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RÁMCOVÁ SMLOUVA č. SML/20Í9/03266

uzavřená ve smysfu § 2079 a násl. zákona č, 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník44), mezi těmito smluvními stranami:

BRUDRA, s.r.o.
se sídlem: Jemnická 17, Praha 4,
zastoupenál__
IČ: 48110841 
DIČ: CZ48110841 
tel.:
Bankovní; 
číslo účtu:
(dále jen „Prodávající44)

140 00
[jednatelem

a

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01
jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy
na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
číslo účtu: 620023-5157998/6000
korespondenční a fakturační adresa:
Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy 
Korunní 98, Praha 10, 101 00 
(dále jen „Kupující44)

* <

Prodávající a Kupující se v souladu s výsledky veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu 
v otevřeném řízení „VZ 90318 - Dodávky polokošilí pro potřeby Městské policie hi. m. 
Prahy na 4 roky“, ve které zadavatel jako Kupující přijal nabidku Prodávajícího, dohodli 
na následujícím zněni rámcové smlouvy (dáte jen „Smlouva44).

1.
Předmět smlouvy a předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího spočívající v dodávání polokošil (dále 
jen „předmět plnění44) pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazené do Městské policie hl. m. Prahy 
(dále jen „MP HMP“). V ceně za předmět plněni je i dodání na místo plněni. Předmětem 
Smlouvy je též závazek Kupujícího zaplatit Prodávajícímu za řádně poskytnuté dodávky cenu 
za podmínek níže uvedených.



2. Prodávající je vlastníkem předmětu plnění a nese nebezpečí škody na něm do nabytí 
vlastnického práva k předmětu plněni Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu 
plnění jeho převzetím. Kupující za řádně dodaný předmět plnění zaplatí Prodávajícímu cenu 
dle čl. III. odst. 1 Smlouvy’.

II.
Podrobná specifikace předmětu plnění

1. Prodávající bude dodávat předmět plnění s obchodním označením:

Polokošile modrá, krátký rukáv, dámská verze - 80Q60G-TM 
Polokošile modrá, krátký rukáv, pánská verze - 800601 -TM 
Polokošile žlutá, krátký rukáv, dámská verze - 800600-ZL 
Polokošile žlutá, krátký rukáv, pánská verze - 800601-ZL

2. Podrobná specifikace předmětu plnění, kterou předmět plnění musí splňovat, je uvedena 
v Příloze č. I Smlouvy.

3. Jednotlivé dodávané položky předmětu plnění musí odpovídat střihem, provedením, 
barvou, materiálem a kvalitou zpracování vzorkům, které Prodávající předložil Kupujícímu 
v rámci veřejné zakázky „VZ 90318 - Dodávky po)okosili pro potřeby Městské policie hl. m. 
Prahy na 4 roky‘\ Vzorky budou uloženy u Kupujícího po dobu trvání platnosti smlouvy.

4. Prodávající je během trvání Smlouvy povinen na výzvu Kupujícího předložit ve lhůtě 
30 kalendářních dnů zkušební protokoly akreditované zkušebny pro nabízené produkty o shodě 
s parametry uvedenými v Příloze ě. I Smlouvy včetně ČSN EN ISO 13688. Připouští se lepší 
docílené hodnoty.

5. Kupující si vyhrazuje právo kdykoliv obdržené výrobky technologicky testovat.

6. Kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají 
vliv na cenu výrobku a nejsou v rozporu se specifikací danou zadávací dokumentací veřejné 
zakázky.

7. Kupující připouští po předchozím písemném odsouhlasení v době trvání Smlouvy 
drobné designové změny předmětu plnění vyplývající z úprav nástupnických modelových řad, 
které však v žádném případě nesmí mít vliv na cenu a íimkčnost předmětu plnění.

III.
Cenové ujednání a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění na základě této Smlouvy je stanovena jako cena konečná, platná
po celou dobu trvání Smlouvy, neměnná bez ohledu na vývoj inflace, či jiných skutečností, 
promítajících se do ceny výrobků, technologií či služeb na trhu a činí:

Polokošile modrá, krátký rukáv, dámská verze - 495,- Kč bez DPH

Polokošile modrá, krátký rukáv, pánská verze - 495,- Kč bez DPH



Polokošile žlutá, krátký rukáv, dámská verze - 595,- Kč bez DPH 

Polokošile žlutá, krátký rukáv, pánská verze - 595,- Kč bez DPH

2. Kupující zaplatí za předmět plnění na základě faktury, kterou Prodávající doručí 
Kupujícímu při každé dodávce předmětu plněni. Částka uvedená na faktuře bude odpovídat 
skutečnému objemu dodaného množství předmětu plnění a bude vždy navýšena o příslušnou 
sazbu DPH. Skutečný objem bude určen součinem skutečně dodaného předmětu plnění a 
jednotkových cen. Součástí faktury bude dodací list potvrzený za Kupujícího pověřenýrp 
pracovníkem MP HMP.

3. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dnů ode dne doručení Kupujícímu. Za 
uhrazenou se faktura považuje v den, kdy Prodávající obdržel platbu na svůj účet. Prodávající 
je oprávněn vystavit zálohovou fakturu po dohodě s Kupujícím.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanoveni § 11 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a stanovené náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

5. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované údaje a nebude vystavena ve výši 
prokazatelných nákladů, je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (deseti) dnů od jejího 
obdržení Prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. 
V takovém případě přestane běžet Ihúta splatnosti faktury a nová Ihůta začne běžet dnem 
doručení opravené faktur}' Kupujícímu.

6. Nejvyšší celkový možný objem plnění je 19 000 000,- Kč bez DPH.

7. Kupující není povinen objednat předmět plnění v rozsahu odpovídajícímu nejvyššímu 
celkovému předpokládanému objemu plnění, a to bez jakýchkoliv sankcí.

IV.
Dodací podmínky

1. Místem plnění jsou sklady MP HMP na adrese Kundratka 19, Praha 8.

2. Jednotlivé dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě této Smlouvy a na 
základě objednávek Kupujícího. Objednávky za Kupujícího budou činit oprávněné osoby 
zařazené do Útvaru provozního a logistického zabezpečení.

3. Objednávky předmětu plnění budou činěny na základě objednávek zasílaných 
elektronickou poštou.

4. Prodávající potvrdí akceptaci objednávky elektronickou formou, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů.

5. Kupující bude odebírat předmět plnění na základě dílčích objednávek dle svých potřeb.



/

Kontaktní osoby za Kupujícího;
I, tel. e-mailj
■tel.; e-mail: |

Kontaktní osoba za Prodávajícího;

jménoe-mail:

7, Požadovaný termín dodání musí být uveden na objednávce. Minimální lhůta pro dodání 
předmětu plnění dané první objednávkou je 60 kalendářních dnů od nabytí platnosti Smlouvy, 
pro následující objednávky je minimální lhůta pro dodání předmětu plnění 30 kalendářních dnů 
od akceptace objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí objednávky v případě, že Kupující je v 
prodleni s úhradou předchozích dodávek předmětu plnění.

9, Dodávky předmětu plnění musí přesně odpovídat počtu a specifikaci uvedeným 
v objednávce. Dokladem o předání předmětu plnění je dodací list potvrzený za Kupujícího 
pověřeným pracovníkem MP HMP. Na dodacím listě musí být uvedeno číslo příslušné 
objednávky.

10. Na každém dodaném výrobku musí být uveden výrobce, složení materiálu, velikost, 
symboly ošetřeni (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758 a datum výroby (měsíc/rok).

11. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu bez odkladu nepředvídané objektivní 
překážky, které znemožňují splnění dodávky ve sjednaném terminu a které nejsou způsobeny 
úmyslným či nedbalostním jednáním Prodávajícího. V lakovém případě obě strany neprodleně 
dohodnou nový termín dodávky.

V.
Odpovědnost za vady předmětu plnění

1. Vadou se rozumí odchylka od požadovaného rozsahu, vlastností či parametrů 
stanovených normami či jinými obecně závaznými právními předpisy uvedenými ve Smlouvě. 
Za vady se taktéž považují vady v dokladech nutných pro užívání předmětu plnění. Při 
uplatnění odpovědnosti Prodávajícího za vady se bude ve věcech v této Smlouvě neupravených 
postupovat dle občanského zákoníku.

2. Prodávající je povinen dodat předmět plnění bez vad. Nebude-li dodávka splňovat 
kvalitativní nebo kvantitativní požadavky uvedené ve Smlouvě, má Kupující právo vrátit podle 
vlastního uvážení celou dodávku nebo její část Prodávajícímu k náhradnímu plnění, v rámci 
něhož Prodávající nejpozději do 7 dnů od takto uplatněné reklamace bezplatně nahradí dodávku 
předmětu plnění dodáním nové bezvadné dodávky nebo chybějící části dodávky 
v reklamovaném množství. Při nesplnění těchto podmínek je Kupující oprávněn od Smlouvy 
odstoupit.



