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KUPNÍ SMLOUVA 
číslo kupujícího: 147/2021 

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na základě výsledků zadávacího 

řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“) 

Článek I. 
Smluvní strany: 

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170  34 Praha 7 
IČO: 00007064 
DIČ: CZ00007064 
Zastoupená:  Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS 
ČR“), plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA, ředitelem odboru 
provozního a správy majetku 

Kontaktní adresa: MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Kontaktní osoba:  
Tel.:  
Email:  
ID datové schránky: 84taiur

(dále jen „kupující“) 

a 

2. JH-Computer, spol. s r.o.

Sídlo:  
Kontaktní adresa:  
IČO: 
DIČ: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
Tel.: 
Email:  
Bankovní spojení: 

Třešňová 789/1a Praha 9 19800 
Třešňová 789/1a Praha 9 19800 
27199941 
CZ27199941   

Číslo účtu:   
ID datové schránky: 73mduz8 
Zapsaná v obchodním rejstříku C 103920/MSPH Městský soud v Praze 

(dále jen „prodávající“) 

Článek II. 
Základní ustanovení 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 8. 9. 2021, která 
byla na základě zadávacího řízení evidované pod číslem jednacím MV-130373/PO-PSM-
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2021 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem 
N006/21/V00021196), vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je dodávka výpočetní techniky (dále jen zboží). Podrobný
popis zboží a počty pořizovaného zboží jsou přílohou č. 1 - Technická specifikace zboží,
která je její nedílnou součástí této smlouvy.

2. Veškeré zboží je z distribuce pro Českou republiku.
3. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných

zboží, specifikované v odst. 1 a převést na kupujícího vlastnické právo k němu.

4. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.
5. Zboží (a veškeré jeho části) bude nové, nepoužité, nerepasované a vyrobené v roce 2020

nebo později z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a
požadavkům nejvyšší kvality.

6. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů (čl. IV. odst. 6 této smlouvy), které se ke zboží
vztahují, a doprava zboží do místa plnění.

7. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl.
občanského zákoníku.

Článek IV. 
Doba a způsob předání zboží 

1. Prodávající je povinen dodat bezvadné zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží
nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři pracovní
dny předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu
kupujícího.

3. Místem plnění je MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, Praha 4.

4. Splněním dodávky se rozumí odevzdání v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými
osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho  provozování podle právních
předpisů a technických norem ČR.

5. Kupující při převzetí zboží provedou kontrolu zejména:
a) dodané značky, typu, druhu,
b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
d) dodaných dokladů (dokumentace).

6. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle článku III. této
smlouvy:

a) základní technický popis, může být součástí návodu,

b) kontaktní údaje servisních míst,
c) záruční list,
d) předávací protokol.

7. Prodávající předá kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované
právními předpisy vztahující se ke zboží dle článku III. odst. 1 této smlouvy v českém
jazyce. Přípustné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty (zejména návod),
které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit
seznámení kupujícího s obsluhou zboží.
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8. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol
ve čtyřech vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout
jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném předávacím protokolu.

Článek V. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena za zboží uvedené v čl. III odst. 1, této smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran za zboží:
Cena za 1 ks Prohnutý monitor se dvěma vstupy (Lenovo Y44w-10 43,4“ monitor se
zakřivením 1800R):

Cena bez DPH 18540 Kč 
DPH 21 %   3893,4 Kč 
Celková cena s DPH  22433,4 Kč 

(slovy: dvacetdvatisícčtyřistatřicetrři korun českých a ctyřicet haléřů) 

Cena za 1 ks Touch PC (HP ProOne 440 G6 24, černá): 

Cena bez DPH 19795 Kč 
DPH 21 %   4156,95 Kč 
Celková cena s DPH 23951,95 Kč 
(slovy: dvacettřitisícdevětsetpadesátjedna korun českých a devadesátpět haléřů) 

Cena za 1 ks Extender USB (Terminálový extender Aten USB po ethernet): 

Cena bez DPH 3462 Kč 
DPH 21 %   727,02 Kč 
Celková cena s DPH 4189,02 Kč 

(slovy: čtyřitisícestoosmdesátdevět korun českých a dva haléře) 

Cena za 1 ks Extender HDMI (HDMI Extender 4Kx2K 60Hz premium cord přes 
ethernet): 

