
Smlouva o dílo 

 

Č.j. PPR-4926-7/ČJ-2019-990640 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

/1/ ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra 

 

Sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 
právní forma: 325 - organizační složka státu  
IČ: 00007064 
DIČ: CZ00007064 
Zastoupená: – vedoucí odboru veřejných zakázek 
 Policejního prezidia České republiky  
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Pracoviště:  Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR, 
Kontaktní adresa: 
Tel.: 
e-mail: 
datová schránka: gs9ai55 
 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 

a 
 

/2/ ZNAK Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby 

  

Sídlo: Vranové 1. díl 68, 468 22 Malá Skála  
IČ: 00029513 
DIČ: CZ00029513 
Zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí 

nad Labem, oddíl DrXXVIII, vložka 184 
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Pracovní kontakt: 
Tel.: 
E-mail: 
 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

u z a v í r a j í  

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“) 

tuto smlouvu o dílo 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

/1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a 
ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst./2/ (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je 
rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo 
sjednanou cenu. 

/2/ Specifikace díla:  

a) dokončení povrchových úprav na 2 500 kusech polotovarů identifikačních čísel 
k odznaku Policie ČR (dále jen „IČ“), 

b) provedení a ostatní podmínky dle přílohy této smlouvy. 

/3/ Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 25. dubna 2019. 

Článek III. 
Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

/1/ Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré 
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, 
v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku 
nevhodných pokynů objednatele objednateli nebo zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly. 
/2/ Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je: 

a) 1 250 kusů do 28. 6. 2019, 
b) 1 250 kusů do 29. 11. 2019. 
 

/3/ Místem předání díla je adresa sídla zhotovitele po předchozí písemné nebo faxové 
výzvě, doručené minimálně pět pracovních dnů předem na adresu: 

, 

/4/ Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele písemně nebo faxem o termínu dodání 
díla předem prostřednictvím pověřeného pracovníka objednatele na adresu uvedenou v článku 
III., odst. /3/ nebo na

/5/ Dílo bude dodáno převzetím díla objednatelem po potvrzení dodacího listu v místě 
dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník objednatele. 
/6/ O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí 

díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami a osobou, která prováděla odborný dohled (autorský) dozor. Každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 
/7/ Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 

v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 
důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená 
ustanovení tohoto článku. 
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/8/ Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 
dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě dva (2) roky od předání díla. Pokud objednatel uplatní 
nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do třiceti 
(30) kalendářních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta 
nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady dle čl. III. 
odst. /4/ až /6/.  

/9/ Zhotovitel je povinen v případě prodlení s dodáním díla zaplatit smluvní pokutu 
z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla s DPH, které nebylo předáno v termínu dle ustanovení čl. 
III. odst. /2/ této smlouvy, přičemž cena díla je specifikována v ustanovení čl. V. odst. /1/ a /2/ 
této smlouvy, nejméně však ve výši 100,- Kč (slovy: Sto korun českých), za každý i započatý 
den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nejpozději 
do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného objednavatelem zhotoviteli. 
/10/ V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí 

den od odeslání vyúčtování. 

Článek IV. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

/1/ Vlastníkem věci je od počátku objednatel.  
/2/ Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí 

díla zhotovitel. 

Článek V. 
Cena díla a platební podmínky 

/1/ Cena za jeden (1) kus IČ je stanovena ve výši 22,90 Kč bez DPH a 27,709 Kč včetně 
DPH ve výši 21%. 
/2/ Celková cena je stanovena ve výši 57 250,- Kč bez DPH (slovy: 

Padesát sedm tisíc dvě stě padesát korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. 69 272,50 Kč 
včetně DPH (slovy: Šedesát devět tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých a padesát haléřů), 
při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

/3/ Tato sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dílem a balné. 
/4/ Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) objednateli na 

základě potvrzeného zápisu o převzetí díla. 
/5/ Zhotovitel se zavazuje doručit fakturu kupujícímu do 14 dnů od dodání díla na adresu: 

/6/ Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.  
/7/ Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu. 
/8/ Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních 

dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. V., odst. /5/, této 
smlouvy. 
/9/ V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne 

odeslání faktury.  
/10/ Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 

z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě 
splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. 
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Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) 
kalendářních dnů.  
/11/ Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 

části. 
/12/ Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 

fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje 
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 
v délce třicet (30) kalendářních dnů. 