VI.
Smluvní sankce

1. V případě, že Prodávající nedodá Kupujícímu řádně předmět plnění nej později ve lhůtě 
uvedené v článku IV odst. 7 Smlouvy Je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy a případně 
uplatnit právo na smluvní sankci ve výši 0,1 % z ceny předmětu plnění za každý den prodlení, 
nejvýše však do 100 % ceny předmětu plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Neuhradf-li Kupující fakturu v termínu splatnosti, je Prodávající oprávněn uplatnit 
právo na úroky z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodleni, 
nejvýše však do výše 100 % z ceny dodávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. V případě vadného plnění není uplatněním smluvních sankcí dotčeno právo obou 
účastníků na náhradu škody dle obecně platných předpisů.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
na závazky vyplývající pro ně z této smlouvy nepoužije.

VII.
Zvláštní ujednáni

I. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednání nepovažují za 
obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovné sjednávají, že uveřejněni této Smlouvy v registru smluv dle 
zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv a je uzavřena do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. Ill 
odst. 6 Smlouvy', nejdéle však na dobu čtyř let od nabytí platnosti smlouvy.

2. Každá smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to bez udání 
důvodu. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a počíná běžet okamžikem doručeni písemné výpovědi 
na adresu druhé smluvní strany

3. Odstoupit od Smlouvy mohou obě smluvní strany ze zákonem stanovených důvodů ěi 
za podmínek uvedených ve Smlouvě.



4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž Prodávající 
obdrží 2 vyhotovení a Kupující 2 vyhotovení.

5. Změny a doplňky Smlouvy lze činit jen písemnou formou na základě dohody obou 
smluvních stran.

6. V souladu s § 43 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavřeni této Smlouvy schválila Rada 
hlavního města Prahy usnesením č. 307 ze dne 4. 9. 2019.

* <
7. Věci Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Přílohy:
Příloha č. 1 Smlouvy - specifikace předmětu plněni 
Příloha č. 2 Smlouvy' - specifikace znaku MP HMP 
Příloha Č. 3 Smlouvy - specifikace odznaku MP HMP

jednatel BRUDRA s.r.o.

V Praze dne S'. Ž&Si

Ing. Eduard Šuster 
ředitel Městské policie hl. m. Prahy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Městská policie hl. m. Prahy 

Kancelář ředitele 2 
101 00 Praha 10, Korunní 08



Příloha ě. I Smlouvy - specifikace předmětu plnění

OBECNÉ PARAMETRY PRO PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Verze - pánská, dámská

Rozsah velikosti - varianta dámská XS až 3XL

Rozsah velikosti - varianla pánská S až 5XL

Normy - produkt musí splňovat ČSN EN ISO 13688

Dodávané výrobky musí být zdravotně a hygienicky nezávadné.

Šití - Pevnost a pružnost niti je vždy přizpůsobena pružnosti materiálu tak, aby nezpůsobovala 
zvlnění ve švech nebo naopak, aby se nitě tahem ve švech netrhaly, Šití musí být plynulé s 
řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání. 
Barva nití musí být shodná s barvou výrobku.

Polokošile je určena pro celodenní běžné nošeni. Musí splňovat požadavky na prodyšnost, 
nemačkavost, tvarovou stálost, stálobarevnost.

V podpaží musí mít polokošile odvětrávání, a to ve formě všitého klínu z velmi prodyšného 
materiálu.

Polokošile musí být opatřena vodorovným poutkem cca 5 cm od levého ramenního švu se 
svislým průchodem o rozměru 4 cm.

Označení příslušnosti k obci - znak Městská Policie hl. m. Prahy

Označení příslušnosti k obci je nášivka umístěná v horní části levého rukávu, cca 4 - 5 cm od 
hlavice rukávu.
Zadavatel u nášivky připouští použití technologii tkané etikety nebo technologii sublimace.
Vzor znaku MP HMP je Přílohou č. 2 Smlouvy.

Odznak strážníka městské policie:

Odznak je nášivka umístěná v pravé náprsní části. Ve vzdálenosti 1,5 - 2 cm pod odznakem je 
našita mechová část velera, za účelem připinani identifikačního čísla. Tato část je v takovém 
rozměru, aby nepřesáhla obvodovou šíři znaku. Doporučena velikost mechové části: v/d 2x4 cm 
(± 3 mm). Nášivka odznaku nesmí způsobovat zvlnění podkladového materiálu a musí být řádně 
začištěna, bez odstávajících nití. Nášivka není aplikována pres reflexní pás.
Zadavatel u nášivky připouští použití technologii tkané etikety nebo technologii sublimace.
Vzor odznaku MP HMP je Přílohou č. 3 Smlouvy.
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Příloha č. 1 Smlouvy - specifikace předmětu plněni

Balení - Každý dodaný výrobek bude zabalen v uzavřeném polyetylenovém či obdobném sáčku, 
na kterém je viditelně vyznačena velikost zboží. Výrobek bude složený nejlépe na rozměr cca 20 
x 30 cm, který bude dodržován po celou dobu trvání smlouvy.

