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Kupní smlouva 

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „OZ“) 

Číslo smlouvy kupujícího: S-1156/61664651/2022       

1. Smluvní strany 

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 

Se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov 

IČO: 61664651 

Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivanou Dobešovou, ředitelkou školy 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo účtu: 

(dále jen "Kupující") 

 

a 

 

IDPartner systémy identifikace s.r.o. 

se sídlem Kasárenská 66/12, Opava 746 01 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 61890 

zastoupená Markem Drndou, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 

IČO: 03942741 

DIČ: CZ03942741 

(dále jen "Prodávající") 

(Kupující a Prodávající dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen 
"Smluvní strana") 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“). 
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2. Základní ustanovení 

2.1. Prodávající prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo který je 
jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo 
jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem 
sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“). 

2.2. Prodávající dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná 
omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, 
opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od 
času některým z následujících způsobů: 

(a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 
zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo 
uplatňování těchto opatření; 

(b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo 
oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a 

(c) vláda Spojených států amerických a jakékoli její ministerstvo, divize, agentura nebo kancelář, 
včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva 
zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA (dále souhrnně jen „Sankce“). 

2.3. Prodávající zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[2] 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho 

poddodavatelů, prostřednictvím kterého Prodávající prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“). 

2.4. V souladu s nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině Prodávající prohlašuje, že není Sankcionovanou osobou a neporušuje jakékoli Sankce. 

2.5. Prodávající bere na vědomí, že Kupující považuje účast Prodávajícího ve veřejné zakázce při 
splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že 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 péče 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. 

 

[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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2.7. Prodávající se stal vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem 
„Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu 
praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov – 

zabezpečení areálu školy a areálu praktické výuky“ – část A - Přístupový a docházkový 
systém vyhlášené Kupujícím (dále jen „Zadávací řízení“). Předmět veřejné zakázky je 
spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci 32. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. 
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002516. 

2.8. Výchozími podklady pro dodání předmětu plnění dle této Smlouvy jsou: 

(i) Podmínky Zadávacího řízení; 
(ii) Technická specifikace plnění, která byla součástí zadávací dokumentace k Zadávacímu řízení jako 

příloha č. 1. této smlouvy 

(iii) Nabídka Prodávajícího podaná v rámci Zadávacího řízení, v části, ve které předmět plnění 
technicky popisuje (dále jen „Nabídka“), jako příloha č. 3. této smlouvy 

(iv) Vyplněný položkový rozpočet, jehož součástí je i rozpis položek, který byl součástí zadávací 
dokumentace k Zadávacímu řízení jako příloha č. 2. této smlouvy 

(dále jen „Výchozí podklady“). 

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

2.10. Prodávající prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 odst. 2 OZ. 

2.11. 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 dodat Kupujícímu a převést na Kupujícího 
vlastnické právo k dodávanému zboží tj. přístupový a docházkový systém vč. instalace (dále 
jen jako „Zboží“), jejichž podrobný popis a technické parametry jsou specifikovány v Technické 
specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

3.2. Součástí plnění Prodávajícího je také: 
(i) doprava Zboží do místa plnění, jeho vybalení, kontrola, 

(ii) předání instrukcí a návodů Kupujícímu k obsluze a údržbě Zboží v českém jazyce, a to elektronicky 

nebo v tištěné podobě, 
(iii) předání prohlášení o shodě dodaného Zboží se schválenými standardy, 
(iv) vypracování seznamu dodaných položek pro účely kontroly, 
(v) spolupráce s Kupujícím v průběhu realizace dodávky (zejména podmínky doručení). 
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3.3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané Zboží a související služby převzít a zaplatit za ně 

Prodávajícímu kupní cenu uvedenou v článku 5 této Smlouvy. 

3.4. Prodávající výslovně souhlasí a zavazuje se Kupujícímu pro případ, že pokud ke splnění požadavků 
Kupujícího vyplývajících z této Smlouvy včetně jejích příloh a k řádnému dodání a provozu 

Zboží budou potřebné i další dodávky a práce výslovně neuvedené v této Smlouvě, tyto 

dodávky a práce na své náklady obstarat či provést a do svého plnění zahrnout bez dopadu 

na kupní cenu podle této Smlouvy. 

3.5. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou řádně a včas na svůj náklad 
a na svoji odpovědnost doručit a dodat Kupujícímu Zboží do místa plnění a předat mu je. 
Prodávající odpovídá za to, že Zboží bude v souladu s touto Smlouvou a Výchozími podklady, 

platnými právními, technickými a kvalitativními normami, a že Zboží bude mít CE certifikát. 

4. Vlastnické právo 

4.1. Vlastnické právo přechází na Kupujícího doručením Zboží. Doručením se rozumí podpis 
předávacího protokolu oběma Smluvními stranami, kterým zároveň přechází na Kupujícího i 
nebezpečí škody na Zboží. 

5. Kupní cena a platební podmínky 

5.1. Kupní cena za předmět plnění dle této Smlouvy uvedený v článku 3 odst. 3.1.a 3.2. byla stanovena 

na základě Nabídky jako cena maximální a nepřekročitelná, a to ve výši 601 680,- Kč bez DPH 

(dále jen „Kupní cena“), plus 21% DPH ve výši 126 352,80,- Kč, tj. celkem ve výši 728 032,80,- 

Kč s DPH. Cena jednotlivých položek Zboží je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří 
součást Přílohy č. 2, přičemž také každá z těchto cen je maximální a nepřekročitelná. 

5.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Smlouvy, včetně nákladů 
na pojištění Zboží do doby jeho předání a převzetí. Kupní cena je nezávislá na vývoji cen 
a kursových změnách. 

