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Kupní smlouva  
 (dále jen „Smlouva“ ) uzavřená v  souladu s  ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „ OZ“) 
 
1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. , 

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,  
jednající : RNDr. Michael Prouza, Ph.D. , ředitel,  
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky.  
 
Bankovní spojení: UniCredit  Bank Czech Republic and Slovakia , a.s. 
Číslo účtu: 2106535627/2700  
IČO: 68378271  
DIČ: CZ68378271 
 
(dále jen „Kupující “) 
 
 
a 
 
 

1.2 W-Technika group s.r.o. , 

se sídlem: Libocká 653/51b, Liboc, 161 00 Praha 6 , 
jednající: Jan Kovář, jednatel ,  
zapsaná v  obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v  Praze, oddíl C, vložka 
236455.  
        
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
Číslo účtu: 2801179767/2010  
IČO: 03758826  
DIČ: CZ03758826  
 
(dále jen „Prodávající “ ),  
 
(dále společně jen „Smluvní strany “  nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana “). 
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2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

2.1 Kupující je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti 
fyziky, zejména fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, plazmatu a optiky.  

2.2 Kupující pořizuje předmět plnění ( termokameru pracující ve velkém teplotním rozsahu 
s možností triggeru ) za účelem  měření teplot v  interakční komoře . 

2.3 Výchozími podklady pro dodání předmětu plnění dle Smlouvy jsou  

Technické specifikace předmětu  plnění jako Příloha č. 1  a 

Nabídka Prodávajícího jako Příloha č. 2. 

2.4 Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro 
dodání předmětu plnění, k  činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují 
žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy dodat.  

2.5 Prodávající je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 OZ schopen při plnění této Smlouvy jednat 
se znalostí a pečlivostí, která je s  jeho povoláním nebo stavem spojena, s  tím, že případné 
jeho jednání bez této odborné pé če půjde k  jeho tíži. Prodávající nesmí svou kvalitu 
odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší 
strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a 
povinnostech Smluvních stran.  

2.6 Prodávající bere na vědomí, že Kupující není ve vztahu k  předmětu této Smlouvy 
podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Kupujícího.  

2.7 Prodávající bere na vědomí, že dodání předmětu plnění ve stanovené době a  kvalitě, jak 
vyplývá z  Přílohy č. 1  Smlouvy  (včetně předání a vyúčtování) , je pro Kupujícího zásadní. 
V případě, že Prodávající nesplní smluvní požadavky, může Kupujícímu vzniknout škoda.  

2.8 Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí 
v souvislosti s  touto Smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyzrazení by jim mohlo způsobit 
újmu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti Kupujícího vyplývající z  právních předpisů.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY  

3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího  předat  Kupujícímu a převést na 
Kupujícího vlastnické právo k  

Termokameře  pracující ve velkém teplotním rozsahu s  možností triggeru  

specifikovan é v Příloze č. 1  této Smlouvy (dále jen „ Přístroj “ ) a Kupující se zavazuje Přístroj  
převzít a zaplatit Prodávajícímu za Přístroj  sjednanou cenu . 

3.2 Součástí plnění je:  

https://www.fzu.cz/
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3.2.1 doprava  Přístroje  vče tně  p říslušenství dle  Přílohy č. 1 do m ísta  p lněn í, jeho 
vybalen í a  kon trola , 

3.2.2 instalace Přístroje a  jeho zprovoznění v  místě plnění,  

3.2.3 provedení zkoušky Přístroje  za účelem ověření jeho funkčnosti  – tj.  

a. připojení termokamery k  nadřazenému PC  

b. vyzkoušení nastavení parametrů termokamery  

3.2.4 dodání instrukcí a návodů k  obsluze a údržbě Přístroje  v českém nebo anglickém 
jazyce Kupujícímu, a to v  elektronické nebo  tištěné podobě,  

3.2.5 zaškolení obsluhy  zaměřené na základní ovládání Přístroje po úspěšně dokončené 
instalaci – minimálně 5 pracovníků Kupujícího po souhrnnou dobu alespoň 5 
hodin , 

3.2.6 záruční servis   

3.2.7 zajištění technické podpory  a 

3.2.8 certifikované školení pro jednu osobu v  Centru termografie – 4 denní kurz + 
následná zkouška pro získání certifikátu Technik diagnostik termografie kategorie 
I. 

