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Rámcová smlouva na dodávku spotřebního materiálu, 

spotřební elektroniky a servisní práce 

Č. 697/ 2019 -SML 

 

POVODÍ VLTAVY, státní podnik 
se sídlem:      Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 

statutární orgán:     RNDr.Petr Kubala, generální ředitel 

zastoupen:      XXXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Berounka Plzeň 

IČ:       70889953 

DIČ:       CZ70889953 

zapsán v obchodním rejstříku:    Městského soudu v Praze oddíl A, vložka 43594 

bankovní spojení:     Komerční banka Plzeň-město 

      č. účtu: XXXXXXXXXXXX 

 (dále jen jako „Objednatel“)   

na straně jedné   

a 

YOUR SYSTEM, spol. s.r.o. 
se sídlem:      Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 

jednající:       RNDr. Jan Huspeka, jednatel společnosti  

IČ:       00174939 

DIČ:       CZ00174939 

zapsaná v obchodním rejstříku:    Městského soudu v Praze oddíl C,vložka 72 

bankovní spojení:     Komerční banka Plzeň 

      č. účtu: XXXXXXXXXXX 

 (dále jako „Dodavatel“)   

 na straně druhé 

 

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají v souladu s ustanovením § 

1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů, tuto Rámcovou smlouvu 

na dodávku spotřebního materiálu, spotřební elektroniky a servisní práce (dále „Smlouva“).  
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1. Předmět a účel Smlouvy  

1.1 Předmětem Smlouvy jsou dodávky spotřebního materiálu do laserových a inkoustových tiskáren, drobné 
spotřební elektroniky včetně spotřebního materiálu, náhradních dílů, komponent pro spotřební 
elektroniku a servisní práce výpočetní techniky a spotřební elektroniky (dále ve smlouvě označeno jen 
jako „dodávka“).  

1.2 Objednatel je oprávněn vyzvat Dodavatele k dodávce (dále jen „objednávka“) v souladu s touto 
Smlouvou. Objednatel není povinen takovou objednávku učinit. Počet objednávek je neomezený. 

1.3 Dodavatel se zavazuje k dodávce za podmínek uvedených v této Smlouvě a v objednávce ve sjednaném 
sortimentu, množství, jakosti a čase a převádět na Objednatele vlastnické právo ke zboží dodané v rámci 
dodávky.  

1.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za dodávku touto Smlouvou a objednávkou sjednanou cenu. 

1.5 Bližší specifikace a požadavky Objednatele na dodávku budou vždy vymezeny v objednávce dle čl. 2. 
této Smlouvy. 

2. Objednávka zboží 

2.1 Tato Smlouva bude plněna na základě písemných objednávek Objednatele. Objednávka Objednatele 
musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:  

a) Identifikační údaje Dodavatele a Objednatele 
b) Číslo objednávky, datum vystavení 
c) Číslo Smlouvy 
d) Specifikaci a množství požadované dodávky 
e) Cenu dodávky pro případ, že druh dodávky není uveden v příloze č.2 individuální ceny 

dodávek, a to na základě předchozí cenové nabídky 
f) Podpis oprávněné osoby Objednatele. 

 
2.2 Objednávku je Dodavatel povinen ve lhůtě do 2 pracovních dnů od jejího obdržení písemně potvrdit. 

Písemným potvrzením Dodavatelem vstupuje objednávka v platnost. Písemné potvrzení objednávky 
musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:  

a) identifikační údaje Objednatele a Dodavatele,  
b) identifikaci objednávky, která je potvrzována,  
c) označení osoby činící potvrzení, jež je oprávněna jednat jménem Dodavatele. 

 
2.3 Objednávky i potvrzení objednávek budou činěny písemně, přičemž pro účely této Smlouvy se za 

písemnou objednávku a její potvrzení považuje i její zaslání faxem nebo e-mailem na kontakty uvedené 
v Příloze č. 1, resp. adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy.  

