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Kupní smlouva  
uzavřená podle § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
(dále jen „Smlouva“) 

 
mezi: 
 
Kupujícím:  ČR - Státní úřad inspekce práce 
Se sídlem:  Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
IČ:   750 46 962 
Jednající/zast.:   Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:     
 
(dále jen „Kupující“) na straně jedné 
 
a 
 
Prodávajícím:  ANAG, spol. s r.o. 
Se sídlem:   Kollárovo nám. 698/7 
IČ:    25354671 
DIČ:    CZ25354671 
Jednající/zast.:  Dr. Eva Motáňová Vítková / Pavlem Horákem 
Bankovní spojení:   
č. účtu:     
 
 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, Spisová značka: C 9653 (alternativně uvést jiný 
rejstříka spisovou značku 
 
(dále jen „Prodávající“) na straně druhé 
 
(dále společně také „smluvní strany“) 

Preambule 

1. Tuto smlouvu uzavřely smluvní strany na základě úplného konsensu o níže uvedených 
ustanoveních, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to 
zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“). 

2. V otázkách týkajících se výkladu Smlouvy, má Smlouva přednost před zadávací dokumentací, 
zadávací dokumentace má přednost před nabídkou, nikoliv však před kogentními ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.  

3. Předmětem Smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem 
jsou práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky  
s názvem „VZMR č. 42 – Nákup odborné literatury II – část A. 

4. Prodávající prohlašuje, že má, respektive jeho subdodavatelé mají, zákonem vyžadovanou 
odbornou způsobilost pro splnění předmětu Smlouvy, kterou doložil v nabídce. Způsobilost 
Prodávajícího musí trvat po celou dobu trvání Smlouvy. 
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1. Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem Smlouvy je dodání odborné literatury (dále jen „zboží“) dle seznamu, jenž je 
přílohou č. 1A Seznam a kalkulace odborné literatury nakladatelství ANAG, která byla součástí 
nabídky a je přílohou č. 1 Smlouvy. 

1.2 Veškeré publikace (zboží) budou dodány v tištěné podobě, Kupující neumožňuje dodání ve 
formátu elektronické knihy Epub, či jiném obdobném formátu. 

1.3 V případě, že v období do doručení zboží Kupujícímu, dojde k vydání aktualizovaného znění 
kterékoliv publikace, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu toto aktualizované znění, a to za 
stejnou cenu uvedenou v příloze č. č. 1A Seznam a kalkulace odborné literatury nakladatelství 
ANAG. 

2. Platnost a účinnost Smlouvy 

2.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  

2.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle 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“). 

2.3 Prodávající bere na vědomí, že na Smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Kupující, který se současně zavazuje 
informovat Prodávajícího o provedení registrace tak, že zašle potvrzení správce Registru smluv 
o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již  
v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Prodávajícího  
(v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží 
obě smluvní strany zároveň). 

3. Termín plnění a součinnost smluvních stran 

3.1 Nejzazší termín dodání předmětu Smlouvy včetně předání faktury Kupujícímu je do  
15 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy. 

3.2 V případě, že Prodávající do data uvedeného v bodě 3.1 Smlouvy zboží nedodá, a to včetně 
faktury, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.  

4. Dodací podmínky 

4.1 Místem dodávky zboží je sídlo Kupujícího, tj.: Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13,  
746 01 Opava. 

4.2 Za okamžik předání a převzetí předmětu plnění Smlouvy bude považován okamžik podpisu 
oprávněných osob smluvních stran na datovaném předávacím protokolu (dodacím listu).  