5.3. Kupní cena je za předmět plnění cenou nejvyšší přípustnou. Kupní cena muže být měněna pouze 
písemným dodatkem k této Smlouvě, a to pouze v případě, že po uzavření Smlouvy a před 
termínem předání a převzetí Zboží dojde ke změně sazeb DPH (je možná výhradně změna 
výše DPH). 

5.4. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu 100 % Kupní ceny dle článku 5.1 po doručení Zboží, o 

kterém bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, a to na základě faktury 
vystavené Prodávajícím. 

5.5. Lhůta splatnosti faktury je třicet (30) dnů od data jejího doručení Kupujícímu. Zaplacením účtované 
částky se rozumí den jejího odeslání na účet Prodávajícího. Daňové doklady - faktury 

vystavené Prodávajícím podle této Smlouvy budou v souladu s příslušnými právními předpisy 
České republiky obsahovat zejména tyto údaje: 

(i) obchodní firmu/název a sídlo Kupujícího, 
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(ii) daňové identifikační číslo Kupujícího, 
(iii) obchodní firmu/název a sídlo Prodávajícího, 
(iv) daňové identifikační číslo Prodávajícího, 
(v) evidenční číslo daňového dokladu, 
(vi) rozsah a předmět plnění (Zboží), 
(vii) datum vystavení daňového dokladu, 
(viii) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se 

liší od data vystavení daňového dokladu, 
(ix) Kupní cena Zboží, 
(x) prohlášení, že účtované Zboží je poskytováno pro účely projektu: „Modernizace odborných a 

jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup 
traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov - zabezpečení areálu školy a areálu 
praktické výuky“, reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002516. 

5.6. Daňové doklady - faktury musejí být v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li 

se na konkrétní případ vztahovat. 

5.7. Pokud daňový doklad – faktura nebude vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými 
Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Kupující oprávněn 
daňový doklad - fakturu Prodávajícímu vrátit jako neúplnou, resp. nesprávně vystavenou, 
k doplnění, resp. novému vystavení ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jejího doručení 
Kupujícímu. V takovém případě Kupující není v prodlení s úhradou Kupní ceny nebo její části 
a Prodávající vystaví opravenou fakturu s novou, shodnou lhůtou splatnosti, která začne 
plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu - faktury 

Kupujícímu. 

6. Termíny plnění předmětu Smlouvy 

6.1. Prodávající se zavazuje řádně obstarat a doručit Kupujícímu Zboží uvedené v článku 3 odst. 3.1 

této Smlouvy, a to do 2 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy. 

6.2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané Zboží od Prodávajícího převzít, kdy o předání a převzetí 
bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, jak je uvedeno v článku 9. této 
Smlouvy. 

7. Místo plnění 
Místem plnění je sídlo kupujícího na adrese Mendelova 131, 256 01 Benešov (dále jen „Místo 
plnění“).  

8. Další podmínky Smlouvy 

8.1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti 

a technickém provedení odpovídajícím platným předpisům Evropské unie a odpovídajícím 
požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými 
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technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Zboží. 

8.2. Prodávající prohlašuje, že Zboží, které dodá na základě této Smlouvy, zcela odpovídá podmínkám 
stanoveným ve Výchozích podkladech. 

8.3. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží nebudou na Zboží 
váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo 
právo nájmu. 

8.4. Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se 
závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto Smlouvou, zejména 
vlastního obsahu této Smlouvy.  

8.5. Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, 
jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po 
splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 
99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona 
č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

8.6. Odchylně od § 2126 OZ Smluvní strany sjednávají, že Prodávající není oprávněn využít institutu 
svépomocného prodeje. 

9. Doručení, předání a převzetí Zboží 

9.1. Prodávající doručí Zboží dle této Smlouvy Kupujícímu nejpozději v termínu uvedeném v článku 6, 
odstavci 6.1. této Smlouvy do Místa plnění dle článku 7 Smlouvy. Doručením Zboží přechází 
na Kupujícího nebezpečí vzniklé škody na doručeném Zboží, přičemž tato skutečnost 
nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad tohoto Zboží. Do doby 
doručení Zboží nese nebezpečí škody na Zboží Prodávající. 

9.2. Součástí předání a převzetí Zboží na základě této Smlouvy je ověření správné funkčnosti Zboží za 
účasti zástupců Kupujícího a Prodávajícího. 

9.3. Za účasti zástupce Kupujícího při předání a převzetí Prodávající ověří, že Zboží dosahuje 
parametrů specifikovaných výrobcem a požadovaných Kupujícím v Technické specifikaci 
plnění a v této Smlouvě, a to demonstrací provozu Zboží po jeho řádném uvedení do provozu 
a po provedení kontroly správnosti provozu Prodávajícím. Bezvadné provedení výše uvedené 
demonstrace je podmínkou převzetí Zboží Kupujícím. 

9.4. Pro účely předávacího řízení musí Prodávající předložit Kupujícímu: 
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(i) seznam předávaného Zboží, 
(ii) prohlášení Prodávajícího, že Zboží je v souladu s platnými právními předpisy, technickými 

normami a v souladu s Technickou specifikací plnění a obchodními podmínkami stanovenými 
v této Smlouvě, 

(iii) návody k obsluze a podmínky pro údržbu a ochranu Zboží v českém jazyce, a dále veškeré 
nezbytné doklady či příslušenství vztahující se ke Zboží. 

9.5. Nepředloží-li Prodávající Kupujícímu všechny výše uvedené dokumenty, nepokládá se předmět 
plnění podle této Smlouvy za řádně dodaný a splňující podmínky k předání. 

