
Kupní smlouva 
uzavřená podle§ 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. 
Ceská republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem Havlíčkova 517/2, Blansko Se sídlem Jankovcova 2, Praha 7 
PSČ 678 01 PSČ 170 04 
Zastoupena Vítem Novotným Zastoupena lnq. Vladimírem Sloupem 
Funkce jednatelem Funkce ředitelem odboru hospodářské 

správy 
IČ 27714357 IČ 49370227 
DIČ CZ27714357 DIČ není plátce DPH 
Zapsaná Krajský soud v Brně, 
vOR C 53946 
Kontaktní Mgr. Hana Novotná Kontaktní Ing. Jaroslav Kužel 
osoba/y osoba/y 
Funkce právník Funkce vedoucí oddělení technického 
Tel. 516 411 898,607 582 813 Tel. 233 045 207, 602 688 252 
E-mail hnovotna@chdilna.cz E-mail Jaroslav. Kuzel@nku.cz 
Fax --- Fax 233 044 207 
Bank. spojení 212448480/0300 Bank. spojení 30027001/0710 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka 1 ks těla fotoaparátu Nikon Z6 + FTZ adaptér, 2 ks
objektivů Nikon FX Nikkor Z 85mm f/1,8 S a Nikon FX ZOOM-Nikkor Z 24-70mm f/2,8 S a 1 ks
přenosné videokamery GOPRO HERO 8 Black, (dále vše jen „fotovýbava"), splňující parametry
uvedené v příloze č. 1 prodávajícím kupujícímu včetně dopravy a zajištění záručních oprav a
servisu po dobu záruky v délce 24 měsíců.

2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodanou fotovýbavu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu
podle článku IV. způsobem podle článku V. této smlouvy.

li. 

Doba plnění 

1. Termín kompletní dodávky fotovýbavy včetně její dopravy, tj. termín splnění předmětu této smlouvy
je nejpozději do 15. 12. 2019.

2. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí den protokolárního předání a převzetí řádně a včas
dodané fotovýbavy.

3. Prodávající se zavazuje písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby kupujícího, uvedenou
v záhlaví této smlouvy, oznámit nejméně 2 pracovní dny předem přesný termín dodávky fotovýbavy.
Kupující potvrdí termín písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby prodávajícího, uvedenou
v záhlaví této smlouvy.



Ill. 
Místo plnění 

Místem plnění pro dodání fotovýbavy je sídlo kupujícího (dále jen „budova"). Budova je zároveň 
místem případného předání fotovýbavy do opravy a opětovného dodání fotovýbavy po opravě. 

IV. 
Cena 

1. Celková kupní cena za dodávku fotovýbavy ve výši 129 252,20 Kč vč. DPH podle cenové nabídky
prodávajícího ze dne 29. 11. 2019 je stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady
s dodávkou fotovýbavy spojené včetně dopravy a záruky za jakost.

2. Cenová nabídka prodávajícího ze dne 29. 11. 2019 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.

v. 

Platební podmínky 

1. Kupní cena za dodávku fotovýbavy bude uhrazena po řádném a včasném splnění předmětu této
smlouvy na základě vystaveného daňového dokladu - faktury, jejíž přílohou musí být předávací
protokol podepsaný kontaktními osobami obou smluvních stran.

2. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené
právními předpisy a dále číslo smlouvy kupujícího.

3. Splatnost kupní ceny za dodávku fotovýbavy je stanovena na 15 kalendářních dní ode dne doručení
faktury kupujícímu. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve
prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře.

4. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat
nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn
fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění nebo novému vystavení. Lhůta splatnosti
počíná běžet v celé sjednané délce až dnem doručení doplněné nebo nově vystavené faktury
obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy kupujícímu.

5. Pokud bude faktura doručena kupujícímu po 15. 12. 2019, prodlužuje se splatnost faktury ze 14 dnů
na 30 dnů.

6. V případě rozpočtového provizoria se lhůta splatnosti faktury podle zák. o rozpočtových pravidlech
prodlužuje o dobu trvání rozpočtového provizoria, nejdéle však do 31.3.2020 s tím, že kupující je
oprávněn uhradit částku po částech.

VI. 
Sankce 

1. Pro případ prodlení se splněním předmětu této smlouvy, tj. dodávkou fotovýbavy smluvní strany
sjednávají slevu z kupní ceny bez DPH ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
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VII. 
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo k fotovýbavě nabývá kupující podepsáním předávacího protokolu přebírající
kontaktní osobou kupujícího.

