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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

●     ●     ● 

BESS M & M s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

RÁMCOVÁ DOHODA 

 

 

NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM 

 

„PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY MŽP 2018 – 2022“ 

 

  



Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 180141 

2/15 

TATO RÁMCOVÁ DOHODA (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 1746 

odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Občanský zákoník“), 

 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 

 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

se sídlem:  Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

za kterou jedná:  Ing. Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce strategií 

a mezinárodních vztahů 

IČO:  00164801 

bankovní spojení:  ČNB Praha 1 

číslo účtu:  7628001/0710 

zástupce pro věcná jednání: Mgr. Jana Češková, LL.M. 

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné, 

 

A 

 

BESS M & M s.r.o. 

se sídlem: Míru 417, 417 31 Novosedlice 

za kterou jedná: Milan Sochůrek, jednatel 

IČO: 61329118 

DIČ: CZ61329118 (je plátcem DPH)  

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: 515052213/0300 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem, sp. zn. C 7285 

zástupce pro věcná jednání: Magdalena Sušková 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

na straně druhé. 

 

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ 

a společně jako „Smluvní strany“). 
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Smluvní strany se dohodly na následující úpravě práv a povinností, jak jsou uvedeny 

dále v této Smlouvě: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní 

veřejnou zakázku s názvem „Propagační předměty MŽP 2018 – 2022“ (systémové 

číslo veřejné zakázky na profilu Objednatele, který je zadavatelem veřejné 

zakázky, NEN: N006/18/V00015367) (dále jen „Veřejná zakázka“), za účelem 

realizace Veřejné zakázky. Veřejná zakázka byla zadána ve zjednodušeném 

podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. a) a § 53 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“). Nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení 

na Veřejnou zakázku byla vyhodnocena jako nejvhodnější. 

1.2. Dodavatel se zavazuje pro Objednatele a na jeho účet zajistit reprezentativní 

propagační předměty dle specifikace uvedené v Příloze č. 1a této Smlouvy. 

Objednatel přitom klade vysoký důraz na jakost, úroveň řemeslného zpracování 

(všechny komponenty musí do sebe bezchybně zapadat) a užitné vlastnosti 

pro zboží takového druhu obvyklé. Zcela zásadní je soulad s požadavky obecně 

závazných právních předpisů, zejména pokud jde o bezpečnost a zdravotní 

nezávadnost předmětů pro koncové uživatele. Součástí plnění Veřejné zakázky 

je i zajištění kvalitní aplikace potisku těchto propagačních předmětů zaručující 

trvanlivost a barevnou stálost, dále balení a jejich dodání do sídla Objednatele, 

a to dle potřeb a požadavků Objednatele a v souladu se souvisejícími právními 

a prováděcími předpisy po dobu trvání této Smlouvy (dále jen „Plnění“). 

1.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za řádně a včas poskytnuté Plnění 

odměnu ve výši a způsobem dle čl. 6. této Smlouvy. 

 

2. OBJEDNÁVKA 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že Plnění dle této Smlouvy bude Dodavatel poskytovat 

Objednateli na základě dílčích objednávek (dále jen „Objednávka“) zadávaných 

písemně (elektronickou cestou prostřednictvím kontaktních osob Smluvních stran 

uvedených v čl. 9. odst. 9.1. této Smlouvy) Objednatelem Dodavateli dle potřeb 

Objednatele. 

2.2. Objednatel ve své Objednávce uvede, jaké propagační předměty (položka 

č. 1 až 30 dle Přílohy č. 1a této Smlouvy) mají být dodány, v jakém množství, 

v jakých termínech, a poskytne Dodavateli podklady a informace nezbytné 

pro poskytnutí Plnění včetně případného požadavku na potisk propagačního 

předmětu. Položky budou vždy objednány minimálně v množství uvedeném 

v Příloze č. 1a této Smlouvy (sloupec „E“). 

2.3. Objednávku v písemné podobě zašle Objednatel Dodavateli, který se zavazuje 

potvrdit Objednávku taktéž v písemné (elektronické) podobě nejpozději 

do 16:00 hod. následujícího pracovního dne od doručení Objednávky. Objednávka 

je nicméně pro Dodavatele závazná v okamžiku jejího přijetí Dodavatelem. 

Dodavatel se zavazuje Objednávku bez podstatného důvodu neodmítnout. 
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2.4. Do 2 pracovních dnů od potvrzení Objednávky zašle Dodavatel Objednateli 

grafický náhled potisku objednaných propagačních předmětů v jednom 

z uvedených formátu (PDF, JPEG, GIF nebo PNG) k odsouhlasení Objednateli. 