9.6. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací 
protokol, který bude obsahovat tyto povinné náležitosti: 

(i) údaje o Prodávajícím, Kupujícím a poddodavatelích, 
(i) popis Zboží, které je předmětem předání a převzetí, 
(ii) termín, od kterého začíná běžet záruční lhůta, 
(iii) prohlášení Kupujícího, zda Zboží přebírá nebo nepřebírá, 
(iv) uvedení zjištěných vad a termín pro jejich odstranění, 
(v) datum podpisu protokolu o předání a převzetí Zboží, 
(vi) podpis Kupujícího a Prodávajícího. 

(dále jen „Předávací protokol“). 

9.7. Kupující není povinen převzít Zboží, které by vykazovalo vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Zboží. Nevyužije-li Kupující svého práva 
nepřevzít Zboží vykazující vady a nedodělky, uvedou Prodávající a Kupující v Předávacím 
protokolu soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 
Nedojde-li v Předávacím protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění 
vad, platí, že tyto vady mají být odstraněny ve lhůtě 48 hodin ode dne předání a převzetí Zboží. 

10. Záruka a nároky z vad, záruční servis, pozáruční servis 

10.1. Záruční doba na Zboží je 24 měsíců. 

10.2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí Zboží 
Kupujícím. Je-li Zboží, byť i jen s jednou vadou nebo nedodělkem, počíná běžet záruční doba 
ode dne odstranění poslední vady Prodávajícím. 

10.3. Požadavek na odstranění vady Zboží uplatní Kupující u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po 
jejím zjištění, nejpozději však poslední den záruční lhůty, není-li jinde v této Smlouvě 
stanoveno výslovně jinak, a to písemným oznámením (reklamace) zaslaným odpovědnému 
zástupci pro komunikaci Prodávajícího uvedenému v čl. 13 této Smlouvy. I reklamace 

odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty se má za včas uplatněnou. 

10.4. V písemné reklamaci Kupující uvede popis vady a způsob, jakým vadu požaduje odstranit. Kupující 
je oprávněn: 
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(i)  požadovat odstranění vad dodáním náhradního Zboží za vadné Zboží, nebo 

(ii) požadovat odstranění vad opravou, jsou-li vady opravitelné, nebo 

(iii) požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny. 

10.5. Volba mezi výše uvedenými nároky z vad náleží Kupujícímu. Kupující je dále oprávněn odstoupit 
od Smlouvy, je-li dodáním zboží s vadami Smlouva porušena podstatným způsobem. Za 

podstatné porušení se považuje vždy situace, kdy Zboží (nebo jeho část) nedosahuje nebo 

v záruční době přestane dosahovat minimálních parametrů požadovaných Kupujícím a 
uvedených ve Výchozích podkladech nebo této Smlouvě. 

10.6. Prodávající se zavazuje reklamované vady Zboží bezplatně odstranit. 

10.7. Prodávající se zavazuje zahájit a zároveň i dokončit úkony směřující k odstranění vady nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů od doručení reklamace Kupujícím Prodávajícímu. Prodávající se 
zavazuje v uvedené lhůtě reklamaci prověřit, diagnostikovat vadu, oznámit Kupujícímu a vadu 

odstranit, případně sdělit, zda reklamaci uznává.  

10.8. Je-li k odstranění vady Zboží nutné zajistit náhradní díly, pak je Prodávající povinen vadu odstranit 
do čtyř (4) týdnů ode dne obdržení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany následně jinak. 

10.9.  Prodávající je povinen vadu odstranit v Místě plnění; není-li to možné, nese Prodávající veškeré 
účelně vynaložené náklady související s přepravou Zboží za účelem odstranění vad. 

10.10. I v případě, že Prodávající vadu neuzná, je povinen vadu odstranit, a to ve lhůtách uvedených 
v odst. 10.7 tohoto článku Smlouvy, případně způsobem stanoveným v odst. 10.8, 

nedohodnou-li se Smluvní strany následně jinak. V případě, že Prodávající vadu neuzná, bude 

oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který nechá zpracovat Kupující. 
V případě, že bude reklamace označena znalcem za oprávněnou, ponese Prodávající i 
náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval vadu 

neoprávněně, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu účelně a prokazatelně vynaložené 
náklady na odstranění vady. 

10.11. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. 
O dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, se prodlužuje záruční 
lhůta. 

10.12. V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 10.7 či odst. 10.8 tohoto 

článku Smlouvy, případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami, nebo pokud Prodávající 
odmítne vadu odstranit, je Kupující oprávněn nechat vadu odstranit na své náklady a 
Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu náklady na odstranění vady, a to do deseti (10) dnů 
poté, co jej k tomu Kupující vyzve. Tento postup Kupujícího však nezbavuje Prodávajícího 
odpovědnosti za vady a jeho záruka trvá ve sjednaném rozsahu. 

10.13. Poskytnutí záruky se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo 
nevhodnou údržbou, nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které 
Kupující od Prodávajícího převzal při předání nebo o kterých Prodávající Kupujícího písemně 
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poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným 
jednáním. 

10.14. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 OZ, věta za středníkem. 

11. Smluvní pokuty 

11.1. V případě, že Prodávající bude v prodlení proti termínu doručení Zboží uvedenému v článku 6. odst. 

6.1 této Smlouvy, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z Kupní ceny bez DPH, s jehož dodáním je Prodávající v prodlení, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

11.2. V případě, že Prodávající neodstraní řádně reklamovanou vadu Zboží ve lhůtě uvedené v článku 

10. odst. 10.7, odst. 10.8 či ve sjednané době, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Prodávající 
v prodlení s odstraněním, za každý započatý den prodlení.  

11.3. Pokud Kupující neuhradí v termínech uvedených v této Smlouvě Kupní cenu, je povinen uhradit 
Prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši. 