4.3 Zboží bude dodáváno na určené místo plnění Prodávajícím (nebo jim pověřenou osobou), a to  
v časovém rozmezí mezi 8-15 hodinou v pracovní dny. Součástí dodání zboží je i rozbalení  
a kontrola zboží, bude-li požadována Kupujícím (nebo jím pověřenou osobou). Změna času 
dodání je možná jen po předchozím odsouhlasení Kupujícím. 
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4.4 Vzhledem k předpokládanému rozsahu dodávky má Kupující lhůtu 5 pracovních dnů od 
okamžiku, co byla příslušná dodávka (zboží) postupem dle čl. 4.2 Smlouvy Prodávajícím 
předána a Kupujícím převzata, na kontrolu a faktické převzetí dodávky. Pokud předmět 
dodávky, případně jeho dílčí část, nebude odpovídat výsledku určenému ve Smlouvě, má 
Kupující ve lhůtě dle první věty tohoto čl. 4.4 Smlouvy právo dodatečně rozporovat převzetí 
zboží, a to i přesto, že již podepsal dodací list; v takovém případě se vadná část dodávky 
považuje za nepřevzatou a Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
10 dnů od okamžiku, co byl o této skutečnosti Kupujícím informován, dodat nové bezvadné 
zboží. 

5. Cena  

5.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží uvedené dle specifikace, která je vypracována na základě 
požadavku Kupujícího a v cenách podle kalkulace zakázky. Tato specifikace zboží je nedílnou 
součástí Smlouvy (viz příloha č. 1A Seznam a kalkulace odborné literatury nakladatelství 
ANAG). Cena je uvedena včetně veškerých nákladů spojených s dodávkou zboží, zejména cenu 
zboží, balné, dopravu na místo dodání (dle části 4.1 Smlouvy), vyložení zboží na místo určeném 
Kupujícím, poštovné, administrativní poplatky, apod. Případné více náklady nejsou přípustné. 
Kupující nepřipouští překročení níže uvedené ceny vyjma změny sazeb DPH a jen o výši změny 
této sazby DPH. 

 Cena celkem bez DPH:  66.931,09 Kč  
  
 DPH:      6.693,17 Kč 
 
 Cena celkem vč. DPH:  73.624,26 Kč 
 

6. Platební a fakturační podmínky 

6.1 Cena za celé plnění dle Smlouvy bude Kupujícím uhrazena na základě jednoho daňového 
dokladu – faktury Prodávajícího – na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví Smlouvy.  

6.2 Faktura bude vystavena na základě skutečně provedeného plnění na základě Kupujícím 
potvrzeného dodacího listu.  

6.3 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat 
ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu.  

6.4 Fakturační údaje budou vždy: 
ČR - Státní úřad inspekce práce 
Kolářská 451/13 
746 01 Opava 
IČ: 750 46 962 

6.5 Doba splatnosti daňového dokladu, faktury vystavené Prodávajícím, bude 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení daňového dokladu Kupujícímu.  
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6.6 Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího ve 
prospěch účtu Prodávajícího. 

6.7 Kupující nebude poskytovat jakékoli zálohové platby. 

7. Kontaktní osoby 

Jméno a příjmení:  
Funkce:   Pracovník vztahů k veřejnosti   
Telefon:     
Email:     

 
Kupující podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna 
zastupovat Kupujícího v záležitostech týkajících se plnění Smlouvy, s výjimkou činění úkonů, 
kterými by docházelo ke změně Smlouvy. 
 

7.1 Prodávající 
Jméno a příjmení:  
Funkce ve společnosti:  vedoucí knihkupectví 
Telefon:     
Email:    
 
Prodávající podpisem Smlouvy potvrzuje, že kontaktní osoba je oprávněna zastupovat 
Prodávajícího ve všech záležitostech a při všech právních a jiných úkonech souvisejících se 
Smlouvou. 

8. Odpovědnost za vady, záruka, odpovědnost za škodu 

8.1 Vlastnictví ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením celé ceny za dodané zboží. 

8.2 Prodávající je povinen poskytnout na zboží, resp. každou jeho dílčí část, Kupujícímu záruku za 
jakost a řádně a včas (tzn. v souladu s bodem 8.7 této smlouvy) vyřizovat reklamace zboží. 
 