Na náhledu bude vyobrazen příslušný propagační předmět s umístěním zvoleného 

vizuálu v adekvátních proporcích. Grafický náhled bude vždy obsahovat rozměry 

a měřítko. V případě požadovaných korektur ze strany Objednatele je Dodavatel 

povinen ihned zapracovat připomínky Objednatele a následující pracovní 

den od obdržení těchto připomínek zaslat Objednateli opravený grafický náhled 

potisku v jednom z výše uvedených formátů k novému odsouhlasení. 

2.5. Po písemné (elektronické) akceptaci grafického náhledu vybraných propagačních 

předmětů na základě Objednávky ze strany Objednatele, bude zahájen potisk 

a následné dodání celého objednaného množství jednotlivých propagačních 

předmětů. 

 

3. MÍSTO A TERMÍNY POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ, ZPŮSOB PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 

3.1. Místem poskytování Plnění dle této Smlouvy je sídlo Objednatele. 

3.2. Konkrétní termíny poskytování Plnění budou vyplývat z Objednávek Objednatele. 

Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, budou Objednávky realizovány 

vždy maximálně do 3 týdnů od okamžiku potvrzení Objednávky Dodavatelem. 

3.3. Každé dílčí Plnění bude vždy řádně splněno jeho celkovým předáním a převzetím, 

a to bez vad a nedodělků, v místě sídla Objednatele, což bude vždy stvrzeno 

podpisem 2 vyhotovení příslušného dodacího listu zástupci Smluvních stran (dále 

jen „dodací list“), z nichž si každá ze Smluvních stran vždy ponechá po 1 výtisku. 

3.4. Objednané a Dodavatelem dodané propagační předměty budou v případě 

požadavku Objednatele (po oboustranné dohodě Smluvních stran) naskladněny 

zaměstnanci (např. řidičem, závozníkem aj.) Dodavatele, popř. jinými 

Dodavatelem pověřenými osobami do určených skladových prostor sídla 

Objednatele. 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE 

4.1. Dodavatel je povinen při poskytování Plnění dle této Smlouvy postupovat poctivě 

a pečlivě podle svých schopností; přitom je povinen použít každého prostředku, 

kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, 

který se shoduje s vůlí Objednatele. 

4.2. Dodavatel je povinen poskytovat Plnění svým jménem, na svůj náklad, na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí v ujednaných termínech. Objednatel je výlučným 

vlastníkem Plnění a je oprávněn Plnění bez omezení využít pro svoji potřebu 

a pro potřebu rezortních organizací Objednatele. 

4.3. Dodavatel je povinen poskytovat Plnění podle pokynů Objednatele a v souladu 

s jeho zájmy, dle jednotlivých Objednávek, v souladu s touto Smlouvou 

a s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V případě nevhodnosti 

pokynů Objednatele je Dodavatel povinen na jejich nevhodnost Objednatele 

upozornit, přičemž splní takový pokyn jen tehdy, když na něm Objednatel trvá. 

4.4. Dodavatel se zavazuje nahradit Objednateli případnou škodu, která vznikne 

v důsledku porušení povinností Dodavatelem, i škodu, která vznikne v důsledku 
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činnosti Dodavatele na majetku či zdraví osob, a to bez omezení výše náhrady 

této škody. Dodavatel současně odpovídá za škody, které způsobili Objednateli 

či třetím osobám v souvislosti s poskytováním Plnění zaměstnanci Dodavatele, 

jeho poddodavatelé či osoby v obdobném postavení porušením svých povinností 

při plnění této Smlouvy. 

4.5. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny 

okolnosti, které zjistil nebo měl zjistit při poskytování Plnění, a které mohou mít vliv 

na poskytované Plnění či změnu pokynů nebo zájmů Objednatele. 

4.6. Zjistí-li Dodavatel při Plnění této Smlouvy překážky, které znemožňují řádné 

poskytování Plnění dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně Objednateli, 

se kterým se dohodne na odstranění daných překážek. 

4.7. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu Objednateli vracet podklady 

a materiály, které od něj převzal při začátku nebo během plnění této Smlouvy. 

4.8. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy 

v dodaných podkladech a materiálech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými 

přišel při plnění této Smlouvy do styku. Tyto Objednatel bezvýhradně označuje 

jako důvěrné, přičemž je možno takové informace poskytnout pouze v souladu 

s příslušnými právními předpisy nebo s výslovným souhlasem Objednatele. Tato 

povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky 

Dodavatele, popř. jeho poddodavatelů, i po skončení trvání této Smlouvy. 