11.4. Povinná Smluvní strana musí uhradit oprávněné Smluvní straně smluvní sankce nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé Smluvní strany. 

11.5. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 OZ. Nárok na náhradu škody má Kupující vždy 
zachován. 

12. Ukončení Smlouvy 

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

12.2. Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, nastane-li i některá z níže 
uvedených skutečností: 

(i) Kupujícímu bude odňata či nevyplacena finanční dotace, 
(ii) Dojde-li k podstatnému porušení povinností uložených Prodávajícímu touto Smlouvou (viz 

odstavec 12.3 tohoto článku Smlouvy), 

(iii) Prodávající vstoupí do likvidace; 
(iv) Vůči majetku Prodávajícího probíhá insolvenční (nebo obdobné) řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

(v) Vyjde-li najevo, že Prodávající uvedl v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek Zadávacího řízení, které vedlo k uzavření 
této Smlouvy (analogicky dle § 223 odst. 2 ZVZ). 
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12.3. Za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno: 
(i) Prodlení Prodávajícího proti termínu doručení Zboží uvedenému v článku 6. odst. 6.1 této Smlouvy 

trvající déle než jeden (1) měsíc; 

(ii) Přenechání/převod/přechod práv a povinností Prodávajícího z této Smlouvy na třetí osobu bez 

písemného souhlasu Kupujícího; 

(iii) Prodávající při plnění této Smlouvy opakovaně (soustavně) porušuje právní předpisy, regulace, 
technické standardy a normy České republiky či jiných států, k jejichž dodržování se touto 
Smlouvou zavázal; 

(iv) Pokud Zboží či jeho část nebude či v průběhu záruční doby přestane dosahovat minimálně funkcí 
a parametrů požadovaných Kupujícím a uvedených v Nabídce Prodávajícího; 

(v) Porušení této Smlouvy ze strany Prodávajícího takovým způsobem, že v jeho důsledku nemůže 
Kupující dostát cílům, pro které Smlouvu sjednal, nebo jestliže v důsledku takového jednání 
Prodávajícího vznikne Kupujícímu větší škoda. 

12.4. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Kupujícím. 
Za podstatné porušení Smlouvy Kupujícím se považuje nezaplacení Kupní ceny v termínu 
stanoveném touto Smlouvou, ač Prodávající Kupujícího na toto porušení písemně upozornil 
a poskytl mu dostatečně dlouhou lhůtu k dodatečnému splnění této povinnosti. 

12.5. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit i pouze ve vztahu k části plnění (dodávky). 

12.6. Zjistí-li Kupující, že Prodávající je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu 
zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Prodávající porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 
2.1 až 2.3 této Smlouvy, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

13. Zástupci Smluvních stran, oznamování 

13.1. Oprávněné osoby smluvních stran: 
- za kupujícího:

 
 

- za prodávajícího: 

13.2. Není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, veškerá oznámení, která mají nebo mohou být učiněna mezi 
Smluvními stranami podle této Smlouvy, musí být vyhotovena písemně a doručena druhé 
Smluvní straně oprávněnou zasilatelskou službou, osobně (s písemným potvrzením o převzetí) 
nebo doporučenou zásilkou odeslanou s využitím provozovatele poštovních služeb; má se za 
to, že takové oznámení došlo třetí pracovní den po odeslání, bylo-li však odesláno na adresu 

v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. V případě reklamace lze písemné 
oznámení zaslat také prostřednictvím e-mailu. 

14. Doložka o rozhodném právu 

14.1. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí výlučně právním řádem České republiky, 
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přičemž Smluvní strany berou na vědomí a uznávají, že v oblastech výslovně neupravených 
touto Smlouvou platí ustanovení OZ. 

14.2. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany 

řešit jednáním.  

15. Závěrečná ujednání 

15.1. Tato Smlouva, včetně příloh, představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Kupujícím 
a Prodávajícím. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající není oprávněn započíst svou pohledávku, ani 
pohledávku svého poddlužníka za Kupujícím proti pohledávce Kupujícího za Prodávajícím. 

15.3. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, na třetí osobu. Prodávající není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této 
Smlouvy ani z její části třetí osobě. 

15.4. Prodávající se zavazuje mít po celou dobu platnosti této Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši Kupní ceny za předmět této Smlouvy. 

15.5. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, 
neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo 
nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy 
jako celku. V takovém případě se Strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové 
vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 OZ nebo jej nahradit po 
vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy. 

15.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran. 
Účinnosti tato Smlouva nabývá jejím uveřejněním v registru smluv. 

15.7. Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. Originál smlouvy obdrží každá ze smluvních 
stran. 

15.8. Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků, opatřených 
časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě. 

15.9. Poruší-li Smluvní strana povinnost z této Smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, 
oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, 
a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená Smluvní strana právo 
na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit. 

15.10. Prodávající se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje archivovat veškeré písemnosti 
zhotovené pro plnění předmětu dle této Smlouvy. 
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15.11. Prodávající se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje: 
(i) archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění předmětu dle této Smlouvy a umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést 
kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po celou dobu archivace projektu, minimálně 
však do roku 2033. Kupující je oprávněn po uplynutí 10 let od ukončení plnění podle této Smlouvy 
od Prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; 

(ii) jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit všem 
subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu přístup ke všem dokumentům, tedy i k těm 
částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních předpisů (např. obchodní tajemství), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky 
kladené právními předpisy; tuto povinnost rovněž zajistí Prodávající u případných poddodavatelů 
Prodávajícího. 

15.12. Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce a nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Technická specifikace  

Příloha č. 2: Vyplněný položkový rozpočet 

15.13. Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. 