8.3 Prodávající je povinen realizovat veškeré dodávky zboží sjednané Smlouvou na svůj náklad  
a na své nebezpečí. 
  

8.4 Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu zboží ve standardní kvalitě, v dohodnutém 
množství, v obvyklém balení, bez jakýchkoli právních či faktických vad a v dohodnutých 
lhůtách. Případné vady plnění nebo konkrétního druhu zboží je Kupující povinen reklamovat 
bez zbytečného prodlení po jejich zjištění. 

 
8.5 V souladu s ustanovením § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje Prodávající záruku za 

jakost zboží v době trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí 
Kupujícím řádně dodaného zboží. Záruční doba se staví po dobu vyřizování oprávněné 
reklamace vady na zboží, za kterou nese odpovědnost Prodávající. 
 

8.6 Prodávající se zavazuje, že po sjednanou záruční dobu bude zboží použitelné k dohodnutému 
nebo obvyklému účelu. Záruka se nevztahuje na opotřebení v rozsahu odpovídajícímu 
obvyklému způsobu užívání. Je-li na zboží vyznačena tzv. expirační lhůta, platí záruční lhůta do 
této doby, je-li delší než záruční lhůta dle bodu 8.5 této smlouvy. Je-li na dodané věci, jejím 
obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta 
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k použití věci, skončí záruka uplynutím této lhůty, je-li delší než záruční lhůta dle bodu 8.5 
Smlouvy.  

 
8.7 Prodávající se zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady nejpozději do 30 kalendářních 

dnů od doručení reklamace, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Za odstranění 
vady se rozumí dodání shodného nebo obdobného náhradního zboží, popř. dodání chybějícího 
zboží. Shodným zbožím se rozumí zboží téhož označení/názvu knihy a ISBN dle přílohy č. 1 
Smlouvy. Obdobným zbožím se rozumí nejnovější vydání shodného zboží dle předchozí věty. 
Nebude-li to možné nebo účelné, pak bude Kupující moci požadovat přiměřenou slevu z ceny 
daného vadného zboží. 
 

8.8 Odpovědnost Prodávajícího za škodu či jinou újmu a nároky z ní vyplývající se řídí ustanoveními 
§ 2913 a násl. občanského zákoníku. Hradí se skutečná škoda či jiná újma a ušlý zisk. Výše 
škody či jiné újmy není stranami omezena. Škoda se hradí v penězích nebo, je-li to možné nebo 
účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby Kupujícího v konkrétním případě.   

9. Sankční podmínky 

9.1 V případě, že Prodávající nedodá zboží řádným způsobem a v dohodnutém čase plnění, zaplatí 
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zboží za každý den prodlení. 

9.2 V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené ve Smlouvě se Prodávající zavazuje zaplatit 
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 % za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
Prodávajícího. To se netýká případů dle předchozího bodu 9.1 smlouvy. 

9.3 Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 
bude Kupujícím o vzniklém porušení a výši následné sankce prokazatelně informován. 

9.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé  
v příčinné souvislosti s prodlením či porušením povinnosti Prodávajícího. 

9.5 Kupující si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce Prodávajícího vůči Kupujícímu. 

9.6 V případě uplatnění smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu případné škody. 

9.7 V případě, že Kupující nezaplatí za zboží řádně a včas, je povinen zaplatit Prodávajícímu 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

10. Skončení Smlouvy a odstoupení 

10.1 Platnost Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

10.2 Kupující může od Smlouvy odstoupit, pokud Prodávající nedodá zboží v termínu nebo kvalitě 
dle Smlouvy. Prodávající může od Smlouvy odstoupit, pokud Kupující nezaplatí cenu za řádně 
dodané zboží dle Smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni 
prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.  