2. Nebezpečí škody na fotovýbavě přechází z prodávajícího na kupujícího podepsáním předávacího
protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího.

VIII. 
Záruka za jakost 

1. Prodávající poskytuje na předmět plnění této smlouvy, tj. dodávku fotovýbavy záruku za jakost po
dobu 24 měsíců od uskutečnění dodávky fotovýbavy. Záruční doba počíná běžet ode dne
podepsání předávacího protokolu kontaktními osobami obou smluvních stran.

2. Prodávající garantuje řádnou funkčnost a kompatibilitu objektivů s tělem fotoaparátu. Pokud některý
objektiv nebo externí blesk nebude s tělem fotoaparátu kompatibilní a funkční, bude tento kus
považován za vadný a bude vyměněn za jiný kus totožného typu, který tuto kompatibilitu a
funkčnost bude splňovat.

3. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady
prodávajícímu na adrese Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko, e
mail: hnovotna@chdilna.cz, tel. 607 582 813, kontaktní osoba Mgr. Hana Novotná.

4. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují.

5. Reklamované vady na dodané fotovýbavě se prodávající zavazuje odstranit bezplatně bez
zbytečného odkladu po obdržení reklamace, nejpozději do 15 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

6. Bude-li to z povahy vady a zároveň z estetického hlediska možné, reklamace bude vyřízena
odstraněním vady opravou, jinak bude vadný kus fotovýbavy prodávajícím vyměněn za stejný,
nový, nepoužitý kus bez vad. Nebude-li ani tento způsob odstranění vady možný, poskytne
prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Pro případ sporu o příčině nebo důvodu
vady je rozhodující znalecký posudek soudního znalce z oboru AV techniky, na kterém se obě
smluvní stany předem dohodnou.

7. Záruční doba se prodlužuje generálně, tj. na kompletní dodávku fotovýbavy o dobu vyřizování
reklamace.

8. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací kupujícím či třetí osobou.

9. V případě, že prodávající nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady a to ani
v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady jinou
odborně způsobilou osobou na náklady prodávajícího, aniž by tím došlo k narušení záruky za
jakost.

IX. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v těchto případech:

• Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze
strany prodávajícího, kterým je prodlení prodávajícího se splněním předmětu této smlouvy
překračující 14 dní.

• Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti
ze strany kupujícího, kterým je prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za dodávku
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fotovýbavy překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté 
kupujícímu prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené kupujícímu. 

2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od
smlouvy druhé smluvní straně.

X. 

Prohlášení prodávajícího 

1. Prodávající prohlašuje, že je schopen a oprávněn dodávat fotovýbavu podle této smlouvy, a to
v režimu náhradního plnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Prodávající prohlašuje, že je rovněž schopen a oprávněn vyfakturovat dodanou fotovýbavu
výhradně v režimu náhradního plnění. V souvislosti s tím se prodávající zavazuje, že jím vystavená
faktura na dodávku fotovýbavy bude obsahovat výslovně, že se jedná o náhradní plnění ve smyslu
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

XI. 

Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českými obecně závaznými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zvere1nen1m této smlouvy na internetových
stránkách kupujícího a na elektronickém tržišti a profilu zadavatele s nepřetržitým dálkovým
přístupem.

3. Prodávající bere na vědomí, že je podle§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků této smlouvy
podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Parametry fotovýbavy 
Příloha č. 2 - Nabídka prodávajícího 

,-· 

V Praze dni 1!J, ljL ,cfJ-. O/ 9 - 9 -12- 2019
V Blansku dne 

/ 
t:hrirn;má dílna TiRO Blansko s.,.o.

678 01 Blansko, Havlíčkova 517/2

Ing. Vladimír Sloup 
ře i-1: I odboru hospodářské správy 

česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
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Vít Novotný 
jednatel 

Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. 
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Příloha č. 1 - Parametry fotovýbavy 

Tělo fotoaparátu: 
fotoaparát musí umožňovat pořizování 
stabilizovaného 4K UHD záznamu 
fotoaparát musí být kompatibilní s objektivy ve 
vlastnictví kupujícího (přípustné je dodat 
fotoaparát s adaptérem pro připojení těchto 
objektivů): 