3.3 Prodávající odpovídá za to, že Přístroj  bud e v souladu s  touto Smlouvou včetně 
Příloh,  platnými  technickými a kvalitativními normami, a že jej Kupující bude moci užívat 
k danému účelu.  V  případě kolize norem platí vždy norma nebo ta její část, v  níž jsou 
stanovena přísnější kritéria.  

3.4 Dodan ý Přístroj  a všechny jeho součásti musí být nové, nepoužité.  

4. DOBA PLNĚNÍ   

4.1 Prodávající se zavazuje Přístroj  řádně předat po předchozí instalaci nejpozději do  5 měsíců  
ode dne uzavření Smlouvy , podpisu dokumentů potřebných pro vyřízení importní licence ze 
strany Kupujícího a jejich doručení Prodávajícímu  a uhrazení zálohové faktury . 

4.2 Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Prodávající nemohl plnit z  důvodů překážek 
na straně Kupujícího.  

5. CENA, FAKTURACE, PLACENÍ  

5.1 Kupní cena vychází z Nabídky a  činí 47 551,- EUR (slovy: 
čtyřicetsedmtisícpětsetpadesátjedna Euro ) bez daně z  přidané hodnoty (dále jen „Kupní 
Cena“ ). 

https://www.fzu.cz/
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5.2 Kupní Cen a  zahrnu je  veške ré  p lněn í Prodávajícího sm ěřu jící ke  sp lněn í požad avků  
Kupujícího d le  té to  Sm lou vy, vče tně  veške rých  pop la tků , cla , pojiš těn í, náklad ů  na  dopravu  
apod .  

5.3 Smluvní strany se dohodly, že fakturace proběhne za následujících podmínek:  

5.3.1 Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu odpovídající 3 0 % z Kupní Ceny 
po uzavření Smlouvy.  

5.3.2 Kupní Cenu je Prodávající oprávněn fakturovat po řádném předání a převzetí 
Přístroje dle odst. 9.4 Smlouvy, případně po odstranění vad nebo nedodělků dle 
odst. 9.7 Smlouvy, převzal -li Kupující Přístroj vykazující vady nebo nedodělky . 

5.3.3 Daň z  přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných českých právních 
předpisů.  

5.4 Daňové doklady – faktury (dále je n „faktur y“ ) vystavené Prodávajícím na základě této 
Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v  platném znění a  číslo této Smlouvy . 

5.5 Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz . 
Vystavené daňové doklady nesmí být v  rozporu s  mezinárodními dohodami o zamezení 
dvojího zdanění, budou -li se na konkrétní případ vztahovat.  

5.6 Lhůta splatnosti daňových dokladů je třicet (30) dnů od data jejich doručení Kupujícímu 
(dále jen „ Lhůta splatnosti“ ). Zaplacením účtované částky se rozumí den jejího odeslání na 
účet Prodávajícího.  

5.7 Pokud  faktura nebude vystaven a v souladu s  platebními podmínkami stanovenými 
Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Kupující oprávněn ji 
Prodávajícímu vrátit jako neúpln ou k doplnění, resp. nesprávně vystaven ou k novému 
vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracov ních dnů od data je jího doručení Kupujícímu. Kupující 
přitom není v prodlení s úhradou Kupní Ceny nebo její části. Nová Lhůta splatnosti začne 
plynout dnem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury  Kupujícímu.  

5.8 Kupující je oprávněn pozastavit či jednostranně započítat proti pohledávkám Prodávajícího 
kteroukoli z  plateb z  důvodu:  

5.8.1 škody způsobené Prodávajícím,  

5.8.2 smluvní pokuty a jiné majetkové sankce.  

5.9 Prodávající není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku prot i pohledávce Kupujícího 
z této Smlouvy . 

6. VLASTNICKÉ PRÁVO 

6.1 Vlastnické právo k Přístroji  a zároveň i nebezpečí škody přechází na Kupujícího jeho řádným 

https://www.fzu.cz/
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předáním dle odst. 9.4 Sm louvy. 