2.4 V případě, že objednávka nebude splňovat uvedené minimální náležitosti, má Dodavatel povinnost na 
tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele. Učiní-li Objednatel novou objednávku, je Dodavatel 
povinen ve lhůtě do 2 pracovních dnů od jejího obdržení tuto písemně potvrdit. Dodací lhůta běží od 
okamžiku doručení této nové objednávky. Objednatel je oprávněn provést změnu či zrušení objednávky 
bez dalších sankcí nejpozději do 5 dnů před sjednaným dnem dodání požadovaného plnění. 

2.5 V případě, že potvrzení objednávky nebude splňovat uvedené minimální náležitosti, má Objednatel 
povinnost na tuto skutečnost neprodleně upozornit Dodavatele. Dodavatel je poté povinen vystavit nové 
potvrzení objednávky, toto však nemá vliv na běh dodací lhůty. 

2.6 Jestliže z obsahu objednávky Objednavatele nebude zřejmé ujednání smluvních stran o kupní ceně, 
dopravních podmínkách, místu dodání, platebních podmínkách, apod., řídí se právní vztahy mezi 
smluvními stranami ustanoveními této Smlouvy. 

2.7 V případě, že ujednání obsažené v jednotlivé objednávce se bude odchylovat od ustanovení obsaženého 
v této Smlouvě, má ujednání obsažené v objednávce přednost před ustanovením obsaženým v této 
Smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění objednaného v dané objednávce. 
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3. Cena za dodávku 

3.1 Celková cena plnění dle objednávek na základě této Smlouvy nesmí přesáhnout 280.000,- Kč bez DPH. 

3.2 Dodavatel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy k dodávkám vybraných položek zboží odběrateli 
v maximálních cenách bez DPH uvedených v Příloze č.2 této smlouvy – tabulka individuálních cen. Na 
ostatní zboží, které není uvedeno v Příloze č.2 této smlouvy bude odběrateli poskytnuta sleva, vyjma 
zboží v akci a ve výprodeji, ve výši – 10 % z běžných koncových cen Dodavatele bez DPH. Dodavatel se 
zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy k poskytnutí základní hodinové sazby za hodinu servisních 
prací výpočetní techniky a spotřební elektroniky ve výši 550,- Kč bez DPH. V případě, že výpočetní 
technika či elektronika předaná Objednavatelem Dodavateli k opravě bude neopravitelná či jejich oprava 
neekonomická, vystaví o této skutečnosti Dodavatel Odběrateli písemné potvrzení bezplatně a u 
takových zařízení nabídne Odběrateli provedení ekologické likvidace za paušální úhradu ve výši 100,- 
Kč/kus. 

3.3 V případě zvýšení cen zboží oproti údajům Přílohy č. 2 této Smlouvy má Objednatel právo odstoupit od 
této Smlouvy. 

3.4 V případě, že dojde na trhu ke snížení cen u zboží uvedeného v Příloze č.2, je prodávající povinen 
provést snížení kupní ceny za toto zboží na srovnatelnou úroveň. Tuto změnu oznámí odběrateli 
písemně, přičemž pro účely této Smlouvy se za písemné oznámení považuje i její zaslání faxem nebo e-
mailem na kontakty uvedené v Příloze č. 1, resp. adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. 

3.5 Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena za dodávku již v sobě zahrnuje veškeré 
náklady Dodavatele spojené s plněním dle této Smlouvy. Cena za dodávku je cenou konečnou, nejvýše 
přípustnou a nemůže být změněna.  V ceně za celou dodávku je zahrnuto zejména: 

a) náklady na balení a označení dodávky dle požadavků Objednatele, 
b) clo, celní poplatky,  
c) případná ekologická likvidace dodávky a služby s ní spojené, 
d) záruka v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. 

4. Platební podmínky  

4.1 Daňový doklad bude vystaven Dodavatelem vždy nejdříve po převzetí celé dodávky objednané 
Objednatelem v příslušné objednávce a po odstranění všech případných vad dodávky obsažených 
v protokolu o předání a převzetí dodávky. Nedílnou součástí daňového dokladu bude Objednatelem 
potvrzený protokol o předání a převzetí dodávky.  