4.9. Dodavatel není oprávněn provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči 

Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Dodavateli, 

ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby. 

4.10. Dodavatel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění 

povinností vyplývajících ze ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 

o RS“). Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy. 

4.11. Dodavatel je dále povinen umožnit kontrolu v místě Plnění i kontrolu všech 

dokladů souvisejících s realizací Plnění, a to zejména v souladu se zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Dodavatel se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu 

dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu určenou k jejich 

archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto povinnosti trvají 

i po ukončení této Smlouvy. 

4.12. Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s objemem a povahou 

Plnění dle této Smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní i jiné 

podmínky nezbytné k poskytování Plnění dle této Smlouvy, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k realizaci Veřejné zakázky 

nezbytné. 

4.13. Dodavatel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, aby tato Smlouva 

a/nebo jakákoliv část včetně všech případných dodatků a příslušná metadata 

k ní byla Objednatelem zveřejněna způsobem umožňujícím neomezenému počtu 

třetích osob dálkový přístup a/nebo jiným vhodným způsobem v souladu 

s příslušnými právními předpisy, a to zejména na profilu zadavatele 
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NEN a v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) zejména dle ZZVZ, 

Zákona o RS a souvisejících právních předpisů. 

4.14. Dodavatel souhlasí s tím, aby Objednatel po dobu trvání této Smlouvy zpracovával 

jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely 

archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro čely vyplývající z právních 

předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas Objednateli ke zpracování jeho 

osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, 

a to po dobu nezbytně nutnou.  

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

5.1. Objednatel je povinen předat včas Dodavateli úplné, pravdivé a přehledné 

informace a podklady, jež jsou nezbytně nutné k Plnění této Smlouvy, pokud 

z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Dodavatel v rámci své činnosti. 

Objednatel je povinen poskytovat Dodavateli během Plnění této Smlouvy v případě 

potřeby další součinnost v přiměřeném rozsahu. 

 

6. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Dílčí odměna Dodavatele za poskytování Plnění, které je předmětem této 

Smlouvy, bude vždy stanovena na základě skutečně řádně a včas poskytnutého 

Plnění (množství objednaných a dodaných kusů dle Objednávky a jednotkových 

cen daných nabídkou Dodavatele podanou na Veřejnou zakázku, které jsou 

uvedeny v Příloze č. 1a této Smlouvy) (dále jen „Dílčí odměna“). 

6.2. Celková odměna za poskytování Plnění (součet Dílčích odměn) dle této Smlouvy 

byla stanovena Objednatelem ve výzvě k podání nabídek na Veřejnou zakázku 

a bude činit nejvýše 2 000 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

Celková odměna je odměnou maximální a nepřekročitelnou za celou dobu 

poskytování Plnění, avšak Plnění bude čerpáno postupně pouze dle potřeb 

Objednatele, a tak celková odměna nemusí být v průběhu trvání Smlouvy zcela 

vyčerpána. 

6.3. Jednotkové ceny (uvedené v Příloze č. 1a této Smlouvy) jsou závazné, konečné 

a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Smlouvy a zahrnují veškeré činnosti 

včetně všech souvisejících výkonů a poplatků a veškeré další případné náklady 

Dodavatele na poskytování Plnění, byť nebyly v nabídce výslovně uvedeny. 

6.4. K jednotkovým cenám bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění 

zdanitelného plnění dle příslušných právních předpisů. 

6.5. Smluvní strany se dohodly na úhradách Dílčích odměn za jednotlivé Objednávky 

na základě řádných účetních a daňových dokladů (dále jen „faktura“). Dodavatel 

je oprávněn vystavit fakturu do 14 dnů po úspěšném předání a převzetí dílčího 

Plnění dle příslušné Objednávky. Dílčí odměna stanovená na základě 

Objednávky a jednotkových cen (dle Přílohy č. 1a této Smlouvy) je splatná 

do 28 dnů ode dne doručení příslušné faktury Objednateli. 

6.6. Faktura vystavená Dodavatelem musí obsahovat veškeré stanovené obsahové 

i formální náležitosti faktury v souladu s příslušnými právními předpisy a musí 

být označena evidenčním číslem Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv 

Objednatele: 180141 (viz také záhlaví této Smlouvy), a dále musí mít náležitosti 
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obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále obsahovat 

označení faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, bankovní spojení, 

předmět Smlouvy, fakturovanou částku bez i včetně DPH spolu se soupisem 

skutečně poskytnutého dílčího Plnění, resp. kopii příslušného potvrzeného 

dodacího listu. Faktura bude zaslána na adresu sídla Objednatele: Ministerstvo 

životního prostředí, samostatné oddělení tiskové a PR, Vršovická 1442/65, 

100 10 Praha 10. 