Cena bez DPH 1380 Kč 
DPH 21 %   289,8 Kč 
Celková cena s DPH 1669,8 Kč 

(slovy: jedentisícšestsetšedesátdevět korun českých a osmdesát haléřů) 

Cena za 1 ks Webkamera (ECam 8000 black zn. Genius): 

Cena bez DPH 1295 Kč 
DPH 21 %   271,95 Kč 
Celková cena s DPH 1566,95 Kč 

(slovy: jedentisícpětsetšedesátšest korun českých a devadesátpět haléřů) 

Celková cena za zboží: 
Cena bez DPH 313693 Kč 
DPH 21 %   65875,53 Kč 
Celková cena s DPH  379568,53 Kč 

(slovy: třistasedmdesátdevěttisícpětsetšedesátosm korun českých a padesáttři haléřů) 

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou
zboží (seznámení s obsluhou, clo, atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené
s dopravou zboží na místo plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy
apod.).

3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního
zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavena prodávajícím musí
obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále
vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť  DPH a celkovou cenu za zboží v Kč



4 

včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou pracovních dnů od 
převzetí zboží kupujícím. Doručení se připouští poštovní službou nebo prostřednictvím 
elektronické komunikace datovou schránkou. 

4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den
fakturace podle právních předpisů v zemi kupujícího.

5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně
na účet prodávajícího uvedený v čl. I smlouvy. Pokud prodávající nemá účet zřízený
v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou
na vrub prodávajícího.

6. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:
MV-GŘ HZS ČR pošt. přihr. 69
Kloknerova 26
148 01 Praha 414

na faktuře bude jako kupující uvedeno: 
ČR - Ministerstvo vnitra  
Nad Štolou 936/3 
170 34 Praha 7 

zastoupené – kontaktní adresa: 
MV-GŘ HZS ČR
Kloknerova 26
pošt. přih. 69
148 01 Praha 414

 Prodávající je povinen přiložit k faktuře předávací protokol. 
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů

ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího.
8. 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 kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu
zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce
do třiceti kalendářních dnů.

9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat
nebude.

10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou nebo budou-li
tyto údaje uvedeny chybně. 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 doplněné či opravené faktury začne běžet nová
lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení faktury na
kontaktní adresu kupujícího.

Článek VI. 
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží
od prodávajícího.
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Článek VII. 
Záruka, vady zboží a sankce za její nedodržení 

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické
dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá účinným právním předpisům ČR
a technickým normám.

2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

3. Záruční doba na zboží včetně příslušenství je 24 (minimálně 24) měsíců.
4. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu

poté, kdy vadu zjistil. Uplatnění vady provede kupující písemným ohlášením vad, a to
formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu viz příloha č. 2. Na písemné
ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení.
Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených
v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční
doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady ve lhůtě do 15
dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bude-li to pro
prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, je povinen provést
odstranění vady v místě určeném kupujícím.

5. Další nároky kupujícího plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních
předpisů tím nejsou dotčeny.

6. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou
řešeny veškeré záruky.

7. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad, na které se prokazatelně vztahuje
záruka, budou hrazeny prodávajícím.

8. Servis bude zajišťovat prodávající se servisním místem v Praze.

Článek VIII. 
Záruční servis 

1. Prodávající se zavazuje zajistit záruční servisní služby na dodané zboží u kupujícího,
bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, příp.
ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění
servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou
poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem. Veškerá komunikace v rámci
záručního servisu bude probíhat v českém jazyce.

2. Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této
smlouvy.

3. Prodávající se zavazuje po dobu záruky uvedené v čl. VII této smlouvy zabezpečovat
servis vlastním servisním místem na území Prahy.

4. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným
způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.

Článek IX. 
Povinnost mlčenlivosti 

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:



6 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku

všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle

této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

Článek X. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. IV. odst. 1 ze strany
prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo
v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží (dle čl. VII odst. 4) je prodávající
povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží bez DPH
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. IX., zavazuje se prodávající uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH dle příslušné faktury za
každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) je prodávající
oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970
občanského zákoníku.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejich
uplatnění.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat
zboží.

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm kalendářních dnů,
b) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VII odst. 4 o více než

sedm kalendářních dnů,
c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. IX.,
d) dodání zboží, které neodpovídá specifikaci dle zadávací dokumentace a této smlouvy.

7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
c) prodávající vstoupí do likvidace.