4.2 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních 
předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění a níže 
uvedené údaje: 

  Číslo Smlouvy, 
  Číslo objednávky, 
  Platební podmínky v souladu se Smlouvou, 
  Popis fakturované dodávky, rozsah, jednotkovou a celkovou cenu, 
  Soupis dodávky - přílohou je protokol o předání a převzetí dodávky (dodací či servisní list) 

potvrzený Objednatelem. 
4.3 V případě, že Dodavatel splňuje podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, je povinen tuto skutečnost oznámit v rámci každého vystaveného daňového dokladu. 

4.4 V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto 
Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Dodavateli, aniž se 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů počíná běžet znovu od vystavení 
doplněného/opraveného daňového dokladu Dodavatelem. 

4.5 Splatnost daňového dokladu vystaveného Dodavatelem je 30 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení 
Dodavatelem. Dodavatel zašle daňový doklad spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli, 
a to doporučeným dopisem do 5 kalendářních dnů od vystavení.  
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Zasílací adresa pro doručení faktury/daňového dokladu Objednateli je:  

POVODÍ VLTAVY, státní podnik 
Denisovo nábřeží 14 
301 00 Plzeň 
 

4.6 Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv zálohy na cenu dodávky. 

5. Doba, místo a podmínky dodávky 

5.1 Dodávku objednanou Objednatelem v příslušné objednávce je Dodavatel povinen dodat Objednateli 
nejdéle do 15 kalendářních dní od dne doručení objednávky Dodavateli, není-li v objednávce stanovena 
Objednatelem jiná lhůta. Místem dodávky je POVODÍ VLTAVY, státní podnik, Denisovo nábřeží 14, 
301 00 Plzeň není-li v objednávce stanoveno Objednatelem jiné místo dodávky. Termín a místo dodávky  
lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran. 

5.2 Každá dodávka bude vybavena dodacím či servisním listem, který bude potvrzen oběma Smluvními 
stranami při předání a převzetí dodávky a bude sloužit jako protokol o předání a převzetí dodávky.  
Objednatel je oprávněn zboží odmítnout převzít, pokud má dodávka vady nebo nebyla–li dodávka 
dodána ve sjednaném druhu, jakosti, množství či čase.  

5.3 Objednatel je oprávněn převzít částečné plnění, pokud tak učiní, tato skutečnost se vyznačí v protokole o 
předání a převzetí dodávky (dodacím či servisním listě). Dodavatel je povinen dodat zbývající část 
dodávky nejpozději v sjednané dodací lhůtě. 

5.4 V  případě,  že  Objednatel  dodávku  neodmítne  převzít,  ačkoli  má  vady,  uvede  se  tato  skutečnost  do  
dodacího či servisního listu a Dodavatel je povinen odstranit vady nejpozději do 10 dnů od převzetí 
dodávky. 

5.5 O dodávce je Dodavatel povinen Objednatele informovat nejméně 3 pracovní dny předem e-mailem a 
telefonicky na kontakty uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. 

5.6 Dodávané zboží v rámci dodávky bude zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím k 
místu dodávky a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a kvalita zboží a zboží bylo 
zajištěno proti poškození mechanickými a atmosférickými vlivy. Na obalu musí být vhodným způsobem 
vyznačen druh zboží a jeho množství, popř. další sjednané či obvyklé údaje. 

5.7 Spolu s dodávkou budou Objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty 
(např. prohlášení o shodě), které se k dodávce vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k 
užívání dodávky. Veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a 
okamžikem jejich předání Objednateli se stávají jeho výlučným vlastnictvím. 