6.7. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 

ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli. 

6.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby. Platby budou prováděny bezhotovostními 

převody na účet Dodavatele uvedený na dané faktuře. Povinnost Objednatele 

je splněna odepsáním příslušné částky dle dané faktury z účtu Objednatele. 

Platby budou prováděny výhradně v Kč (CZK). 

6.9. Poslední faktura v příslušném kalendářním roce musí být doručena Objednateli 

nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Veškeré faktury 

doručené po tomto datu budou uhrazeny až v 1. čtvrtletí následujícího 

kalendářního roku, přičemž Objednatel není v takových případech v prodlení. 

 

7. ZÁRUKY, SMLUVNÍ POKUTY 

7.1. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli na každé dílčí Plnění záruku 

za jakost v délce 24 měsíců, a to počínaje dnem převzetí každého dílčího Plnění 

Objednatelem. 

7.2. Případné vady musí Objednatel uplatnit u Dodavatele bez zbytečného odkladu 

poté, co se o nich dozví. Dodavatel je povinen na základě připomínek Objednatele 

k dílčímu Plnění upravit a doplnit dílčí Plnění. Budou-li po předání a převzetí 

dílčího Plnění zjištěny vady či nedodělky, je Dodavatel povinen je odstranit 

na vlastní náklady, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich písemného 

oznámení (elektronickou formou) Objednatelem Dodavateli, nebude-li po dohodě 

s Objednatelem stanoveno jinak. 

7.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo 

na odstranění vady opravou nebo úpravou dílčího Plnění, popř. jeho výměnou, 

nebo na odstoupení od této Smlouvy. 

7.4. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy Objednatel po vyřízení reklamace 

dílčí Plnění převezme, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně 

Plnění, začne běžet záruční doba od počátku od převzetí nového Plnění, stejně 

tak, dojde-li k výměně pouze části Plnění, na kterou byla poskytnuta záruka. 

7.5. Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 

převzatých od Objednatele, u kterých Dodavatel ani při vynaložení veškeré 

odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil 

Objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

7.6. V případě prodlení s plněním ze strany Dodavatele, tj. v případě nedodržení 

každého jednotlivého termínu pro dílčí Plnění dle příslušné Objednávky, popř. 

dle čl. 2. odst. 2.3. a 2.4. a čl. 3. odst. 3.2. této Smlouvy, je Dodavatel povinen 
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zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý 

den prodlení. 

7.7. V případě, že Dodavatel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto 

Smlouvou, má Objednatel právo požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty 

ve výši 20 000,- Kč za každý takový případ. 

7.8. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktury má Dodavatel nárok na úhradu 

úroků z prodlení se zaplacením dlužné částky ve výši stanovené dle příslušných 

právních předpisů. 

7.9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 28 dnů ode dne doručení výzvy 

k jejich zaplacení povinné Smluvní straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty 

dle této Smlouvy není dotčena povinnost Dodavatele nahradit újmu vzniklou 

Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu 

na sjednanou smluvní pokutu. 

 

8. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, MOŽNOSTI PŘEDCASNÉHO UKONČENÍ SMLOUVY 

8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění v ISRS, za podmínek stanovených zejména 

Zákonem o RS. 

8.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to buď do vyčerpání celkové odměny 

za poskytované Plnění dle čl. 6. odst. 6.2. této Smlouvy, nebo do 48 měsíců 

od nabytí účinnosti této Smlouvy, a to podle toho, který okamžik nastane dříve. 

8.3. Před uplynutím doby trvání této Smlouvy dle odst. 8.2. tohoto článku lze tuto 

Smlouvu ukončit: 

a) na základě vzájemné písemné dohody obou Smluvních stran; nebo 

b) písemnou výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, a to i bez uvedení 

důvodu s výpovědní lhůtou v délce 1 měsíc, která počne běžet následující 

den po dni doručení písemné výpovědi Dodavateli; nebo 

c) písemnou výpovědí ze strany Dodavatele, pokud není schopen plnit 

své povinnosti z důvodu na straně Objednatele (např. neposkytnutí 

součinnosti Objednatele, neplnění povinností Objednatele), přičemž 

výpovědní lhůta bude v takovém případě činit 1 měsíc a počne běžet 

následující den po dni doručení písemné výpovědi Objednateli; nebo 

d) odstoupením od Smlouvy učiněným písemně a doručeným druhé Smluvní 

straně v případech uvedených v odst. 8.4. až 8.6. tohoto článku. 