10.3 Odstoupení smluvní strany či návrh dohody lze druhé smluvní straně zaslat prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb nebo způsobem uvedeným v čl. 12.1 Smlouvy. 
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11. Ochrana důvěrných informací a ochrana osobních údajů 

11.1 Ve smyslu ochrany osobních údajů je Kupující dle této Smlouvy Poskytovatelem (dále jen 
„Poskytovatel“) a Prodávající dle Smlouvy Uživatelem (dále jen „Uživatel“). S ohledem na 
předmět Smlouvy smluvní strany (nebo také „subjekty údajů“) berou na vědomí, že 
Poskytovatel může jako správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na 
straně Uživatele (identifikační a kontaktní údaje) jakožto subjektů údajů ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (Eu) 2016/679 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) (dále jen „GDPR“), a že naopak Uživatel může 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně Poskytovatele (identifikační  
a kontaktní údaje) jakožto subjektů údajů ve smyslu GDPR , a to pro následující účely: 
a) plnění Smlouvy; 
b) vnitřní evidence správce a ochrana jeho práv; 
c) plnění zákonných povinností správce. 

11.2 Skutečnosti uvedené v odst. 11.1 písm. a), b) a c) této Smlouvy jsou právními základy pro 
zpracování osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a výhradně za 
účelem vyplývajícím z účelu této Smlouvy a z účelu plnění poskytovaného podle této Smlouvy.  

11.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. 11.1 písm. a) výše po dobu účinnosti 
Smlouvy, pro účely dle odst. 11.1 písm. b) výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti 
Smlouvy a pro účel dle odst. 11.1 písm. c) výše po dobu plnění příslušných zákonných 
povinností.   

11.4 Smluvní strany jsou povinny dbát, aby žádný subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, 
zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu subjektů údajů před 
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života a zajistit veškerá zákonná 
práva subjektu údajů, která jsou povinny zajišťovat. 

11.5 Za účelem plnění povinností podle tohoto článku Smlouvy se Smluvní strany zavazují 
bezodkladně po jejich obdržení poskytovat si navzájem jakákoliv rozhodnutí, či doporučení 
nebo stanoviska vydaná příslušným orgánem státní správy. 

11.6 Pokud Poskytovatel zjistí, že Uživatel porušuje povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZOOÚ“), GDPR, nebo jinými právními předpisy je povinen jej na to neprodleně upozornit. 

11.7 V případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu 
provedena kontrola zpracování osobních údajů Uživatelem v případě zahájení správního řízení 
ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování 
osobních údajů Uživatelem, je Uživatel tuto skutečnost povinen bezodkladně oznámit 
Poskytovateli a poskytnout mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. 
průběhu a výsledcích takového řízení. 

11.8 Uživatel není oprávněn osobní údaje jím zpracovávané, či k nimž mu byl umožněn přístup 
Poskytovatelem žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky, 
či opisy, či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností podle 
Smlouvy. 

11.9 Uživatel je povinen umožnit Poskytovateli na vyžádání kontrolu dodržování povinností podle 
tohoto článku Smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, 
předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům, či doložení, že veškeré osoby 
přistupující k osobním údajům (dále jen „pověřené osoby"): 
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a) jsou v pracovněprávním, příkazním, či jiném obdobném poměru k Uživateli, jsou 
prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich 
zpracování; 

b) jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se 
zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním. Plnění této povinností zajišťuje 
Uživatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. 
prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Uživatel dále vhodným způsobem 
zajišťuje, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které zpracovávají nebo budou zpracovávat 
osobní údaje na základě Smlouvy s Poskytovatelem, zpracovávají osobní údaje pouze za 
podmínek a v rozsahu Poskytovatelem stanoveném a odpovídajícím Smlouvě, ZOOÚ, 
(GDPR), nebo jiným právním předpisům, zejména zajistí/zajišťují zachování mlčenlivosti  
o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění ohrožuje nebo by mohlo ohrozit 
zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných 
prací pověřených osob; 

c) při zpracování osobních údajů jsou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených 
serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické 
podobě; 

d) při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě jsou osobní údaje uchovány  
v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně 
pověřené osoby; 

e) přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely 
zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným Smlouvou. 