Předmět plnění bude dodáván po 50 kusech v pevné kartónové krabici.

Kartónové krabice svojí konstrukcí a robustností musí zajistit bezpečné stohování do výše 180 
cm. Kartónové krabice budou mít po celou dobu trvání smlouvy shodné rozměry, a to 40 x 40 
cm.

* <
Krabice bude dodavatelem označena štítkem o rozměru A4 vodorovně nebo A5 vodorovně s 
tištěnými údaji pod sebou v tomto poradí: artikl, velikost, počet kusů, rok výroby ve formátu 
měsíc/rok a číslo objednávky. Dále mohou být uvedeny informace o dodavateli, materiálovém 
složení atd.

POLOKOŠILE MODRÁ - KRÁTKÝ RUKÁV

Polokošile s krátkým rukávem do sedové roviny z pique úpletu Doubleface v barvě modré. Lícní 
strana úpletu PESh, vnitřní strana úpletu Bavlna.

Rukávy jsou ukončeny nápletem v barvě bílo - tmavomodré třířadé šachovnice z retroreflexního 
materiálu (šířka nápletu 3 - 3,5 cm ± 0,5 cm).
V průkrčníkové části je všit nízký přiléhající límec, který je tmavě modrý a ze shodného 
materiálu jako polokošile. Zapínaní od průkrčníku je s krátkou légou na 3 knoflíčky v barvě 
polokošile.
Zadní díl je o 3 cm delší než přední díl. Ukončení délky polokošile - záložkou. V bočních švech 
rozparky o délce 5 cm (± l cm).

Nápis MĚSTSKÁ POLICIE - v souladu s vyhláškou č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon 
o obecni policii.
nápis malý - na levé straně v náprsní části. Velikost nápisu: v/d 4 x 10 cm (±1 cm), slova jsou 
vyvedena pod sebou o shodné velikosti.
nápis velký - v horní části zadního dílu - vycentrovaný. Velikost nápisu: v/d 28 x 8 cm 
(±2 cm), slova jsou vyvedena pod sebou, přičemž slovo „MĚSTSKÁ14 není výrazně menší.

Barva nápisů „ MĚSTSKÁ POLICIE“ - barva shodná s barvou límce.

Barva polokošile: Modrá. Zadavatel preferuje, aby barva co nejvíce odpovídala barvě polokošil, 
které byly dodávány z minulé smlouvy.
Barva polokošile - PANTONE 18-4148.
Barva limce a nápisů - PANTONE 532 XGC
Pro porovnání zadavatel umožní porovnání s polokošilemi, které byly dodávány z minulé 
smlouvy.
Barva šití: do barvy
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Příloha č. 1 Smlouvy - specifikace předmětu plnění

Materiál a parametry:

Parametry Norma Požadované parametry
Materiál Doubleface úplet

Složení syntetické vlákno s možnou příměsí elastanu 47 %; 
bavlna 53 %

Gramáž ČSN EN 12127 mg/m2
• \

Minimální funkční vlastnosti 
a údržba materiálu

Norma Požadované hodnoty

Rozměrová stálost 
(změny po 5 cyklech praní)

ČSN EN ISO 5077 
ČSN EN ISO 3759 < 2,5 %

Odolnost vůči vodním parám ČSN EN ISO 11092 Ret < 5
Stálobarevnost na světle ČSN EN ISO 105-B02 Minimálně 4
Stálobarevnost v praní ČSN EN ISO 105-C06 Minimálně 4-5/4
Odolnost vůči oděru / žmolky ČSN EN ISO 12947-2 Minimálně 4-5
Stálobarevnost v potu ČSN EN ISO 105-E04 Minimálně 4-5

POLOKOŠILE ŽLUTÁ - KRÁTKÝ RUKÁV

Polokošile jako celek je OOPP a musí splňovat normu ČSN EN ISO 20471.