• Nikon 16-35 mm f/4 AF-S G ED VR
• Nikon 85 mm f/1,8 AF-S G
• Sigma 35 mm f/1,4 DG HSM ART

s bajonetem Nikon F
formát snímače: full frame 
rozlišení min. 24 Mpx 
poměr stran snímače 3:2 
výdrž baterie min. 300 snímků 
Např. Nikon 26 + FTZ adaptér 
Objektiv: 
pevná ohnisková vzdálenost 85 mm 
světelnost F1 ,8 
plná kompatibilita s tělem fotoaparátu bez nutnosti 
jakýchkoliv adaptérů 
Např. Nikon Z 85mm f/1,8 S 
Objektiv: 
pohyblivá ohnisková vzdálenost 24-70 mm 
konstantní světelnost F2,8 
plná kompatibilita s tělem fotoaparátu bez nutnosti 
jakýchkoliv adaptérů 
Např. Nikon Z 24-?0mm f/2,8 S 
Přenosná videokamera 
Rozlišení videa 4K/60fps 
Barevný dotykový LCD displej 
WiFI, Bluetooth 
12Mpx fotoaparát 
Kvalitní stereo zvuk 
Venkovní (outdoor) kamera (voděodolná) 
Např. GoPro HERO8 Black 



Příloha č. 2 - Nabídka prodávajícího 

Za11zení 

tě-o fotoaparátu 

ob,e►tr�· 

Výkaz výměr 

Poiadov4ni parametry za11zeni 

fotoapa,n nu,,, umo!ffov1t por-:o ... �i nab, _;O'J'11nfflo -iK UHD 
:.i:r,amu 
fo101p1rit f'N,1.S1 byt� omp111b1 nr s ob,♦�t,vv \'t,.. iistn1Ct\/i �UPUJICiho 
(pr,punn• •• doc:l.t to101p,1ut s ad.ptErtm pro pr,po1♦n1 tichto 
ob,ot•u..-\lJ 
• ,M.on 16-35 mm fj4 Af.\ G E0 VR 

tconkrttni typ 

• N;�Of\ SS mm f/1.8 AF-SG I N1kon Z6 ,.. FTZ adapter 
• S.C""• 35 mm f/1,4 DG HSM AAT � baJonUtm fUon F 
'Of�t sn.m•C• f\. I f�m• 
ro: .. an1 min. 24 Mp, 
pomir s:ran ;.n1m1Ct 3 2 
\•;ori battr • n--n 300 sn;mlŮ 
�,apř. t�dton Z6 • nz 1d1p1i, 

ptm.i ohncloa .. :d, ♦non tS mm 
httt nost Fl 8 
p'n,1 ►,ompahb- 1a: t• tm foto.1p.u.;tu �= nutr.on1 .•� ,-.:hlo ,., 
1d1pt+1"Ó 
Nap(. U•on Z ISmm f/1,1 S 
poh,b ••• ohn•�li:o•,a nd•1.non 2"--70 mm 
�omt-.ntr, i,ite rOlt F2,8 

rir�on Fx ,.._,� -cr z 85n'� f/:.. s�-

k< 
cena/ks 

bez DPH 

36 900 00 �-: 

lS iOO.N•" 

ob,ektrv plni tomp1t1bLna s HÍ em foto•puitu IH: nutnou, .ik;cMo-i. 
•dap:4-fů 

N i on F.\ Z�of"�-N �, or z :-1-/1)n-n· f/Z 4.:. �0(,_00 • é 

př�o:n, vtdeo;,amera 

C•lk•m vč. DPH 

Návod lld vyplntní výkazu výměr: 

r,.1,pi. N•on Z 2.4-70mm f/2.,S S 

Ro.;: ,iem „ldH 4k/60fps 
B•�,,,; dot•,-iOV"i LCD d>Jpl•J 
\'ilf;, B V-etooth 
12?,lp, fotoap.11,át 
l(',--i; 1tr. 5tueo zvul' 
Ven�co.n1 (outdoo1J Um•r.11 (vodiodo rui) 
N.1opř. GoP,o HtROS 81�11. 

U(i11stn1k výberov�ho ř,zeni vypliluje pouze žlute oznd<ene bullky. 

;:;o??.O „ERO z e'u• 

Celko\lOU ndb1Jko\'OU cenu s DPH uvedenou '-erve,,t: v zelene oz11J :en� bunce 68 U\ltdle do ele�honi1.h.eho r1db1dkoveho formuldře. 

9 -::c, 00 ,.._! 

Vít 

Novotný 

cena/ks 
vč. OPH 

44 649,00 Kč 

IS 997,00 Kč 

53845,00 Kč 

11 761.20 Kč 

cena celkem 
vt. DPH 

44 649,00 Kč 

18 997,00 Kč 

53 S45.00 Kč 

11 761,l0 Ké 

129 252,20 Kč 

Digitálně podepsal 

Vít Novotný 

Datum: 2019.11.29 

08:37:52 +Ol '00' 