11.10 Subjekty údajů jsou oprávněny:  
a) požadovat přístup k jejich osobním údajům;  
b) požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 
c) požadovat omezení zpracování osobních údajů; 
d) požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  
e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;  
f) využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 
g) využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, či jiného správního orgánu. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Má-li smluvní strana datovou schránku, považují se veškeré zaslané zásilky za doručené dnem 
dodání do datové schránky druhé smluvní strany, a to včetně odstoupení od Smlouvy. 

12.2 Není-li stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

12.3 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

12.4 Pokud by jednotlivá ustanovení Smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, 
nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného 
ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu 
a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných 
důvodů stala některá ujednání Smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou 
tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že 
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Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se 
o ustanovení, která oddělit nelze. 

12.5 Prodávající je podle ustanovení § 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 povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti  
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

12.6 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající 
souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé Smlouvy včetně nabídky v jejím plném znění, 
jakož i všech úkonů a okolností se  Smlouvou a zadávacím řízením souvisejících. 

12.7 Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažené ve Smlouvě a jejích přílohách nejsou 
považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by Prodávající 
trval na tom, že některý údaj obsažený ve Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím 
a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 občanského 
zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Prodávající. 

12.8 Kupující a Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou ze Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Sdělení o existujících 
neshodách, případně rozporech se Smlouvou bude zasláno písemně doporučeným dopisem 
druhé straně (popř. pokud má Prodávající k dispozici datovou schránkou jejím 
prostřednictvím). 

12.9 Jestliže nebude možné přes veškerou snahu spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou,  
a to místně a věcně příslušnými soudy. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo české. 

12.10 Nedílnou součástí Smlouvy je podrobná technická specifikace zboží (viz příloha č. 1A Seznam  
a kalkulace odborné literatury nakladatelství ANAG. 

12.11 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými 
oběma stranami. 

12.12 Smlouva je sepsána v českém jazyce ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 
smluvních stran. 

12.13 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem připojují svoje podpisy.  

Příloha:           

1A Seznam a kalkulace odborné literatury nakladatelství ANAG 

 

Prodávající: 
ANAG, spol. s r.o. 

Kupující: 
ČR – Státní úřad inspekce práce 

Místo, datum V Olomouci ……………………. Místo, datum V Opavě ……………………. 
Jméno Pavel Horák Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
Pozice Vedoucí knihkupectví Pozice Generální inspektor SUIP 
Podpis 
 
 

………………………………………………. 

Podpis 
 
 

………………………………………………. 
 



1/2

Označení/název knihy ISBN
počet 
kusů

jednotková cena za 
ks bez DPH

cena celkem bez DPH
sazba 
DPH

cena celkem vč. DPH

1270 ÚZ - Státní služba /96094/ 978-80-7488-303-3 16 48,93 Kč                   782,84 Kč 10%                   861,12 Kč 

1242 ÚZ - Zákoník práce 2018, rejstřík /96066/ 978-80-7488-275-3 54 56,02 Kč                3 024,98 Kč 10%                3 327,48 Kč 

1262 ÚZ - Správní řád, soudní řád správní, přestupky 
/96086/

978-80-7488-295-1 17 53,18 Kč                   904,09 Kč 10%                   994,50 Kč 

1221 ÚZ - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, 
Odškodňování, Odbory, Inspekce práce /96044/

978-80-7488-253-1 28 82,96 Kč                2 322,98 Kč 10%                2 555,28 Kč 

1263 ÚZ - Archivnictví a spisová služba,Skartační řízení 
/96087/

978-80-7488-296-8 3 41,84 Kč                   125,51 Kč 10%                   138,06 Kč 

1275 ÚZ - Občanský zákoník /96099/ 978-80-7488-308-8 2 98,56 Kč                   197,13 Kč 10%                   216,84 Kč 

1286 ÚZ - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci /96050/ 978-80-7488-319-4 17 131,18 Kč                2 230,09 Kč 10%                2 453,10 Kč 