Polokošile s krátkým rukávem do sedové roviny z pique úpletu Doubleface v barvě fluorescenční 
žluté. Lícní strana úpletu PESh, vnitřní strana úpletu Bavlna.
Ukončení rukávů záložkou. Spodní okraj trička ukončen záložkou, přičemž zadní část je o 3 cm 
delší než přední a v bočních švech jsou rozparky v délce 5 cm (±1 cm).
V průkrčníkové části je všit nízký přiléhající límec, který je černý a ze shodného materiálu jako 
polokošile. Zapínaní od průkrčníku je s krátkou Iégou na 3 knoflíčky v barvě polokošile.

Reflexní prvky:

Reflexní stříbrné pásy s přerušovaným hustým šikmým páskováním dle normy ČSN EN ISO 20 
471 kategorie I, třída II - 2 pásy ve spodní obvodové části a 2 boční pásy (každý na jedné straně) 
vedeny přes ramenní oblast kolmo na spodní obvodové pruhy tak, že se v předním i zadním dílu 
dotýkají. Šíře pásů (min 5 cm) a rozložení - dle normy. Kolmé pásy cca 4 cm od hlavice rukávu 
směrem k průkrčníku.

Nápis MĚSTSKÁ POLICIE - v souladu s vyhláškou č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon 
o obecní policii.
nápis malý - na levé straně v náprsní části. Velikost nápisu: v/d 4 x 10 cm (±1 cm), slova jsou 
vyvedena pod sebou o shodné velikosti.
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Příloha č. 1 Smlouvy-specifikace předmětu plnění

nápis velký - v horní části zadního dílu - vycentrovaný. Velikost nápisu: v/d 28 x 8 cm 
(±2 cm), slova jsou vyvedena pod sebou, přičemž slovo „MĚSTSKÁ" není výrazně menší.

Nápisy „ MĚSTSKÁ POLICIE“ musí být z potisku v stříbrné reflexní barvě v souladu s barvou 
reflexních pásů. Nápis se nesmí dotýkat reflexních pásů ani se vzájemně nepřekrývat. Nápisy 
musí být v úpravě „Outline" čemě olemované.

Barva polokošile: žlutá fluorescenční;
Barva šití: do barvy

• <

Materiál a parametry:

Parametry Norma Požadované parametry
Materiál Doubleface úplet

Složení
syntetické vlákno s možnou příměsí elastanu 

47%;
bavlna 53%

Gramáž ČSN EN 12127 180 g/m2

Minimální funkční vlastnosti 
a údržba materiálu

Norma Požadované hodnoty

Rozměrová stálost 
(změny po 5 cyklech praní)

ČSN EN ISO 5077 
ČSN EN ISO 3759 <2,5%

Odolnost vůči vodním parám ČSN EN ISO 11092 Ret < 5
Stálobarevnost na světle ČSN EN ISO 105-B02 Minimálně 4
Stálobarevnost v praní ČSN EN ISO 105-C06 Minimálně 4-5/4
Odolnost vůči oděru / žmolky ČSN EN ISO 12947-2 Minimálně 4-5
Stálobarevnost v potu ČSN EN ISO 105-E04 Minimálně 4-5
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Příloha č 2 Smlouvy - specifikace znaku MP HMP

OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNOSTI K OBCI

varianta 1 varianta 2
(týká se pouze
slavnostního
stejnokroje)

BARVY (RGB):
pozadí modrá: 6/75/111 

pozadí šedá:76/76/76 

lem modra 10/113/180

BARVY (RGB):
pozadí modrá: 6/75/111 

pozadí šedá: 76/76/76 

lem žlutá + písma: 255/215/0



Odznak městské policie

CMYK 0/0/0/100 
Pantone Black 6 C
CMYK 27/19/18/0 
Pantone 427 C
CMYK 0/100/100/0 
Pantone 2347 C

I CMYK 0/0/0/100 
| Pantone Btack 6 C

] CMYK 0/0/0/70 
| Pantone 425 C
I CMYK 85/SO/O/O 
I Pantone 2727 C

CMYK 91/54/37/24 
Pantone 2210 C
CMYK 10/0/0/14 
Pantone 656 C

I CMYK 0/100/100/0 
| Pantone 2347 C

CMYK 20/25/100/0 
Pantone 103 C

12 cm

I CMYK 60/100/100/34 
i......... .1 Pantone

CMYK 100/0/100/0 
| Pantone 2423 C

I CMYK 1D0/4D/D/0 I Pantone 2184 C
CMYK 0/0/0/20 
Pantone 427 C
CMYK 0/0/100/0 
Pantone 803 C

Domovenka Městské policie hl. m. Prahy