8.4. Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s Občanským 

zákoníkem pro podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele, 

kterým se rozumí prodlení s úhradou některé z Dodavatelem vystavených faktur 

po dobu delší než 60 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy Dodavatel 

na neplnění závazků Objednatele písemně upozornil a poskytl mu odpovídající 

lhůtu k nápravě. 

8.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v souladu s Občanským 

zákoníkem pro podstatné porušení této Smlouvy ze strany Dodavatele, 

čímž se rozumí, že Dodavatel: 
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a) poskytuje Plnění v prokazatelně nízké kvalitě, v rozporu s touto Smlouvou, 

výzvou k podání nabídky na Veřejnou zakázku či nabídkou Dodavatele 

podanou na Veřejnou zakázku a příslušnými platnými právními předpisy 

a normami; nebo 

b) nezahájí, přeruší nebo zastaví poskytování Plnění a bude zřejmé, že nebude 

schopen plnit své závazky dle této Smlouvy v celém rozsahu do konce doby 

trvání Smlouvy; nebo 

c) nebude opakovaně (tj. alespoň 3x v rámci 12 po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců) řádně a včas plnit konkrétní termíny a povinnosti dle této Smlouvy 

a jednotlivých Objednávek; nebo 

d) bude v prodlení s dodáním Plnění o více než 20 kalendářních dnů. 

8.6. Objednatel může též od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 

v čl. 7. odst. 7.3. této Smlouvy, a dále jestliže zjistí, že Dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 

chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, 

přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo 

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 

Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení 

a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

8.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením 

jsou Smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných závazků v souladu 

s právními předpisy. Tímto nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut 

a náhrady škody. 

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Za Objednatele je v záležitostech plnění této Smlouvy a poskytování Plnění 

oprávněna jednat: 

Mgr. Jana Češková, LL.M. 

(email: jana.ceskova@mzp.cz, tel.: +420 267 122 272), 

nebude-li v konkrétním případě stanoveno jinak.  

Za Dodavatele je v záležitostech plnění této Smlouvy a poskytování Plnění 

oprávněna jednat: 

Magdalena Sušková 

(email: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx). 

Tyto osoby si budou sdělovat požadavky na potřebné podklady, případně pokyny 

dle této Smlouvy, a to prostřednictvím výše uvedených emailových adres, 

popř. telefonních čísel. Případnou změnu v kontaktních osobách oznámí 

bezodkladně jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně vždy písemně; tato 

změna však nevyžaduje vytvoření dodatku k této Smlouvě. 

9.2. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, 

zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

9.3. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu 

neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno 

příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti 

mailto:jana.ceskova@mzp.cz
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a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo 

z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit 

od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně 

nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy 

ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení 

původnímu a této Smlouvě jako celku. 

9.4. Tato Smlouva může být, s výjimkou změny kontaktních osob dle odst. 9.1. tohoto 

článku, měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma Smluvními stranami. 

9.5. Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo 

v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran, 

v případě přetrvávající neshody pak před příslušnými obecnými soudy České 

republiky. 

9.6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 

a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany 

vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského 

zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

9.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 

Smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. 

9.8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění v ISRS dle příslušného právního předpisu. 

Uveřejnění této Smlouvy a příslušných metadat, popř. dodatků a dalších informací 

v ISRS provede Objednatel. 

9.9. Nedílnou součástí této Smlouvy je její Příloha č. 1a: Technická specifikace 

a kalkulace cen. 

9.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že porozuměly jejímu 

obsahu, že byla uzavřena po vzájemném projednání, a že tuto Smlouvu 

uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, prosté omylu, nikoliv 

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

Smluvní strany níže své podpisy. 

 

Za Objednatele: Za Dodavatele: 

V Praze, dne 21. 03. 2019 V Novosedlicích, dne 11. 04. 2019 

  

Česká republika – Ministerstvo životního 

prostředí 

Ing. Vladislav Smrž 

náměstek pro řízení sekce strategií 

a mezinárodních vztahů 

BESS M & M s.r.o. 