Článek VI. 
Práva duševního vlastnictví 

/1/ Zhotovitel se zavazuje, že při dodání díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku 
uplatnění těchto práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením výše uvedené 
povinnosti zhotovitele.  
/2/ Zhotovitel prohlašuje, že dílo uvedené v čl. II. odst. /2/, této smlouvy nemá právní vady 

ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku. 
 

Článek VII. 
Povinnost mlčenlivosti 

/1/ Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho 
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele 
žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.  
/2/ Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, 

které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy. 
/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 

služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 
/4/ Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.  
/5/ Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

/1/ V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. 
odst. /2/, této smlouvy ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele 
z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel 
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povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i 
započatý kalendářní den prodlení.  
/2/ Jestliže se jakékoli prohlášení zhotovitele podle čl. VI., této smlouvy, ukáže 

nepravdivým nebo zavádějícím nebo zhotovitel poruší jiné povinnosti podle čl. VI. této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: 
Tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

/3/ Jestliže zhotovitel poruší povinnost podle čl. VII. odst. /1/ až /4/, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: Tisíc korun českých) za každé 
jednotlivé porušení povinnosti.   
/4/ Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané 

lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, 
byť i započatý, den prodlení. 

/5/ Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 
jejího uplatnění. Náhradu škody a smluvní pokuty uplatňuje za objednatele odpovědný 
pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, případně jiný pověřený 
pracovník objednatele.  
/6/ Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 

na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit 
dílo.  
/7/ Smluvní pokuty a náhradu škody, které podle této smlouvy a podle občanského 

zákoníku vůči zhotoviteli uplatňuje objednatel, vyřizuje za objednatele pověřený pracovník 
Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR. 

/8/ Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele 
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 
třicet (30) kalendářních dnů; 

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III.; 
c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. VI.; 
d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VI. anebo čl. VII. odst. /1/ až /4/; 

e) nezapracování připomínek objednatele do díla; 
f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele. 

/9/ Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že  
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 
/10/ Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) 
kalendářních dní. 
/11/ Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní 

lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém 
případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 
objednatele vážně ohroženy. 



 

 6/9 

/12/ Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

 

Článek IX. 
Záruka a sankce za její nedodržení 

/1/ Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 24 měsíců za podmínek 
uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést podmínky údržby a zacházení 
s dílem, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě). 
/2/ Reklamace vad musí být provedena písemně. 
/3/ Běh záruční doby začíná dnem dodání díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 

objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 
/4/ Záruční vadou je vada, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně 

reklamována zhotoviteli. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních vlastnostech 
díla, a která je důsledkem neodborné manipulace nebo mechanického poškození. 

/5/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí třicet (30) dnů po doručení reklamace zhotoviteli. 
/6/ Zhotovitel si vyhrazuje právo výlučně provádět záruční opravy díla. Záruční servis bude 

prováděn výhradně v sídle zhotovitele. 
/7/ Pro případ nedodržení termínu reklamace dle čl. IX. odst. /5/ této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny reklamovaného zboží, 
nejméně však ve výši 100,- Kč (slovy: Sto korun českých) za každý, a to i započatý den, 
splatnou do 30 dnů ode dne doručení výzvy objednavatele k její úhradě. 

/8/ Reklamace jsou ze strany objednavatele řešeny pověřeným pracovníkem Správy 
logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, případně jiným pověřeným pracovníkem 
kupujícího. 
/9/ Zhotovitel se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady 

z provedení díla v rozsahu a za podmínek dle ustanovení § 2939 občanského zákoníku. 

Článek X. 
Ostatní ujednání 

/1/ Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů v záhlaví smlouvy.  
/2/ Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
/3/ Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy 

uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění 
dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 
/4/ Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb 

dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to 
zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální 
rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a 
ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. 
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/5/ Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
/6/ Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmu 
se rozumí činnost objednatele, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o 
střetu zájmů a to v § 2 odst. 3, písm. b) a v § 3 odst. 3, písm. a). 
/7/ Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 

údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 
/8/ Zhotovitel se zavazuje, že spolu s fakturou za dodávku (případně s fakturou za první 

dílčí dodávku) doručí, na adresu a v termínu uvedeném v čl. V. odst. /5/, této smlouvy, 
písemnou informaci zda je zaměstnavatelem dle ustanovení § 81 odst. 2., písm. b), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

/2/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou 
smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě. 