15.14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 036-40/2022/RK ze 

dne 27. 10. 2022.

 

V Benešově  

 

 

 

 

________________________________ 

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka 
školy  

 

 

V Opavě 

 

 

 

 

_____________________________ 

Marek Drnda, jednatel společnosti 
IDPartner systémy identifikace s.r.o.
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Popis předmětu dodávky – specifikace docházkového a 

přístupového systému IDPartner systémy identifikace s.r.o. 
 
Vlastnosti systému: 
 

- Systém bude využívat bezkontaktní čipy nebo karty typu EM-MARINE, dále karty ISIC/ITIC stejného 
typu. 

- Libovolný počet přístupových skupin. 
- Je dodáván jako multilicence, tzn. není omezen počtem stanic, na kterých je nainstalován. Nastaví se 
pouze práva, co kdo vidí a může v programu nastavovat či upravovat. 

- Není limitován počtem žáků / zaměstnanců školy. 

- Přístupový systém (vstupní systém) zahrnuje omezení volného a nekontrolovatelného pohybu osob 
ve vyhrazených prostorách a zamezení vstupu nepovolaných osob. Současně monitoruje pohyb 

zvolených osob se zjišťováním jejich přítomnosti či nepřítomnosti v určeném prostoru. K tomuto je 
možno zadávat víceúrovňová přístupová práva s možnosti restrikcí uživatelsky vytvořených časových 

zón. 
- Zobrazování okamžitého přehledu přítomnosti žáků, zaměstnanců, jednoduchou volbou lze zjistit, 

zda je vybraná osoba právě přítomná nebo seznam a počet právě přítomných osob vybraného útvaru 
dle různých kritérií 
- Multilicence zahrnuje nastavování přístupových práv včetně evidence docházky zaměstnanců. 

Veškeré ovládání a omezování jednotlivých vstupů se provádí a je vidět v docházkovém programu. 
- Systém je stavebnicový, dá se dále rozšiřovat dle požadavků školy. 

- Načítací čipů nebo karet do programu se provádí pomocí USB zařízení 
- Umožňuje trvalé odblokování dveří pomocí tzv. Master karty, což se s výhodou používá např. 

při rodičovských sdružení, dnech otevřených dveří, atd. 
 

Propojení s programem: 
 

- Autoimport mezi naším programem a systémem Bakaláři. 

- Přenos informací o průchodech, odchodech, přítomnosti studentů a zaměstnanců do systému 
Bakaláři s vazbou na třídní knihu 

- Přístupový a docházkový systém získává veškeré potřebné údaje žáků a učitelů ze systému Bakaláři. 

Import údajů do systému je po prvotním nastavení zcela automatický. Odpadá tedy nutnost zadávat 
nové osoby a změny osobních údajů již evidovaných osob do obou systémů. Automatické provádění 
importu osob lze nastavit s libovolnou periodou – např. 1x denně, každých 5 minut, každou hodinu atd. 

- možnost propojení i s jinými školními systémy, pokud by škola přešla na jiný systém. 
- Do modulu Třídní kniha systému Bakaláři jsou z docházkového systému předávány údaje o 
průchodech osob přes docházkové snímače či terminály, zejména informace o příchodu a odchodu. 
Díky tomu je možné v elektronické třídní knize sledovat aktuální přítomnost žáků ve škole. 

- Do datových tabulek systému Bakaláři jsou předávány veškeré dostupné informace o průchodech tj. 

např. i otevření dveří pomocí čipu, odchod z budovy během vyučování apod. 
 

Vlastnosti docházkového terminálu: 
 



- Přehledný, barevný 7“ dotykový kapacitní display s rozlišením 800x480 bodů, odolným vůči 

poškrabání s možností rozšířit o antibakteriální fólii 
- Docházkový terminál pracuje plně on-line. Pokud je tedy v programu provedena nějaká 

změna, přidání osoby, výměna ztraceného čipu, přidání nové osoby, změna přístupové skupiny, atd., 
tak tyto operace fungují ihned 

- Komunikace on-line mezi terminálem a programem. 
- Terminál obsahuje volitelné zobrazení výkazu osoby s plně definovatelnými konty Celkem až 24 typů 

přerušení.. Například zbývající nárok na dovolenou, vyčíslení přesčasů, lékaře, práce o víkendu, atd… 

- Možnost zasílání přehledných zpráv na terminál pro jednotlivé osoby od jejich nadřízených. Zpráva je 
zobrazena v okamžiku označení průchodu 

- Terminál obsahuje možnost komunikovat s elektronickým zabezpečovacím systémem. Komunikace 
může být jednosměrná ( na displeji terminálu se zobrazuje aktuální stav jednotlivých zón, jestli jsou 
zakódované nebo ne (nebo obousměrná). V druhém případě může docházkový terminál přímo ovládat 
zakódování místností podle aktuální přítomnosti jednotlivých osob. 

- Veškerá komunikace funguje plně on-line. V případě výpadku PC sítě se záznamy o 
průchodech ukládají do vnitřní paměti a při dalším spojení, jsou data odeslány do programu. Výpadek 
elektrické energie nemá vliv na funkčnost systému, systém běží ze záložních zdrojů 

- Sledování přímé a nepřímé pracovní doby učitelů, libovolné nastavení pracovní doby 
provozních zaměstnanců školy. 

- Na docházkovém terminálu je možno zasílat informační zprávy, jak pro jednotlivé 
zaměstnance, tak pro dané skupiny. 

- Taktéž veškeré zapisování průchodů ze všech snímačů je on-line, takže ihned po přiložení čipu 

na čtečku se vše zobrazí v programu. 
 