6. Záruční podmínky, odpovědnost za vady  

6.1 Dodavatel zaručuje Objednateli, že zboží dodané v rámci dodávky v souladu s touto Smlouvou bude:  

a) nové a nepoužité,  
b) plně funkční, 
c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti Dodavatel zaručuje Objednateli, že 

zboží získalo veškerá nezbytná osvědčení pro užití zboží v České republice, pokud je takové 
osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Dodavatel předá kopie těchto 
osvědčení Objednateli při předání zboží, 

d) mít jakost a provedení stanovenou v této Smlouvě, 
e) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 
f) bez právních vad. Dodavatel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně zboží není 

veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky týkající se zboží, a pokud 
Dodavatel není výrobcem zboží, že Dodavatel uhradil cenu za zboží dle smlouvy, na základě 
které toto zboží nabyl. 

g) bezpečné, zejména, že toto zboží neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky 
a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech, 

h) splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a 
zákona o obalech. 
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6.2 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na jakost na dobu 24/12 měsíců ode dne převzetí dodávky 
Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Zárukou za jakost dodávky přejímá Dodavatel závazek, 
že dodávka bude po tuto dobu způsobilá pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si 
zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se vyskytne 
v době trvání záruky. Objednatel je povinen záruční vady oznámit Dodavateli nejpozději do 30-ti dnů od 
jejich zjištění. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dodávku pro jeho vady, 
za které odpovídá Dodavatel. 

6.3 Dodávka má vady, jestliže nebyla dodána v souladu s touto Smlouvou nebo objednávkou poruší-li 
Objednatel tuto Smlouvu nebo objednávku, zejména má dodávka vady, pokud nebyla dodána 
v sjednaném druhu, množství a jakosti. Za vady dodávky se považují i vady v návodech (manuálech) 
k použití, dokladech a dokumentech. 

6.4 Objednatel je povinen ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí dodávky zkontrolovat dodávku s odbornou péčí, 
zejména zda je dodána ve sjednaném druhu, množství a jakosti, zda není poškozena, znehodnocena či 
nemá jiné vady. Jakékoliv zjištěné vady či nedostatky je Objednatel povinen v této lhůtě oznámit 
Dodavateli. Dodavatel odpovídá za zjištěné vady či nedostatky, jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě. 

6.5 Dodavatel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má dodávka v okamžiku převzetí 
dodávky Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době.  Dodavatel odpovídá rovněž za 
jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí dodávky Objednatelem, jestliže je způsobena 
porušením povinnosti Dodavatele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit Dodavateli 
nejpozději do 30-ti dnů od jejich zjištění.  

6.6 Dodavatel prohlašuje, že zboží dodané v rámci dodávky nemá žádné právní vady, zejména že 

a) je oprávněn převést bez dalšího vlastnické právo ke zboží na Objednatele,  
b) zboží není zatíženo zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích osob, 
c) Objednatel je oprávněn toto zboží užívat a prodávat dále třetím osobám na území celého 

světa, aniž by byl povinen uzavírat s třetími osobami zvláštní smlouvy a aniž by mu vůči 
třetím osobám vznikaly jakékoli jiné závazky. 

Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné právní vady oznámit Dodavateli nejpozději do 30-ti dnů od 
jejich zjištění. Dodavatel odpovídá za zjištěné právní vady, jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě. 

6.7 Dodavatel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o možných nevhodných a nebezpečných 
vlivech, které mohou způsobit nahlášené vady.  

6.8 Dodavatel je povinen odstranit záruční vady dodávky formou dodání náhradní dodávky za dodávku 
vadnou ve lhůtě 10-ti dnů od uplatnění tohoto nároku. Nedodá-li Dodavatel náhradní dodávku za 
dodávku vadnou v této lhůtě nebo oznámí-li Dodavatel před uplynutím této lhůty Objednateli, že 
náhradní dodávku nedodá, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo příslušné objednávky 
nebo uplatnit nárok na slevu z kupní ceny.  

6.9 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn zboží dodané v rámci dodávky upravovat, 
zejména opatřovat je polepy či nápisy. Tyto úpravy nejsou důvodem nemožnosti odstoupení od Smlouvy 
nebo objednávky nebo vrácení vadného zboží Dodavateli a Dodavatel se zavazuje takto upravené zboží 
přijmout bez nároku na jakoukoliv náhradu. 