8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této

smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dnů,
b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po

upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.
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9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů uvedených v článku I.
Kontaktní osobou kupujícího pro převzetí zboží je: 

tel.: 
Kontaktní osobou prodávajícího je:

 tel.:
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je 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),
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním této smlouvy.

5. 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.

6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“),
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu
správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti
této smlouvy písemně vyrozumí prodávajícího. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v
souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 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). Osobní
údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů.

3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky zejména §
2079 a násl. občanského zákoníku.

4. V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce.
Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
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5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to
písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.

6. Smluvní strany se dohodly, že prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku
riziko změny okolností v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.

7. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku, při
posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.

8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před
příslušným českým soudem podle českého právního řádu.

9. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu
na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě
stanoveno jinak.

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

11. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

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 pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů,
s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i
se zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může
kdykoliv v budoucnu dojít.

14. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí kupující; pokud některá ze smluvních stran
považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství,
či údaje, které je možné podle tohoto zákona neuveřejnit, musí takové informace výslovně
takto označit v průběhu kontraktačního procesu.

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží
Příloha č. 2 – Seznam organizací poskytujících servis

V Praze dne viz. el. podpis V Praze dne viz. el. podpis 

Za prodávajícího: Za kupujícího: 

. ........................ .. 
plk. Mgr. Martin Kučera, MBA 

ředitel odboru provozního a správy 
majetku MV-GŘ HZS ČR 



Příloha č. 1 

Aten UCE3250-AT-G – 9 ks 

High-Speed USB 2.0 compliant with a data transfer rate of up to 480 MbpsExtension distance 

of up to 50m over a Cat 5/5e/6 cableReceives up to 4 USB peripherals of all types flash drives, 

keyboards, mice, webcams, scanners, printers and moreMetal. 

ECam 8000 black zn. Genius - 9 ks 
Genius ECam 8000 black 

Spolehlivá webkamera Genius vám přijde vhod, pokud nechcete být odkázáni pouze na 

kameru v notebooku. Model Genius ECam 8000 black nabídne rozlišení Full HD (1920 × 1080 

px), HD (1280 × 720 px) a VGA (640 × 480 px), záznam má skvělou kvalitu a krom videohovorů 

ji využijete i pro natáčení videí na youtube. 

HP ProOne 440 G6 24, černá 1C7D5EA – 4 ks 

Řada procesoru: Intel Core i5 

Kapacita paměti RAM: 8 GB  

Typ disku: SSD 

Kapacita pevného disku (v GB): 256 

Rychlost otáček (v RPM): Nespecifikováno  

Grafický čip:  Intel UHD  

Velikost úhlopříčky obrazovky (v palcích): 23,8"  

Rozlišení: 1920×1080 (Full HD)  

Druh optické mechaniky: DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW 

Operační systém: Windows 10 Professional 



43.4" Lenovo Legion Y44w-10 černý - 9 ks 

Lenovo Legion Y44w-10 je 43,4 palcový zakřivený monitor s maximálním jasem 450 nitů a 

širokým obrazem, který překračuje meze vaší představivosti. Díky bleskurychlé odezvě a 

obnovovací frekvenci 144 Hz omezuje rozmazávání pohybu a zajišťuje plynulé hraní. 

Technologie VESA Certified DisplayHDR™ 400 a AMD FreeSync™ 2 společně s odpojitelným 

reproduktorem s certifikací Harman Kardon přinášejí neuvěřitelně působivé herní zážitky. Přes 

dva inovativní porty USB 3.1 Type-C a porty HDMI 2.0 a DP 1.4 můžete k tomuto monitoru 

snadno připojit až dvě externí zařízení.  

Lenovo Legion Y44w-10 nabízí vynikající obnovovací frekvenci 144 Hz, technologii AMD 

FreeSyncTM a rozlišení 3840 x 1200 pixelů. Technologie AMD FreeSyncTM 2 a VESA 

Certified DisplayHDR™ 400 zajišťují reálný obraz při hraní. Doba odezvy 4 ms eliminuje 

šmouhy a zdvojení obrazu, takže vaše hráčské schopnosti mají příležitost vyniknout jako 

nikdy. Odpojitelný reproduktor s certifikací Harman Kardon zajišťuje impozantní kvalitu herního 

zvuku.  