7. MÍSTO PLNĚNÍ  

7.1 Místem dodání a předání Přístroje  je hala L2  v areálu  Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. , (ELI 
Beamlines ) na adrese Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany, Česká republika.  

 

8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Prodávající se zavazuje upozornit Kupujícího na případné překážky na své straně, které 
mohou negativně ovlivnit řádné dodání Přístroje.  

8.2 Odchylně od § 2126 OZ Smluvní strany sjednávají, že Prodávající není oprávněn vyu žít 
institutu svépomocného prodeje.  

9. DODÁNÍ, INSTALACE, PŘEDÁNÍ  

9.1 Prodávající na své náklady přepraví Přístroj  na místo dodání  a předání . Je-li dodávka 
neporušená, vystaví Kupující Prodávajícímu  dodací list.  

9.2 Prodávající provede a zdokumentuje instalaci Přístroje  a provede zkoušku Přístroje  
spočívající v ověření jeho funkčnosti.  

9.3 Součástí předávacího řízení je předání techni cké dokumentace vztahující se k  Přístroji , 
návod u k  užívání, prohlášení o shodě dodaného Přístroje  a všech jeho součástí se 
schválenými standardy.  

9.4 Předávací řízení je ukončeno předáním Přístroje Kupujícímu potvrzeným  předávacím 
protokolem  (dále jen „Předávací protokol“ ). Předávací protokol obsahuje tyto povinné 
náležitosti:  

9.4.1 údaje o Prodávajícím, Kupují cím a subdodavatelích,  

9.4.2 popis Přístroje  včetně soupisu komponent a sériových / výrobních čísel,  

9.4.3 popis provedených  zkoušek dle odst. 3.2.3 včetně dosažených parametrů , 

9.4.4 potvrzení o zaškolení obsluhy  dle odst. 3.2.5, 

9.4.5 seznam technické dokumentace včetně manuálu,  

9.4.6 případná výhrada Kupujícího týkající se drobných vad a nedodělků a způsobu a 
doby jejich odstranění  a 

9.4.7 datum vyhotovení Předávacího protokolu . 
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9.5 Předán í Přístroje  nezbavuje  Prodávajícího odp ovědn osti za  škody vzn iklé  v důsledku  vad . 

9.6 Kupující není povinen převzít Přístroj , kter ý by vykazoval vady, byť by samy o sobě ani ve 
spojení s  jinými nebránily užívání Přístroje . V  tomto případě vydá Prodávajícímu zápis o 
nepřevzetí Přístroje  s uvedením důvodu.  

9.7 Nevyužije -li Kupující sv ého práva nepřevzít Přístroj  vykazující vady a nedodělky, uvedou 
Prodávající a Kupující v  Předávacím protokolu soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde -li k  dohodě mezi Smluvními st ranami o 
termínu odstranění v ad, platí, že tyto vady mají být odstraněny ve lhůtě dle odst. 14.4.  ode  
dne předání a převzetí Přístroje . 

10. ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ PODPORY  

10.1 Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu bezplatné konzultace a technickou podporu 
vztahující se k  předmětu plnění po dobu trvání záruční doby. Prodávající se zavazuje 
poskytnout Kupujícímu konzultace a technickou podporu vztahující se k  předmětu plnění i 
v pozáruční době.  

11. ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:  

11.1 Prodávající zmocnil tyto zástupce odpovědné za dodávku Přístroje  a ke komun ikaci 
s Kupujícím:  

Ing. Anna Korbářová  
e-mail: anna.korbarova@w -technika.cz  
tel. : +420 602 656 351 

11.2 Kupující zmocnil tyto zástupce odpovědné za komunikaci s Prodávajícím:  

prof. Jan Řídký, DrSc. 
e-mail : ridky@fzu.cz      
tel.  : +420 266 05 2323  

11.3 Kontaktní osoby lze změnit jednostranným písemným prohlášením Smluvní strany 
doručeným druhé Smluvní straně.  

11.4 Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být 
vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením 
o převzetí) nebo doporučeným dopisem (na adresu Kupujícího  či Prodávajícího ), či jinou 
formou registrovaného poštov ního nebo elektronického styku s  elektronickým podpisem 
na adresu epodatelna@fzu.cz  v případě Kupujícího a anna.korbarova@w -technika.cz  a 
info@w -technika.cz  v případě Prodávajícího.  