Vlastnosti programu: 

 

A) vlastní docházka 

- Volitelné zaokrouhlení komentářů se zadanou přesností (5, 10, 15, 30, 60 minut), přičemž 

zaokrouhlení lze nastavit odlišně pro příchod i odchod. 
- Volitelné zaokrouhlení docházkových kont stejně jako komentářů s možností zaokrouhlit denní 
součet a každý záznam zvlášť. 

- Nastavení přídavného časového limitu pro příchod na vzdálené pracoviště, převlečení, přípravu 
pracoviště apod. Limit může být jiný pro příchod i pro odchod, může být nastaven na jednotlivce i na 
celé skupiny. 
- Víceúrovňový systém přístupových práv v síťové i lokální verzi, lze zakázat nebo povolit přístup k 
údajům vybraného organizačního útvaru a definovat práva pro prohlížení, úpravu atd., možnost 

nastavení editace i pro jednotlivá konta. 
- Okamžitý přehled přítomnosti, jednoduchou volbou lze zjistit, zda je vybraná osoba právě přítomná 
nebo seznam a počet právě přítomných osob vybraného útvaru. 
- Zpětný přehled přítomnosti – zjištění kdo a kdy byl přítomen. 
- Sledování průchodů vybraným terminálem – okamžité zobrazování osob, které prošly zadaným 
terminálem, možnost filtrace dle data, času a počtu průchodů 



- Hlídání průchodu vybrané osoby – v okamžiku jejího průchodu se zobrazí hlášení, přehraje se zvukový 
signál. 
- Automatický záznam přestávek (v pevně stanovené době – např. 11:00-11:30 nebo v závislosti na 
odpracované době – např. po odpracování 4,5 hodiny). 
- Možnost ručního označování přestávek na terminálu. 
- Monitorování ručně provedených změn a oprav, možnost návratu k původním údajům před změnami, 

přehled kdo a kdy s programem pracoval a jaké operace prováděl. 

- Možnost definování vlastních rozvrhů pracovní doby (směny, nepřetržitý provoz, pružná pracovní 
doba, pevná pracovní doba, apod.). U pravidelně se opakujících rozvrhů lze nastavit periodu opakování, 
není tedy nutné rozvrh definovat na celé období. 
- Systém tzv. alternativních směn – pro každý den rozvrhu lze nadefinovat jednu hlavní a až tři 

alternativní směny. Podle času docházky osoby program rozhodne, na kterou směnu osoba nastoupila. 

- Až čtyř úrovňové členění struktury firmy (podnik, divize, středisko, skupina). Pro každou úroveň 

struktury je možné zadat individuální nastavení – přídavný časový limit, sledování bilance, standardní 
model pracovní doby. 
- Definice operací přerušení pracovní doby. 
- Definice docházkových kont včetně nastavení způsobu zaokrouhlení, časového omezení. 
- Automatické ukončování neúplných záznamů (např. odchod k lékaři, na služební cestu bez návratu) s 
možností automatického dopočtu, dle nastavení (tři časy příchodů, tři časy odchodů, u odchodu 

možnost dopočtu do úvazku) 
- Automatické generování celodenních záznamů (pracovní neschopnost, vícedenní služební cesta atd.). 
- Individuální definice svátků a výjimečných dnů, u svátku/výjimečného dne lze nastavit, pro který 
organizační útvar nebo kategorii osob platí. Rovněž je možné určit, které svátky/výjimečné dny se 
pravidelně opakují každý rok, odpadá tedy nutnost definovat pevné svátky pro každý rok zvlášť, 

možnost importu svátků na celý rok. 
- Přenos přesčasů (kladné bilance) do následujícího měsíce s možností nastavení maximálního limitu 
přenášených hodin. Určení doby platnosti přenášených hodin, vyčíslení „propadnutých“ hodin. 

- Automatický výpočet příplatků za práci v noci, v sobotu a neděli, během svátku apod. 
- Rozlišování typů směn – ranní, odpolední, noční, mimořádná a jiná, speciální (9 druhů směn). 

Automatické výpočty je možné definovat ve vztahu k určité kategorii osob. 

- Schvalování a podepisování údajů oprávněnou osobou před jejich exportem do mezd. 

- Export údajů do mzdového programu s možností definice formátu a struktury dat. 

- Export libovolných dat ze systému do formátu pdf, doc, xls, xml, opt. 
- Import dat z Active directory, ze schránky a z textu. 
- Možnost provozovat docházku přes internetový prohlížeč – sada PHP skriptů pro www servery. 

- Modul vrátnice – možnost evidence návštěv. 

- Modul vozidla pro správu a evidenci údajů o firemních vozidlech. 
- Personální modul – možnost vedení personální agendy jednotlivce. 
- Telefonní seznam 

- Zadávání přímé a nepřímé pedagogické činnosti 

- Automatické doplňování chybějících příchodů/odchodů. 

- Automatická identifikace směny, výpočet denního salda (bilance) i salda za celé období s možností 
převodu salda do dalšího období. 



- Možnost automatického vkládání předefinovaných záznamů včetně dovolené, nemoci, OČR apod. 

- Vkládání zákonných přestávek 

- 4 úrovně oprávnění (čtení, zápis, schválení, podpis). 
- Evidence čipů/karet. 

- Grafické rozlišení doplněných nebo změněných údajů. 

 

B) přístupy 

- přiřazování přístupových práv pro jednotlivce, skupinu nebo všechny uživatele 

- časové i prostorové omezení, povolení/zákaz přístupu pro jednotlivé dny v týdnu i hodiny. 