1272 ÚZ - Zdravotní služby /96096/ 978-80-7488-305-7 13 84,38 Kč                1 096,96 Kč 10%                1 206,66 Kč 

1212 ÚZ - Svobodný přístup k informacím /96035/ 978-80-7488-244-9 4 91,47 Kč                   365,89 Kč 10%                   402,48 Kč 

1209 ÚZ - Ochrana osobních údajů, GDPR /96033/ 978-80-7488-241-8 14 46,09 Kč                   645,27 Kč 10%                   709,80 Kč 

1228 ÚZ - Ochrana zdraví /96051/ 978-80-7488-260-9 3 63,11 Kč                   189,33 Kč 10%                   208,26 Kč 

1265 ÚZ - Zemědělství, vinařství, myslivost, rybářství, 
ochrana zvířat /96089/

978-80-7488-298-2 5 204,93 Kč                1 024,64 Kč 10%                1 127,10 Kč 

1243 ÚZ - Cestovní náhrady /96067/ 978-80-7488-276-0 9 48,93 Kč                   440,35 Kč 10%                   484,39 Kč 

1257 ÚZ - Poplatky /96080/ 978-80-7488-290-6 1 60,27 Kč                      60,27 Kč 10%                      66,30 Kč 

1266 ÚZ - Stavební zákon a vyhlášky /96090/ 978-80-7488-299-9 2 169,47 Kč                   338,95 Kč 10%                   372,85 Kč 

Zákoník práce s komentářem k 1.2.2018 11.vydání /5720/ 978-80-7554-115-4 11 623,00 Kč                6 853,00 Kč 10%                7 538,30 Kč 

Přechod práv a povinností zaměstanvatele při změně 
dodavatele /2895/

978-80-7263-847-5 1 126,64 Kč                   126,64 Kč 10%                   139,30 Kč 

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha-prům. výdělek, 
srážky ze mzdy a další  /5743/

978-80-7554-138-3 14 355,73 Kč                4 980,18 Kč 10%                5 478,20 Kč 

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a 
příklady z praxe /5648/

978-80-7554-007-2 1 311,18 Kč                   311,18 Kč 10%                   342,30 Kč 

Kontrolní řád - komentář  /36166/ 978-80-7273-175-6 2 331,15 Kč                   662,29 Kč 10%                   728,52 Kč 

Zákon o státní službě s komentářem /65541/ 978-80-7478-843-7 3 1 411,09 Kč                4 233,27 Kč 10%                4 656,60 Kč 

Zákoník práce - velký komentář /11110/ 978-80-7400-290-8 2 2 120,18 Kč                4 240,36 Kč 10%                4 664,40 Kč 

Zaměstnávání cizinců na území ČR /5716/ 978-80-7554-148-2 21 234,82 Kč                4 931,18 Kč 10%                5 424,30 Kč 

Zaměstnanci v objektivu kamer.Právní aspekty 
monitoringu zaměstnanců /11003/

978-80-7400-453-7 2 319,09 Kč                   638,18 Kč 10%                   702,00 Kč 

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi /66034/ 978-80-7552-072-2 9 159,55 Kč                1 435,91 Kč 10%                1 579,50 Kč 

BOZP a PO v příkladech školské praxe, 2.vyd. /54634/ 978-80-8717-340-4 2 280,09 Kč                   560,18 Kč 10%                   616,20 Kč 

Abeceda personalisty 2018  /5687/ 978-80-7554-120-8 3 362,09 Kč                1 086,27 Kč 10%                1 194,90 Kč 

Meritum Mzdy 2018  /65967/ 978-80-7552-923-7 3 492,82 Kč                1 478,45 Kč 10%                1 626,30 Kč 

Výkladová stanoviska  /65837/ 978-80-7552-620-5 2 173,73 Kč                   347,45 Kč 10%                   382,20 Kč 

Zákoník práce a související ustanovení občanského 
zákoníku 2018  /5680/

978-80-7554-132-1 10 635,73 Kč                6 357,27 Kč 10%                6 993,00 Kč 