11.5 Ve věcech odborných nebo technických ( oznámení potřeby záručního servisu apod.) je 
přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců ve věcech technických na e -
mai lové adresy uvedené v odst. 11.1 a 11.2. 

https://www.fzu.cz/
mailto:info@fzu.cz
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12. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1 Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od 
Smlouvy z důvodů stanovených v  zákoně nebo ve Smlouvě.  

12.2 Kupující je oprávněn od Smlou vy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane -li 
některá z  níže uvedených skutečností:  

12.2.1 Prodávající řádně nepředá Přístroj ani do 2 měsíců po uplynutí lhůty  dle odst. 4.1 
Smlouvy, 

12.2.2 při předání Přístroje  nebudou splněny technické parametry či podmínky dle 
požadované technické specifikace podle Příloh y č. 1 a dle platných technických 
norem , 

12.2.3 Prodávající neodstraní včas vady uvedené v soupisu zjištěných vad a nedodělků 
Předávacího protokolu podle odst. 9.7, 

12.2.4 vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Prodávající nebude schopen Přístroj  
dodat . 

12.3 Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v  případě, že Kupující je v  prodlení se 
zaplacením faktur y delším než 2 měsíce s  výjimkou případů, kdy Kupující nezaplatil fakturu 
z důvodu vad dodaného Přístroje  nebo porušení Smlouvy Prodávajícím.  

12.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné 
Smluvní strany o odstoupení od Smlou vy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před 
odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí  do 30 dnů 
ode dne odes lání vyrozumění o odstoupení odstupující stranou, neurčí -li odstupující strana 
lhůtu pozdější . 

13. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

13.1 Prodávající se zavazuje pojistit Přístroj  proti veškerým rizikům, a to ve výši ceny Přístroje  a 
po dobu vymezenou zahájením přepravy až do předání (odevzdání) Kupujícímu. V  případě 
porušení této povinnosti odpovídá Prodávající za vzniklou škodu.  

13.2 Prodávající odpovídá za škodu, kterou sám způsobí, rovněž odpovídá Kupujícímu za škodu, 
kterou způsobí třetí osoby, které zavázal provést plnění nebo jeho část dle této Smlouvy.  

14. ZÁRUKA, MIMOZÁRUČNÍ SERVIS 

14.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného Přístroje po dobu 24 měsíců . 
Záruka za jakost počíná běžet dnem následujícím po podpisu Předávacího protokolu dle 
odst. 9.4 Smlouvy. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál.  

14.2 Prodávající se zavazuje zajistit bezplatný servis prostřednictvím autorizovaných techniků a 
bezplatné pravidelné servisní prohlídky v  místě předání Přístroje  v rozsahu stanoveném 
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výrobcem po celou dobu záruční doby dle této Smlouvy, včetně oprav, dodávky náhradních 
dílů, dopravy a práce autorizovaného se rvisn ího techn ika .  

14.3 Zjistí-li Kupující závadu, vyzve Prodávajícího k  jejímu odstranění na adrese: 
anna.korbarova@w -technika.cz  a info@w -technika.cz . 

14.4 Prodávající je  povinen odstranit uplatněné vady ve lhůtě 30 dnů ode  dne přijetí 
reklamačního oznámení. V  případě vady nikoli běžné je Prodávající povinen provést opravu 
v době obvyklé pro charakter  vady a dle toho stanovit termín předání opravené věci.  

14.5 Náklady související s opravou včetně přepravného a cestovného vždy hradí Prodávající.  

14.6 Opravený  Přístroj  předá Prodávající Kupujícímu na základě předávacího protokolu o opravě 
vady (dále jen  „Protokol o opravě vady“ ) obsahujícího potvrzení obou Smluvních stran, že 
Přístroj  byl zbaven vad.  

14.7 Na opravenou část Přístroje  se vztahuje záruční doba dle odst. 14.1 a počíná běžet dnem 
odstranění vady Přístroje  doloženého Protokolem o opravě vady.  