Úhlopříčka [palce]:  Ultraširoký 43, 4palcový displej se zakřivením 1800R 

Rozlišení:  3840 x 1200  

Rozteč bodu [mm]: 0,2740 x 0,2740 mm 

Poměr stran:   32:10  

HDR VESA Certified DisplayHDR™ 400 

Jas [cd/m2]:  380 

Kontrast:  3000: 1  

Odezva [ms]: 4 ms (extrémní režim) / 6 ms (typické) 

Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178  

Barevná škála    sRGB, BT.709, DCI-P3  

Reproduktory:    4W X 2  

Konektory: 2 x HDMI 2.0; 1 x DP1.4; 1 x USB 3.1 Type-C Gen2 (alternativní režim DisplayPort 

1.4); 1 x USB 3.1 Type-C Gen1 (alternativní režim DisplayPort 1.2); 1 x zvukový výstup 

Rozbočovač   USB USB 3.1 (4 x downstream + 1 x BC) 

Napájení:  (typické / maximální): 70W / 250W, Interní TCO: TCO 8,0 

Naklápění monitoru:   Sklopný, výškově nastavitelný stojan  

Barva:   Černá  

Rozměry -se stojanem, (VxŠxH):  591,1 x 1058,3 x3 13,5 mm 

Hmotnost [kg]: (včetně stojanu):   13,33 kg 



 

 

HDMI2.0 extender na 60m přes ethernet Cat6/6a/7 – 18 ks 

PremiumCord HDMI2.0 extender na 60m přes jeden kabel Cat6/6a/7  
 

Nový HDMI extender od společnosti PremiumCord dokáže přenést 4K obraz se zvukem v 

maximální neprokládané kvalitě (4K 30Hz) až na 60 metrů. Jediné co k tomu potřebuje, jsou 2 

zásuvky pro napájecí adaptéry a 60 metrů dlouhý LAN kabel typu Cat6/Cat6a/Cat7. Oba 

extendery jsou vybaveny kontrolními LED, které signalizují propojení a spuštění přenosu 

videa. Pokud tedy potřebujete přenést video v plném rozlišení na dálku, jako jsou dvě třetiny 

fotbalového hřiště, pak je HDMI extender PremiumCord tou správnou volbou.  

 

Klíčové vlastnosti HDMI extenderu PremiumCord  

Přenos videa ve vysokém rozlišení až na 60 metrů  

Možnost přenosu videa v kvalitě - 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2K a 4K (60Hz)  

Rychlost přenosu až 10,2 Gb za vteřinu s podporou HDCP 2.2  

Napájení pomocí běžné zásuvky  

LED indikátory signalizující správné propojení  

Přenos videa na obrovskou vzdálenost  

 

Pokud potřebujete přenést 4K obraz se zvukem na opravdu velkou vzdálenost, je HDMI 

extender správnou volbou jak ušetřit za dlouhé HDMI kabely. Představte si, že délka 

průměrného domu je okolo 10 až 20 metrů a vy budete moci přenášet video až trojnásobně 

víc. Pokud chcete využít maximální vzdálenosti, tedy 60 metrů, doporučuje výrobce využití 

měděného kabelu s vodiči AWG23 (např. UTP Cat6). Dále také upozorňuje na to, že na 60 

metrů dokáže přenést pouze 4K o frekvenci 30 Hz, pokud tedy trváte na maximálním rozlišení 

4K s frekvencí 60Hz, musí vám stačit přenos na 30 metrů.  

Obsah balení:  

Vysílač obrazu  

Přijímač obrazu  

IR kabely (2×)  

Manuál  

Napájecí kabely (2×) 



Příloha č. 2 

 

Seznam autorizovaných servisů pro Českou republiku a Slovensko: 

ASUS Czech Service s.r.o. 

SIL Servis Partner s.r.o. 

Český Servis a.s. (pouze OnSite záruka CZ) 

DATALAN a.s. (pouze OnSite záruka SK) 

SWISS spol. s r.o. (pouze OnSite záruka CZ a SK) 
 

VSP DATA a.s. 

Areál Service Park a.s. 
Průmyslová 1181 

391 02 Sezimovo Ústí II 

 

Seznam Organizací poskytující servis 

 

HP Inc Czech Republic s.r.o. 

Servisní středisko 

Údolní 2188 

390 64 Tábor 

Web: http://web.vspdata.cz/ 

Otevírací doba: 
pondělí až pátek 

8:00 - 16:00 

 

 

 

 

http://web.vspdata.cz/