Milan Sochůrek 

jednatel 
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Příloha č. 1a: Technická specifikace a kalkulace cen 

A B C D E F 

Položka 
číslo 

Produkt 
Specifikace 

(min. požadavky Objednatele) 
Technologie potisku 

a barevnost 

Minimální 
garance 

jednorázově 
odebraného 

množství 
– pokud dojde  
k objednávce 

produktu 
(počet kusů) 

Cena za kus  
v Kč bez DPH 
(jednotková 

cena) 

1. Čelovka  

Čelovka s COB LED diodou (svítivost alespoň 120 lumenů), 
voděodolná dle IPx4, min. tři režimy svícení: silné (100 %), slabší  
(50 %) a blikající. Uchycení na hlavu pomocí praktického elastického 
pásku, dodáno v balení vč. potřebných baterií. Doba svícení min. 
35 h. Objednatel preferuje světlo s teplým zabarvením (není 
podmínkou).  

Tampontisk nebo 
laser, 1/0 – potisk 

na čelovce 
150 55,00 Kč 

2. Stahovací batoh 

Praktický batoh pro běžné nošení i na výlety o objemu min. 
8 l. Materiál: kvalitní ripstop polyester (420D) s min. jednou boční 
kapsou na (zip). Funguje na klasickém principu stažení šňůrek,  
které zároveň slouží jako popruhy.  

Sítotisk, 1/0 – potisk 
na batohu 

150 66,30 Kč 

3. 
Nerezový 

termohrnek 

Hrnek z nerezové oceli o objemu 350 ml, dvojitá stěna s ABS 
okrajem, uchem a víčkem. Součástí víčka je uzavíratelný otvor  
pro pohodlné pití.   

Laser, 1/0 – potisk 
na hrnku 

150 159,20 Kč 

4. 
Ekologický 

cestovní hrnek 
na kávu 

Vyrobený z bambusu, 100 % rozložitelný, s odnímatelným 
silikonovým rukávem a silikonovým víčkem s otvorem pro pohodlné 
pití. Objem 400 ml. 

Tampontisk, 
1/0 – potisk na hrnku 

200 53,55 Kč 
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5. 
Tritanová láhev  

na vodu 

Transparentní tritanová láhev na vodu o objemu alespoň 650 ml 
se sítkem na ovoce či bylinky uvnitř a barevně odpovídajícím 
uzávěrem (stejná barva sítka a uzávěru).  

Tampontisk, 
1/0 – potisk na lahvi 

150 91,30 Kč 

6. 
Tritanová láhev  

na vodu s filtrem  
z aktivního uhlí 

Transparentní tritanová láhev na vodu o objemu alespoň 500 ml  
s výměnným filtrem na bázi aktivního uhlí pro přírodní filtraci vody. 
Životnost filtru cca 300 naplnění láhve.  

Tampontisk, 
1/0 – potisk na lahvi 

150 172,10 Kč 

7. Skleněná karafa 
Stylová skleněná karafa na vodu z čirého foukaného bezolovnatého 
křišťálového skla české výroby. Objem 1,2 l, vhodná do myčky. 
Dodávána v dárkové krabici.   

Laser, 1/0 – potisk  
na karafě, tampontisk, 
1/0 – potisk na krabici 

100 83,60 Kč 

8. Chodecké hole 
Teleskopicky nastavitelná délka (65-132 cm), vyměnitelné koncovky 
na sníh, 2 ks, baleno v nilonovém vaku. Materiál holí slitina hliníku 
6061. 

Sítotisk, 
1/0 – potisk na obal, 
laser, 1/0 – potisk 

na hole  

50 394,80 Kč 

9. 
Reflexní svinovací 

pásek na ruku 

Pásek svinovací do náramku s retroreflexními vlastnostmi ke zvýšení 
viditelnosti. Musí splňovat normu ČSN EN 13356. Rozměry:  
min. 34 x 3 cm (délka x šířka). 

Tampontisk, 
1/0 – potisk na pásek 

300 10,00 Kč 

10. Šňůrka na krk 

Šňůrka na krk s bezpečnostním zapínáním o šířce alespoň 2 cm  
a délce min. 50 cm s kovovou karabinou pro zavěšení jmenovky 
nebo klíčů a poutkem na mobil. Zapínání typu breakaway. Materiál 
polyester. 

Sítotisk, 
1/0 – potisk na šňůrce 

350 16,00 Kč 

11. 
Sada dlouhých 

pastelek 

Sada (mix) 12 dlouhých pastelek v kartonové krabičce  
z recyklovaného papíru. Různě barevné pastelky ze dřeva s délkou 
cca 18 cm. 

Tampontisk, 
4/0 – potisk na obal 

250 25,60 Kč 

12. 
Kuličkové 

jednorázové pero  
Kuličkové jednorázové pero a víčko z recyklovaného papíru včetně 
modré náplně. 