Abeceda mzdové účetní 2018 /5727/ 978-80-7554-117-8 4 425,73 Kč                1 702,91 Kč 10%                1 873,20 Kč 

Katalog prací ve veřejných službách a správě 2018 /5741/ 978-80-7554-123-9 3 330,27 Kč                   990,82 Kč 10%                1 089,90 Kč 

Cestovní náhrady podle ZP s komentářem a příklady od 
1.1.2018  /5719/

978-80-7554-110-9 5 196,64 Kč                   983,18 Kč 10%                1 081,50 Kč 
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Exekuce srážkami se mzdy 2018  /5728/ 978-80-7554-118-5 1 279,36 Kč                   279,36 Kč 10%                   307,30 Kč 

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce /5684/ 978-80-7554-157-4 1 292,09 Kč                   292,09 Kč 10%                   321,30 Kč 

Antidiskriminační zákon. Komentář, 2.vydání /11205/ 978-80-7400-618-0 3 843,82 Kč                2 531,45 Kč 10%                2 784,60 Kč 

Zákon o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině, 
prakt. Komentář /65808/

978-80-7552-510-9 4 226,91 Kč                   907,64 Kč 10%                   998,40 Kč 

GDPR/Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 
praktický komentář - 2.vydání  /66025/

978-80-7598-068-7 1 624,00 Kč                   624,00 Kč 10%                   686,40 Kč 

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní 
praxi /65856/

978-80-7502-200-4 2 276,55 Kč                   553,09 Kč 10%                   608,40 Kč 

Vzory podání a úkolů podle správního řádu s 
vysvětlivkami  /65946/

978-80-7502-213-4 2 340,36 Kč                   680,73 Kč 10%                   748,80 Kč 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování - praktický komentář /66041/

978-80-7598-103-5 2 967,91 Kč                1 935,82 Kč 10%                2 129,40 Kč 

Atipická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti? 
/65593/

978-80-7478-975-5 1 273,00 Kč                   273,00 Kč 10%                   300,30 Kč 

Cestovní náhrady v 326 příkladech 2018  /5722/ 978-80-7554-113-0 2 266,64 Kč                   533,27 Kč 10%                   586,60 Kč 

Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003-2013 
/11111/

978-80-7400-296-0 1 702,00 Kč                   702,00 Kč 10%                   772,20 Kč 

Správní trestání  /65970/ 978-80-7502-250-9 1 347,45 Kč                   347,45 Kč 10%                   382,20 Kč 

Správní řád s poznámkami a judikaturou 3.vydání /65865/ 978-80-7502-202-8 1 531,82 Kč                   531,82 Kč 10%                   585,00 Kč 

Pracovnělékařské služby  /65973/ 978-80-7552-955-8 1 177,27 Kč                   177,27 Kč 10%                   195,00 Kč 

FKSP, sociální fondy, benefity a jiné plnění 2018 /5729/ 978-80-7554-136-9 2 190,27 Kč                   380,55 Kč 10%                   418,61 Kč 

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné 
pracovní neschopnosti nebo karanténě /5731/

978-80-7554-119-2 3 171,18 Kč                   513,55 Kč 10%                   564,91 Kč 

Nabídková cena celkem 66 931,09 Kč         73 624,26 Kč         

(podpis osoby oprávněné zastupovat jménem či za účastníka, případně razítko)

● V případě, že účastník není plátce DPH, vyplní jednotkovou cenu v Kč bez DPH, do pole sazba DPH vyplní 0 a jednotková cena v Kč vč. DPH se bude rovnat jednotkové ceně v Kč bez 
DPH. Nabídková cena celkem bez DPH, tak bude v případě účastníka výběrového řízení, který není plátcem DPH, rovna nabídkové ceně celkem vč. DPH.

● Vzorce jsou zaokrouhlovány matematicky na 2 desetinná místa.

● Jednotkovou cenu uvádějte zaokrouhlenou na 2 desetinná místa.
Poznámky:
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