14.8 Prodávající se zavazuje zajistit mimozáruční servis včetně oprav, zajištění dodávky 
náhradních dílů a dopravy a práce servisního technika ve lhůtě dle odst . 14.4. 

14.9 Prodávající se zavazuje, že bude schopen zajistit servis včetně oprav, zajištění dodávky 
náhradních dílů a dopravy a práce servisního technika po dobu 8 let od uplynutí záruky na 
Přístroj . 

15. SMLUVNÍ POKUTY 

15.1 Kupující je oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Kupní 
Ceny za každý započatý den prodlení s  plněním povinností dle odst. 4.1 Smlouvy . 

15.2 Kupující má nárok na úhradu 500,- Kč za každý den, po který nemohl Přístroj pro vadu 
podléhající záruční opravě používat, počínaje 31. dnem po  uplatnění záruční vady . 
V případě, že byla v  souladu s  ustanovením odst. 14.4 stanovena na opravu vady nikoli 
běžné  zvláštní lhůta, má Kupující nárok na úhradu 500,- Kč za každý den následující po 
uplynutí této zvláštní lhůty.  

15.3 V případě prodlení Prodávajícího s provede ním mimozáruční opravy je Kupující oprávněn 
uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den prodlení.  

15.4 Pro případ prodlení s  úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle 
Smlouvy je prodlévající Kupující či Pr odávající (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní 
straně (věřiteli) úrok z  prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.  

15.5 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne  odeslání  výzvy k zaplacení. 

15.6 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, 
použití ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno.  
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16. SPORY 

16.1 Veškeré spory vzniklé z  této Smlouvy či z  právních vztahů s  ní souvisejících budou Smluvní 
strany řešit jednáním. V  případě, že nebude možné spor urovnat jednáním, bude takov ý 
spor rozhodovat na návrh jedné ze Smluvních stran soud v  České republice, jehož místní 
příslušnost je určena sídlem Kupujícího.  

17. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ 

17.1 Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody Smluvních 
stran, neumož ňuje -li jednostrannou změnu Smlouva či právní předpis.  

17.2 Smluvní strany výslovně souhlasí s  tím, aby Smlouva jako celek včetně všech příloh a údajů 
o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné m označení Smlouvy , Kupní Ceně a datu 
jejího uzavření byla uveřejněna v  souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, 
v platném znění (dále jen „ZRS“). Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace u vedené 
ve Smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a 
udělují svolení k  jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

17.3 Smluvní st rany se dohodly, že uveřejnění S mlouvy prostřednictvím registru sml uv v souladu 
se ZRS zajistí Kupující. 

17.4 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Technická specifikace  

Příloha č. 2: Nabídka Prodávajícího  

17.5 Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a s  jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují obě Smluvní strany 
své podpisy.  

 

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.  
Funkce: ředitel  
 
 

Za: W-Technika group s.r.o.  
 
 
 
 
 
________________________ 
Jméno:  Jan Kovář   
Funkce:  jednatel  
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Příloha č. 1 – Technické specifikace   
 
Přístroj, jeho příslušenství a související služby zahrnují set R&D termokamery FLIR A6261 včetně 
dvou SWIR objektivů, vysokoteplotní kalibrace pro každý z  objektivů a  safírového průzoru . Musí 
splňovat technické podmínky uvedené v této tabulce . 

 
Popis a minimální specifikace Přístroje  
Termokamera FLIR A6261 (InGaAs (0.9 - 1.7 μm), 640x512, no lens, GigE, 125 Hz,Well Capacity 
1.44 Me-, p ixe l size  15 µm , ResearchIR Max) 
Objektiv SWIR 50 m m  (FOV ze  2m  = 380x310 m m ) 
Objektiv SWIR 35 m m  (FOV ze  2m  = 548x438 m m ) 
SWIR ka lib race  do 2500 °C (p ro každý z ob jektivů) 
Safírový průzor (tloušťka  3 m m ) 
Ce rtifikované  školen í + zkouška  p ro získán í Ce rtifiká tu  "Technik d iagn ostik te rm ografie " 
vydávané  asociací ATD 
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