- Výjimky (dočasné změny přístupového oprávnění) s časově omezenou platností na období od-do 

včetně možnosti povolit přímo na osobě nezávisle na přístupové skupině oprávnění do dalších zón). 
- prostřednictvím přístupového systému lez umožnit vstup pouze tam, kam Vy určíte a ideálně jen v 

čas, který jim pro přístup umožníte. Toto vše pak přehledně zobrazené, dohledatelné a nastavitelné v 
přístupovém software. 
 

C) informace a sledování 
- Okamžitý přehled přítomnosti, jednoduchou volbou lze zjistit, zda je vybraná osoba právě přítomná 
nebo seznam a počet právě přítomných osob vybraného útvaru, grafické členění podle stavů (na 

pracovišti, mimo pracoviště, omluven apod.) 

- Zpětný přehled přítomnosti – zjištění kdo a kdy byl přítomen, aktuální nebo v zadaném 
období/časovém intervalu v minulosti. 
- Hlídání průchodu vybrané osoby – v okamžiku jejího průchodu se zobrazí hlášení, přehraje se zvukový 
signál. 
- Sledování průchodů vybraným terminálem – okamžité zobrazování osob, které prošly zadaným 
terminálem, možnost filtrace dle data, času a počtu průchodů 

- Detailní on-line sledování aktuálních průchodů přes docházkové snímače v zadaném období se 
zobrazením názvu snímače, přes který byl průchod uskutečněn. 



Umístění Prvek Popis Počet
Cena za 

jednotku bez 

DPH

Cena celkem bez DPH Cena celkem včetně DPH 21%

Areál školy 
Vstup do hlavní budovy školy Docházkový terminál Dotykový docházkový terminál 1 24 500,00 24 500,00 29 645,00

Čtečka Externí čtečka pro příchod a odchod 2 4 700,00 9 400,00 11 374,00

Napájecí zdroj Zálohovaný napájecí zdroj 2 3 800,00 7 600,00 9 196,00

Komunikační prvek Komunikační prvek dveřní jednotka 1 3 400,00 3 400,00 4 114,00

Požární tlačítko Požárně bezpečnostní tlačítko 1 1 550,00 1 550,00 1 875,50

Boční vchod do hlavní budovy Čtečka Externí čtečka pro příchod 1 4 700,00 4 700,00 5 687,00

Řídící jednotka Řídící jednotka pro boční vchod 1 13 800,00 13 800,00 16 698,00

Komunikační prvek Komunikační prvek dveřní jednotka 1 3 400,00 3 400,00 4 114,00

Reverzní zámek Elektromagnetický pro trvalé otevření 1 2 100,00 2 100,00 2 541,00

Vstup do budovy jídelny Čtečka Externí čtečka pro příchod a odchod 2 4 700,00 9 400,00 11 374,00

Napájecí zdroj Zálohovaný napájecí zdroj 1 3 800,00 3 800,00 4 598,00

Požární tlačítko Požárně bezpečnostní tlačítko 1 1 550,00 1 550,00 1 875,50

Reverzní zámek Elektromagnetický pro trvalé otevření 1 2 100,00 2 100,00 2 541,00

Řídicí jednotka Řídící jednotka pro vstup 1 13 800,00 13 800,00 16 698,00

Komunikační prvek Komunikační prvek dveřní jednotka 1 3 400,00 3 400,00 4 114,00

Vstup do prostoru učeben Čtečka Externí čtečka pro příchod 1 4 700,00 4 700,00 5 687,00

Pouze potrvzení přítomnosti
Komunikační prvek Komunikační prvek dveřní jednotka 1 3 400,00 3 400,00 4 114,00

Průchod mezi DM a jídelnou Čtečka Externí čtečka pro příchod a odchod 2 4 700,00 9 400,00 11 374,00

Napájecí zdroj Zálohovaný napájecí zdroj 1 3 800,00 3 800,00 4 598,00

chybělo v zadání Požární tlačítko Požárně bezpečnostní tlačítko 1 1 550,00 1 550,00 1 875,50

Komunikační prvek Komunikační prvek dveřní jednotka 1 3 400,00 3 400,00 4 114,00

Reverzní zámek Elektromagnetický pro trvalé otevření 1 2 100,00 2 100,00 2 541,00

Hlavní vstup do budovy DM Čtečka Externí čtečka pro příchod a odchod 2 4 700,00 9 400,00 11 374,00

Napájecí zdroj Zálohovaný napájecí zdroj 1 3 800,00 3 800,00 4 598,00

Požární tlačítko Požárně bezpečnostní tlačítko 1 1 550,00 1 550,00 1 875,50

Reverzní zámek Elektromagnetický pro trvalé otevření 1 2 100,00 2 100,00 2 541,00

Řídicí jednotka Řídící jednotka pro vstup 1 13 800,00 13 800,00 16 698,00

Komunikační prvek Komunikační prvek dveřní jednotka 1 3 400,00 3 400,00 4 114,00

Vstup do DM Čtečka Externí čtečka pro příchod 1 4 700,00 4 700,00 5 687,00

Komunikační prvek Komunikační prvek dveřní jednotka 1 3 400,00 3 400,00 4 114,00

Pouze potrvzení přítomnosti

Vstup do suterénu budovy DM Čtečka Externí čtečka pro příchod 1
4 700,00 4 700,00 5 687,00

Komunikační prvek Komunikační prvek dveřní jednotka 1 3 400,00 3 400,00 4 114,00

Pouze potrvzení přítomnosti
Dva vstupy do budovy BIOS Čtečka Externí čtečka pro příchod a odchod 4 4 700,00 18 800,00 22 748,00

Napájecí zdroj Zálohovaný napájecí zdroj 1 3 800,00 3 800,00 4 598,00

Požární tlačítko Požárně bezpečnostní tlačítko 2 1 550,00 3 100,00 3 751,00

Reverzní zámek Elektromagnetický pro trvalé otevření 2 2 100,00 4 200,00 5 082,00

