/Pb/Pr)1
Kompozitní vstup (AV)1 (společné použití pro komponentní signál Y)
Ethernet (LAN)Ano
Digitální Audio výstup (optický)1
Vstup RF (pozemní/kabelový vstup)1 /1 (společné použití pro pozemní

Slot CI1
HDMI ARCÁno
Rychlé přepínání HDMIA no
Vestavěný modul pro připojení k bezdrátové síti LANAno 
Anynet+ (HDMI-CEC)Ano

Design
o
o
o
o
o

DesignNew Edge 
Typ rámečkuVNB 
Tenké provedeníSlim 
Barva přední stranyStríbrná
Typ podstavceV-Type Center Low

Další funkce
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ProcesorČtyfjádrový
Digital Clean ViewAno 
Automatické vyhledávání kanálůAno 
Automatické vypnutíAno 
Titul kyAno
Connect Share™ (pevný disk)Ano 
ConnectShare™ (USB 2.0)Ano 
EPGAno
Rozšířená funkce nahrávání programůAno 
Herní režimAno (Auto Game mode)
Jazyk OSD27 evropských jazyků a ruština (pouze v EE, LV, LT)



S?. . . 8 3 / ■> 0'9
o Obraz v obrazeNení k dispozici
o Vestavěné rozhraní BT HIDAno
o Podpora rozhraní USB HIDAno
o Teletext (TTX)Ano
o Časový posunAno
o Podpora IPv6Ano
o Podpora MBRAno

Ekologické funkce
o Ekologický snímač/ o
o Třída energetické účinnostiA

Napájení
o
o

Zdroj napájenÍAC220-240V 50/6(
Příkon (max.)1

is#ÍHEMÍA
10- 3. 779 00 Olomouc

Tax. 585 1*57 4 55 
!C CŽ623043S1