/3/ Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 
/4/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

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 (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této 
smlouvy v registru smluv zabezpečí objednatel. 

/5/ Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace díla – 2 listy 

 

za objednatele       za zhotovitele 
 

 
 

 

vedoucí odboru veřejných zakázek 
Policejního prezidia ČR  

 

  
 
 

předseda představenstva 
Znak Malá Skála, 

družstvo hodinářské a umělecké výroby 

 

 



 

 8/9 

Příloha č.1 k č.j. PPR-4926-7/ČJ-2019-990640 
 
 

SPECIFIKACE DÍLA 

 
1. TECHNICKÝ POPIS 

Číslo identifikační k odznaku Policie České republiky používá ochrany zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Popis 
Jedná se o dokončení a povrchovou úpravu polotovarů kovových čísel identifikačních 
k odznaku Policie České republiky (dále jen „identifikační číslo“) vyrobených vyleptáváním 
z měděného plechu.  
Provedení  

Na zadní stranu polotovaru identifikačního čísla se letuje splint ve tvaru širokého „U“ 
z tombakového válcovaného drátu. Splint musí být letován v osové souměrnosti dle odznaku 
Policie České republiky, do kterého se identifikační číslo vkládá.  
Následně je identifikační číslo galvanicky pokovené stříbrem, patinované, setřené a lakované 
nitrocelulózovým bezbarvým lakem.  

Rozměry 

• Tvar a velikost identifikačního čísla jsou dány rozměrem polotovaru, který dodá 
objednatel.  

• Splint v rozvinutém stavu: 45 mm x 1,8 mm x 0,8 mm  

Povolená tolerance rozměrů splintu je na délku ± 1 mm a na výšku ± 0,4 mm. 
2. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Podmínky zpracování  

• Identifikační čísla musí svým celkovým vzhledem a barevným provedením vykazovat 
shodu s platným referenčním vzorkem.   

• V zájmu zachování kvality a umělecké úrovně díla objednatel požaduje, aby zhotovitel 
zabezpečil při výrobě odborný dohled dědici po zemřelém autorovi díla.  

3. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI 

Zhotovitel je povinen dodat objednateli identifikační čísla dokončená a upravená ve shodě 
s platným referenčním vzorkem. Povrchová úprava, barevný odstín a design se posuzuje 
vizuálně při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti 30 cm podle platného referenčního 
vzorku.  

 
4.  ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY 

Značení 
Identifikační číslo 

Samotný výrobek zůstává bez označení.  
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Sáčky 

Na jednotlivých polyethylenových sáčcích jsou uvedeny následující údaje: 

• zhotovitel  
• název výrobku 
• počet kusů 
• měsíc/rok výroby  

Do sáčků je vložen seznam identifikačních čísel.   

Kartony   
Na jednotlivých kartonech jsou uvedeny následující údaje: 

• zhotovitel 
• název výrobku 
• počet kusů 
• měsíc/rok výroby  

Balení  
Identifikační čísla jsou balena po 50-ti kusech do uzavíratelných polyethylenových sáčků spolu 
se seznamem vložených identifikačních čísel a sáčky vloženy do papírového kartonu, který je 
minimálně třívrstvý.  
Skladování 

Zhotovitel musí garantovat skladovatelnost identifikačních čísel v originálním balení po dobu 
minimálně 3 let, přičemž bere záruku za to, že nedojde k poklesu jejich užitných vlastností. 
Záruční podmínky 

Objednatel požaduje poskytnutí záruční doby v délce minimálně 24 měsíců. Záruční podmínky 
se vztahují na jakékoliv výrobní vady, včetně skrytých vad. 

Přejímka 

Přejímka polotovarů 

Polotovary dodá zhotoviteli pověřený pracovník objednatele spolu se seznamem 
identifikačních čísel. Zhotovitel provede kontrolu polotovarů překontrolováním a přepočítáním. 
Přejímka hotových výrobků 

Přejímku hotových výrobků provede u zhotovitele pověřený pracovník objednatele. 
Při přejímce jsou identifikační čísla překontrolována a přepočítána. 
Doprava 

Dopravu hotových výrobků ze skladu zhotovitele zajišťuje vzhledem ke zpřísněným 
režimovým opatřením z důvodu nezcizení objednatel, pokud nebude dohodnuto jinak. 
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