Tampontisk, 
1/0 – potisk na pero 

500 5,60 Kč 

13. 
Dřevěné kuličkové 

pero 

Dřevěné (ne imitace dřeva) kuličkové pero s kovovým klipem  
a špičkou včetně modré náplni. Stiskací mechanismus. Možnost 
měnit náplň.  

Laser, 
1/0 – potisk na pero 

500 15,20 Kč 

14. 
Kuličkové pero  
z recyklovaných 

PET lahví 

Kuličkové pero z recyklovaných PET lahví včetně modré 
náplně. Stiskací mechanismus, transparentní tělo, ergonomický 
tvar pro snadné držení, možnost měnit náplň. Vyrobeno alespoň 
z 86 % recyklovaných materiálů (nezahrnuje vyměnitelné části). 

Tampontisk, 
1/0 – potisk na pero 

500 7,80 Kč 
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15. Kroužkový blok A5 
Kroužkový (kov) linkovaný blok A5, 50 listů + přebal. Dvojitá boční 
kroužková vazba TWIN WIRE. Blok je z recyklovaného papíru, vnitřní 
listy 80 g/m2 ofset.  

Tampontisk, 
1/0 – potisk na přebal 
+ jednotlivé vnitřní listy 

500 25,70 Kč 

16. Powerbanka 
Hliníková powerbanka s kapacitou 4000 mAh. Kapacita pro chytrý 
telefon, výstup DC5V/1A. Obsahuje USB kabel s micro USB 
zástrčkou.  

Laser, 1/0 – potisk  
na power banku 

50 225,80 Kč 

17. Mini Flash disk 

Mini Flash disk USB 2.0 s kapacitou 16 GB. Odolná celokovová 
konstrukce s otvorem pro připojení šňůrky, kroužku či karabiny. 
Kapacita 16 GB uvedená viditelně na disku. Přenosová rychlost 
alespoň 12 MB/s při čtení, 6 MB/s při zápisu. Kompatibilita  
s většinou běžně používaných systémů Microsoft Windows i Apple 
Mac OS bez nutnosti instalovat ovladače. 

Laser, 1/0 – potisk 
na disku 

250 87,00 Kč 

18. Přírodní Flash disk  

Přírodní USB flash disk s 16 GB kapacitou. Vnější obal paměťového 
disku vyroben ze světlého tvrdého dřeva (Javor evropský) ze zdroje 
certifikovaného FSC, klasická konstrukce s krytkou konektoru  
(krytka musí rozměrově odpovídat a přesně zapadat), pro snadné 
nošení zakončen kovovým kroužkem k připnutí na klíče apod. 
Rozhraní USB 3.0. Rychlost čtení až 100 MB/s, zápisu až 10 MB/s. 
Kompatibilita s většinou běžně používaných systémů Microsoft 
Windows i Apple Mac OS bez nutnosti instalovat ovladače. 

Laser, 1/0 – potisk 
na disku 

100 216,70 Kč 

19. 
Skládací deštník  
s automatickým 

otevíráním 

Osmi panelový skládací deštník s automatickým otevíráním. 
Větruvzdorná kovová konstrukce (rám i hůl), pogumovaná rukojeť. 
Deštník černé barvy, v barevně odpovídajícím obalu. Potahová látka 
190T pongee polyester. Rozměr Ø 90 cm.  

Sítotisk, 
1/0 – potisk 
na deštníku 

200 205,50 Kč 

20. Pončo pláštěnka 
Pončo pláštěnka (cca 100 x 120 cm). Materiál PEVA. Zapínání 
cvočky na každé straně, složená do obalu stejné barvy.  

Sítotisk, 
1/0 – potisk na obalu 

+ pláštěnce 
250 66,00 Kč 

21. Multifunkční šátek 

Prodyšný, slouží pro udržení tepla, chrání před větrem či deštěm, 
vhodný pro různé outdoorové aktivity. Možnost využít min. jako šálu, 
kuklu a čelenku. Materiál: převládající složkou (tzn. více jak 50 %) 
je polyamid. 

Sítotisk, 
1/0 – potisk na šátku 

200 124,30 Kč 
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22. Bavlněná taška 

Bavlněná taška ze 100 % bio bavlny s rozměry min. 38 x 42 x 7 cm  
(Š x V x H). Dvě barevné varianty: bílá a černá. Gramáž 210 g/m2. 
Dlouhá držadla přes rameno (66 cm). Certifikáty GOTS a Fairtrade. 
Česaná přírodní bavlna.  

Sítotisk, 
1/1 – potisk na tašce 

200 134,00 Kč 

23. 