6.10 Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady dodávky není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody a 
ušlého zisku. 

7. Sankce  

7.1 V případě prodlení Dodavatele s dodávkou je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z celkové kupní ceny dodávky objednané v příslušné objednávce, s jejímž plněním je 
Dodavatel v prodlení, za každý den prodlení. 

7.2 Za každé jednotlivé porušení povinnosti týkající se mlčenlivosti nebo ochrany obchodního tajemství, je 
Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč. 

7.3 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je Objednatel povinen 
uhradit Dodavateli úrok z prodlení dle  nařízení vlády č. 353/2013 Sb. a dalších právních předpisů. 



 

Rámcová smlouva na dodávku spotřebního materiálu, spotřební elektroniky a servisní práce 

 

Strana 6 (celkem 10) 

7.4 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody a ušlý zisk 
v celém rozsahu způsobené škody.  

7.5 Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 
30 dnů od dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě. 

8. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží 

8.1 Vlastnictví ke zboží dodanému v rámci dodávky na základě této Smlouvy přechází na Objednatele 
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží (dodacího listu) Objednatelem. Tímto 
okamžikem taktéž přechází na Objednatele nebezpečí škody na zboží. 

9. Další závazky Smluvních stran  

9.1 Dodavatel je povinen pověřit plněním závazků z  této Smlouvy pouze ty své pracovníky, kteří jsou k 
tomu odborně způsobilí. 

9.2 Dodavatel se zavazuje splnit podmínky ekologické likvidace starých zařízení dle požadavků Objednatele.  

9.3 Jestliže vznikne na straně Dodavatele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 a násl. občanského  zákoníku, 
Dodavatel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině Objednatele. Pokud 
není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Dodavatel pokračovat v realizaci svých závazků 
vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat 
alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pro případ následné 
nemožnosti plnění dodavatele platí ustanovení § 2006 – 2008 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).  

9.4 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto Smlouvou stanoveno 
jinak. Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené 
pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či tel. čísla Smluvních stran uvedená v Příloze č. 1 nebo v záhlaví 
této Smlouvy.  

9.5 Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Dodavatele během plnění předmětu této Smlouvy, je-li to 
nezbytné, přístup na příslušná pracoviště Objednatele a součinnost nezbytnou k provedení předmětu 
plnění. Dodavatel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele příslušné bezpečnostní předpisy. 

9.6 Při plnění této Smlouvy je Dodavatel vázán touto Smlouvou, zákony, obecně závaznými právními 
předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele. 
Dodavatel je povinen včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž 
následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. 
Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Dodavatel neodpovídá za 
jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

9.7 Dodavatel se zavazuje: 

§ informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle této 
Smlouvy, 

§ plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, 
§ požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Smlouvy, 
§ na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o schůzku 

nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento 
termín po dohodě obou Smluvních stran zkrátit. 

9.8 Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.   

9.9 Dodavatel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na obchodní 
firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci 
Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

9.10 Smluvní strany sjednávají, že veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související 
se Smluvními stranami a všechny skutečnosti, o nichž se dozví v souvislosti s touto Smlouvou, které 
nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích, jsou Smluvními stranami považovány za obchodní 
tajemství. Pro účely této Smlouvy jsou důvěrnými informacemi a obchodním tajemstvím zejména tato 
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Smlouva, zápisy z jednání Smluvních stran, všechny informace, které poskytne Objednatel Dodavateli, 
ať již v podobě materializované nebo dematerializované. Smluvní strany se zavazují: 

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti, 

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 
Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným 
osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu, 

c) omezit počet svých zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout 
účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly 
uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

10. Doba trvání Smlouvy 

10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami této Smlouvy a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“). 

10.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.3.2020 nebo do vyčerpání celkové ceny plnění  ve 
výši 280.000,-Kč bez DPH sjednané v článku 3.1 této Smlouvy, a to dle toho, která skutečnost nastane 
dříve. 