Řídicí jednotka Řídící jednotka pro vstup 1 13 800,00 13 800,00 16 698,00

Komunikační prvek Komunikační prvek dveřní jednotka 2 3 400,00 6 800,00 8 228,00

Vstup z krčku do nové budovy Čtečka Externí čtečka pro příchod a odchod 2 4 700,00 9 400,00 11 374,00

Napájecí zdroj Zálohovaný napájecí zdroj 1 3 800,00 3 800,00 4 598,00

Požární tlačítko Požárně bezpečnostní tlačítko 1 1 550,00 1 550,00 1 875,50

Reverzní zámek Elektromagnetický pro trvalé otevření 1 2 100,00 2 100,00 2 541,00

Řídicí jednotka Řídící jednotka pro vstup 1 13 800,00 13 800,00 16 698,00

Komunikační prvek Komunikační prvek dveřní jednotka 1 3 400,00 3 400,00 4 114,00

Boční vstup do nové budovy Čtečka navíc kvůli magnetu Externí čtečka pro příchod/odchod 2 4 700,00 9 400,00 11 374,00

Komunikační prvek Komunikační prvek dveřní jednotka 1 3 400,00 3 400,00 4 114,00

Požární tlačítko Požárně bezpečnostní tlačítko 1 1 550,00 1 550,00 1 875,50

Přídržný magnet 300kg Přídržný magnet 1 6 500,00 6 500,00 7 865,00

Uchycení magnetu, seřízení, 
testy

při montáži je nutné demontovat horní a spodní střelky 1
3 500,00 3 500,00 4 235,00

Vstup do skleníku z budovy Čtečka Externí čtečka pro příchod a odchod 2 4 700,00 9 400,00 11 374,00

Napájecí zdroj Zálohovaný napájecí zdroj 1 3 800,00 3 800,00 4 598,00

Požární tlačítko Požárně bezpečnostní tlačítko 1 1 550,00 1 550,00 1 875,50

Reverzní zámek Elektromagnetický pro trvalé otevření 1 2 100,00 2 100,00 2 541,00

Řídicí jednotka Řídící jednotka pro vstup 1 13 800,00 13 800,00 16 698,00

Komunikační prvek Komunikační prvek dveřní jednotka 1 3 400,00 3 400,00 4 114,00

Areál praktického vyučování

Vstup do veterinárních učeben Docházkový terminál Dotykový docházkový terminál 1
24 500,00 24 500,00 29 645,00

Čtečka Externí čtečka pro příchod a odchod 2 4 700,00 9 400,00 11 374,00

Napájecí zdroj Zálohovaný napájecí zdroj 1 3 800,00 3 800,00 4 598,00

Požární tlačítko Požárně bezpečnostní tlačítko 1 1 550,00 1 550,00 1 875,50

Reverzní zámek Elektromagnetický pro trvalé otevření 1 2 100,00 2 100,00 2 541,00

Komunikační prvek Komunikační prvek dveřní jednotka 1 3 400,00 3 400,00 4 114,00

Vstup do učebny chovu koní Čtečka Externí čtečka pro příchod a odchod 2 4 700,00 9 400,00 11 374,00

Napájecí zdroj Zálohovaný napájecí zdroj 1 3 800,00 3 800,00 4 598,00

Požární tlačítko Požárně bezpečnostní tlačítko 1 1 550,00 1 550,00 1 875,50

Reverzní zámek Elektromagnetický pro trvalé otevření 1 2 100,00 2 100,00 2 541,00

Komunikační prvek Komunikační prvek dveřní jednotka 1 3 400,00 3 400,00 4 114,00

Řídící jednotka Řídící jednotka pro vstup 1 13 800,00 13 800,00 16 698,00

Vstup do učeben zahradnictví Čtečka Externí čtečka pro příchod a odchod 2 4 700,00 9 400,00 11 374,00

Napájecí zdroj Zálohovaný napájecí zdroj 1 3 800,00 3 800,00 4 598,00

Požární tlačítko Požárně bezpečnostní tlačítko 1 1 550,00 1 550,00 1 875,50

Reverzní zámek Elektromagnetický pro trvalé otevření 1 2 100,00 2 100,00 2 541,00

Komunikační prvek Komunikační prvek dveřní jednotka 1 3 400,00 3 400,00 4 114,00

Řídící jednotka Řídící jednotka pro vstup 1 13 800,00 13 800,00 16 698,00

Společné prvky
Ovládání docházkového terminálu 2 1 800,00 3 600,00 4 356,00

Ovládání řídících jednotek 8 1 800,00 14 400,00 17 424,00

Docházkový SW s vazbou na Bakláře 1 18 330,00 18 330,00 22 179,30

Systém pro načtení čipů 1 3 500,00 3 500,00 4 235,00

Webový prohlížeč 1 5 060,00 5 060,00 6 122,60

PC Switch 1 890,00 890,00 1 076,90

celkem 11 oproti uvedených 10 v 
zadání

Zabudování reverzních zámků 11
1 800,00 19 800,00 23 958,00

Elektromontážní práce 1 34 800,00 34 800,00 42 108,00

Kabeláž 50 350,00 17 500,00 21 175,00

Nastavení a zprovoznění systému 1 8 500,00 8 500,00 10 285,00

Proškolení odpovědných zaměstnanců 1 5 000,00 5 000,00 6 050,00

propojení s mzdovým systémem AVENSIO 1 9 800,00 9 800,00 11 858,00

Doprava 6 okruhů 1 21 600,00 21 600,00 26 136,00

CELKEM 601 680,00 728 032,80

Příloha č. 2 - položkový rozpočet