Pytlík  
pro bezobalové 

nakupování  
(26 x 29,5 cm) 

Vyroben ze 100 % bio bavlny s certifikací GOTS a Fairtrade.  
Unese několik kilogramů, má stahovací šňůrku, která zajistí 
bezpečný uzávěr pro přenášení obsahu. Využitelný na ovoce, 
zeleninu, pečivo, ale třeba i pro nákup v bezobalových obchodech 
(např. rýže, kuskus). Rozměry: min. 26 x 29,5 cm (Š x V). 

Sítotisk, 
1/0 – potisk na pytlíku 

200 71,80 Kč 

24. 

Pytlík  
pro bezobalové 

nakupování  
(28 x 38 cm) 

Vyroben ze 100 % bio bavlny s certifikací GOTS a Fairtrade.  
Unese několik kilogramů, má stahovací šňůrku, která zajistí 
bezpečný uzávěr pro přenášení obsahu. Využitelný na ovoce, 
zeleninu, pečivo, ale třeba i pro nákup v bezobalových obchodech 
(např. rýže, kuskus). Rozměry: min. 28 x 38 cm (Š x V). 

Sítotisk, 
1/0 – potisk na pytlíku 

200 71,80 Kč 

25. 
Balíček 

mariášových karet 

Klasické mariášové jednohlavé hrací karty, obsah 32 karet.  
Karty vyrobeny z kvalitního vrstveného karetního kartonu, povrchová 
úprava s karetním lakem. Rozměr: cca 6,5 x 10 cm (Š x V). Hrací 
karty jsou uloženy v papírové krabičce. 

Tampontisk, 
4/0 – potisk 
na krabičce 

200 57,41 Kč 

26. 
Stolní hra 

– dřevěná věž  
(např. JENGA věž) 

Hra pro dva a více hráčů, kteří mají za cíl postupně vytahovat 
dřevěné dílky (kameny) z věže a ukládat je na vrchol, až dokud věž 
nespadne. Obsahuje min. 54 dřevěných dílků (rozměry 1 dílku min. 
2 x 1 x 6 cm – Š x V x H) z FSC certifikovaného dřeva v provedení 
natur, tzn. bez barevného označení kamenů (tj. nebarvené 
a nelakované). Součástí balení jsou pravidla hry v českém jazyce. 
Uloženo v pevné kartonové krabičce z recyklovaného papíru.  

Laser, 1/0 – potisk  
na každý dílek, 

tampontisk, 
4/0 – potisk 
na krabičce 

100 283,20 Kč 

27. 
Tričko s krátkým 

rukávem 

Unisexové tričko s krátkým rukávem, kulatý výstřih, dvojité švy,  
ze 100 % bio bavlny ve dvou barevných variantách: bílé a černé. 
Certifikáty GOTS a Fairtrade. Gramáž 160 g/m2 a více. Velikosti:  
S, M, L, XL  

Sítotisk, 1/0 – potisk 
na tričku 

200 151,90 Kč 

Sítotisk, 4/4 – potisk 
na tričku 

200 188,73 Kč 
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28. 
Vypěstuj 

si čtyřlístek 
pro štěstí 

Pěstitelská sada pro vypěstování čtyřlístku. Balení obsahuje mini 
květináč (min. 4 x 4 cm – Š x V) z recyklovaného plastu, několik 
semínek/cibulek čtyřlístku, speciální výživnou zeminu v sáčku  
a návod na pěstování v českém jazyce. 

Sítotisk, 1/0 – potisk 
na balení a květináči 

150 59,90 Kč 

29. 
Mix semínek 

koření do kuchyně 
Směs bude obsahovat semínka oblíbených bylinek používaných  
v kuchyni – min. pažitka a petržel, 0,5 g balení.  

Tampontisk, 4/0 nebo 
papírová samolepka, 
4/0 (dle vhodnosti) 

– na balení 

200 19,10 Kč 

30. 
Pexeso 48 dílků,  

5 x 5 cm  

Papírové pexeso o 24 párech (48 dílků) na matném křídovém papíru 
o gramáži 350 g/m2. Velikost jednoho dílku 5 x 5 cm. Celkový formát 
ani počet lomů není stanoven, součástí však musí být prostor  
pro prezentaci Objednatele (popř. doplňující informace) o velikosti 
alespoň 15 x 20 cm (Š x V). Objednatel dodá fotografie a případné 
doprovodné texty. Grafické zpracování Dodavatelem, které bude 
podléhat schválení ze strany Objednatele, tisk a dodávka 
do sídla Objednatele bude na Dodavateli.  

Ofsetový tisk, 4/4 300 21,00 Kč 

 