10.3 Účinnost této Smlouvy zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, písemnou 
dohodou Smluvních stran, výpovědí a z důvodů uvedených ve Smlouvě a dále odstoupením:  

a) Objednatele, pokud Dodavatel bude déle než 5 dnů v prodlení s předáním dodávky dle této 
Smlouvy nebo objednávky, 

b) Objednatele, pokud Dodavatel bude déle než 5 dnů v prodlení s odstraněním vad dodávky 
dle této Smlouvy nebo Dodavatel opakovaně, tj. nejméně 2 x, bude v prodlení s  odstraněním 
vad dodávky, 

c) Objednatele, pokud kvalita či jakost dodávky opakovaně, tj. nejméně 2 x, vykáže nižší než 
smluvenou kvalitu či jakost,  

d) Dodavatele, pokud Objednatel bude přes písemné upozornění Dodavatele déle než 20 dnů od 
písemného upozornění Dodavatele v prodlení s plněním své platební povinnosti vůči 
Dodavateli,  

e) Objednatele, pokud Dodavatel opakovaně, tj. nejméně 2 x, poruší svou povinnost dle této 
Smlouvy nebo objednávky, 

f) Objednatele, pokud Dodavatel opakovaně, tj. nejméně 2 x, nepotvrdí objednávku 
Objednatele v sjednaném termínu, 

g) Objednatele, je-li Dodavatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v 
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 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. 

Smluvní strany mají právo odstoupit ve výše uvedených případech i pouze od příslušné objednávky. 

10.4 Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je doručeno písemné prohlášení jedné Smluvní strany o 
odstoupení od Smlouvy nebo příslušné objednávky druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od 
Smlouvy si Smluvní strany nebudou vracet plnění řádně poskytnutá ke dni účinnosti odstoupení od 
Smlouvy. 

10.5 Kterákoliv strana je oprávněna Smlouvu vypovědět v tříměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet 
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. 

 

11.  Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
řešeny pokud možno nejprve smírně. 
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11.2 Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud 
příslušný dle místa sídla Objednatele. 

11.3 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, 
pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro 
adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení 
nedověděl. 

11.4 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 
nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho 
část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě Smluvní strany zavazují neúčinné a 
neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší 
ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno. 

11.5 Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé Smluvní 
strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. Zároveň 
potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy jsou pravdivé, platné a 
právně vymahatelné. 

11.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá 
Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této Smlouvy. 

11.7 Objednatel bez zbytečného odkladu zašle tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. 
Dodavatel bere povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a souhlasí s uveřejněním 
údajů z této smlouvy a metadat v registru smluv v souladu se ZRS. 

11.8  Tuto Smlouvu lze měnit pouze výslovným písemným ujednáním Smluvních stran, podepsaným 
oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato ujednání budou nazývána „Dodatek “ a budou číslována 
vzestupnou číselnou řadou. Jakákoliv Smluvní strana je oprávněna vyvolat jednání k doplnění či změně 
této Smlouvy. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku 
Smlouvy, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku.  

11.9 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam kontaktních osob 
 

11.10 Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné 
vůle prosté tísně. 

 

V Plzni dne  

Za Objednatele: 

 

 

………………………………………………… 
Ing. Miloň Kučera 

ředitel závodu Berounka 

 

V Praze dne  

Za Dodavatele: 

 

 

………………………………………………… 
RNDr. Jan Huspeka 

jednatel a ředitel společnost 
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Příloha č. 1: Seznam kontaktních osob 

1. Odpovědnými pracovníky Dodavatele a Objednavatele ve věcech obchodních a smluvních jsou: 

Za Objednavatele: 
XXXXXXXXXXXX, vedoucí útvaru ředitele závodu Berounka 
tel: XXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
 
Za Dodavatele: 
XXXXXXXXX, ředitel pobočky Plzeň 
tel:  XXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
 

2. Odpovědnými pracovníky Dodavatele a Objednavatele ve věcech technických jsou: 

Za Objednavatele: 

Ing. XXXXXXXXXX, informatik 
tel:  XXXXXXXXX 
e-mail:  XXXXXXXXXXX 
 
Za Dodavatele: 
XXXXXXXX, Senior IT Specialist 
tel:   XXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXX 
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Příloha č. 2: Tabulka individuálních cen 

P/N Název (pouze originální tonery, náplně) Cena bez DPH za ks
006R01517 Xerox Toner Black pro WorkCentre 7525 / 30 (26.000s) 2980
006R01518 Xerox Toner Yellow pro WorkCentre 7525 / 30 (15.000s) 2995
006R01519 Xerox Toner Magenta pro WorkCentre 7525 / 30 (15.000s) 2995
006R01520 Xerox Toner Cyan pro WorkCentre 7525 / 30 (15.000s) 2995
008R13061 Xerox Odpadní nádoba toneru pro AltaLink C80xx 655
108R00909 Xerox Toner Black pro Phaser 3140, 3160 (2.500 str) 1545

A0V301H Konica Minolta toner černý pro MC1600 / 1680 / 1690 (2500 stran) 1814
A0V30NH Konica Minolta sada barevných tonerů (C,M,Y) do MC1600 6610
C2P43AE HP C2P43AE Ink Cart No.950XL+951XL CMYK, (CN045AE-48) 2420

CB436A HP CB436A Toner 36A pro LJ P1505, M1120,M1522, (2000str), Black 1709
CE410A HP CE410A Toner 305A pro CLJ M351 / M375 / M451 / M475, (2200str), Black 1825
CE411A HP CE411A Toner 305A pro CLJ M351 / M375 / M451 / M475, (2600str), Cyan 2600
CE412A HP CE412A Toner 305A pro CLJ M351 / M375 / M451 / M475, (2600str), Yellow 2600
CE413A HP CE413A Toner 305A pro CLJ M351 / M375 / M451 / M475, (2600str), Magenta 2600

0452B002 Canon toner IR-C2880, 3380 black (C-EXV21) 910
0453B002 Canon toner IR-C2880, 3380 cyan (C-EXV21) 2026
0454B002 Canon toner IR-C2880, 3380 magenta (C-EXV21) 2026
0455B002 Canon toner IR-C2880, 3380 yellow (C-EXV21) 2026

FM2-5533-000 Odpadní nádobka Canon iRC2380/2880/3080/3380/3880 516
8524B002 Canon toner IR-C3320, 3325, 3330i black (C-EXV49) 1420
8525B002 Canon toner IR-C3320, 3325, 3330i cyan (C-EXV49) 2005
8526B002 Canon toner IR-C3320, 3325, 3330i magenta (C-EXV49) 2005
8527B002 Canon toner IR-C3320, 3325, 3330i yellow (C-EXV49) 2005

CE310A HP CE310A Toner 126A pro CLJ CP1025 / M275, (1200str), Black 1115
CE311A HP CE311A Toner 126A pro CLJ CP1025 / M275, (1000str), Cyan 1240
CE312A HP CE312A Toner 126A pro CLJ CP1025 / M275, (1000str), Yellow 1240
CE313A HP CE313A Toner 126A pro CLJ CP1025 / M275, (1000str), Magenta 1240
CC530A HP CC530A Toner 304A pro CLJ CM2320 / CP2025, (3500str), Black 2700
CC531A HP CC531A Toner 304A pro CLJ CM2320 / CP2025 (2800str), Cyan 2630
CC532A HP CC532A Toner 304A pro CLJ CM2320 / CP2025, (2800str), Yellow 2630
CC533A HP CC533A Toner 304A pro CLJ CM2320 / CP2025 (2800str), Magenta 2630

A8DA150 TONER ČERNÝ TN-324K 910
A8DA350 TONER PURPUROVÝ TN-324M 2080
A8DA250 TONER ŽLUTÝ TN-324Y 2080
A8DA450 TONER AZUROVÝ TN-324C 2080

Servisní práce při opravě výpočetní techniky (za hodinu) 550  

 


