
Příloha č. 3 Kupní smlouva 

UNIVERZITA KARLOVA 

Farmaceutická fakulta 

v Hradci Králové 

Kupní smlouva č. 32/2019NZFAF 

( dále jen „Smlouva") 

uzavřená ve smyslu§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

( dále jen „ OZ") 

I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 

Univerzita Karlova 

jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (dale jen „FaF UK") 

se sídlem: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 

IČO: 002 I 6208 

DIČ: CZ002 l 6208 

zastoupená: prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.O., děkanem FaF UK 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú. 153149586/0300 

( dále jen „Objednatel") na straně jedné 

a 

1.2 Zhotovitel: 

KARO reklama s.r.o. 

se sídlem: Vančurovo náměstí 309, Hradec Králové, PSČ 500 02 

IČO: 25270524 

DIČ: CZ25270524 

IDDS: jgt5z8 

bank. spojení: ČSOB a.s. Hreadec Králové 

číslo účtu: 177255463 / 0300 

zastoupená: XXX - jednatelem společnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložky I I 704 

( dále jen „Zhotovitel") na straně druhé; společně dále také jako „smluvní strany" 
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Tato Smlouva je uzavřena na základě nabídky Zhotovitele předložené na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Reklamní předměty pro FaF UK". 

Článek II 

Účel a předmět smlouvy 

2.1 Účelem Smlouvy je zabezpečit pro Objednatele na základě jeho objednávky dodávku reklamních 
předmětů včetně jejich grafického zpracování a potisku. Předmět Smlouvy je specifikován v Příloze 
č. I, která tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, 
a převést na Objednatele neomezené vlastnické právo k tomuto zboží. Součástí závazku Zhotovitele je 
doprava zboží do místa plnění dle čl. 111. této smlouvy v originálních obalech výrobce zboží ve 
sjednaném množství, jakosti, provedení a čase. 

2.2 Objednatel se zavazuje zboží řádně a včas dodané Zhotovitelem převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní 
cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou. 

Článek III 

Doba a místo plnění 

3.1 Objednatel vystaví objednávku, kterou doručí na kontaktní e-mailovou adresu Zhotovitele: 
XXX@karo.cz 

3.2 Objednatel je v rámci objednávky povinen: 

Uvést přesný popis předmětu plnění, tj. typ a název položky, počet kusů, příp. další zpřesňující údaje. 

Předat podklady a instrukce pro tisk v elektronické podobě. 

Uvést termín dodání. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu (nejpozději do 48 hodin od doručení objednávky dle 
odst. I) Objednateli elektronicky potvrdit přijetí objednávky, a to na e-mailovou adresu odesílatele 
objednávky. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje dílo zpracovat tak, že vytvoření každého reklamního předmětu bude 
zahrnovat grafický návrh potisku, který bude před finálním vytištěním zaslán Objednateli k 
odsouhlasení. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje objednané/odsouhlasené dílčí plnění doručit Objednateli do 4 týdnů na adresu 
jeho sídla: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové, a to v termínu stanoveném v 
objednávce. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění bude předáno na základě dodacího listu, podepsaného zástupci 
smluvních stran. 
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Článek IV 

Cena a platební podmínky 

4.1 Kupní cena za zboží je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele kalkulované v rámci veřejné 
zakázky na předmět plnění dle této smlouvy. 

4.2 Kupní cena za zboží dle čl. li odst. 2. I této smlouvy činí částku ve výši: 154.535,- Kč bez DPH, DPH: 
32.452,- Kč, 186.987,- Kč včetně DPH. 

4.3 Součástí kupní ceny jsou veškeré náklady spojené s plněním předmětu této smlouvy, včetně dopravy do 
místa plnění. 

4.4 Fakturace od dodavatele je možná až po dodání všech položek uvedených v Příloze č. 1 - Specifikaci 
plnění. Dodavatel vystaví jednu fakturu a jeden dodací list za celý předmět plnění zakázky, 
zadavatel nepřipouští možnost dílčí fakturace. 

4.5. Kupní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši 
DPH, přičemž v takovém případě bude k neměnné kupní ceně bez DPH připočtena DPH ve výši 
stanovené platným a účinným zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

4.6 Kupní cena bude Objednatelem uhrazena v korunách českých (CZK) na základě účetního a daňového 
dokladu - faktury - doručeného Objednateli do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží 
Objednatelem nebo elektronicky e-mailem na adresu: faktury@faf.cuni.cz. Zhotovitel je oprávněn 
fakturovat kupní cenu za dodané zboží až po jeho úplném dodání. Takovouto souhrnnou fakturu je 
Zhotovitel oprávněn vystavit v písemné podobě nejdéle do 15 kalendářních dnů od ukončení daného 
měsíce nebo ode dne převzetí poslední dodávané položky dle přílohy č. 1 Objednatelem. 

4.7 Přílohou faktury musí být kopie příslušného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění 
podepsaného osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, případně jiného dokladu v souladu 
s čl. III. odst. 3.2 této smlouvy. 

4.8 Účetní a daňový doklad - faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že 
faktura bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, popřípadě nebude obsahovat všechny zákonné 
náležitosti nebo přílohu dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti 
zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli. 

4.9 Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli, v souladu 
s čl. IV. odst. 4.6 této smlouvy. 

4.1 O Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy na kupní cenu. 

4.11 V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury obsahující náležitosti dle odst. 4. 7 tohoto 
článku je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli pouze smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % 
z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou kupní ceny. 
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4.12 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své i nesplatné pohledávky 

vzniklé na základě této smlouvy proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení kupní ceny rovněž bez 

ohledu na její splatnost. 

Článek V 

Práva a povinnosti stran 

5.1 Zhotovitel je povinen dodat Objednateli nové, nepoužité zboží v dohodnutém množství, jakosti a 

provedení, přičemž veškeré zboží dodávané Zhotovitelem Objednateli z titulu této smlouvy musí 

splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy. V případě porušení povinnosti dle věty první tohoto 

odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH zboží, u 

kterého nebyl splněn požadavek dle věty první tohoto odstavce, za každý i jen započatý den prodlení. 

5.2 Zhotovitel je povinen dodat zboží bez vad Objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž 

za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí Objednatelem v souladu s čl. III. odst. 3.6 této smlouvy. 

5.3 Zhotovitel je povinen spolu se zbožím dodat Objednateli kompletní technickou a další dokumentaci 

v českém jazyce nezbytnou k užívání zboží. 

5.4 Objednatel nabývá vlastnického práva ke zboží dnem řádného předání a převzetí zboží v souladu s čl. 

Ill. odst. 3.2 této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele také nebezpečí škody na věci. 

5.5 Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění předmětu smlouvy znemožnit, a to nejpozději do 

24 hodin od okamžiku, kdy se Zhotovitel o takové skutečnosti dozví. 

5.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

5.7 Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, 

které vzniknou na základě této smlouvy, započítat vůči pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli 

jednostranným právním úkonem. 

5.8 Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo 

povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem. 

5.9 Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel určil, že komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude 

probíhat osobně, prostřednictvím telefonu anebo e-mailu. 

Kontaktní osoby na straně Objednatele: 

• v obecných záležitostech týkajících se plnění Smlouvy:

Ing. Jiří Včeliš, telefon: +420 XXX, e-mail: XXX

• při řešení konkrétních objednávek:

osoba uvedená v objednávce jako kontaktní osoba.

Kontaktní osoby na straně Zhotovitele:
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• osobou oprávněnou k jednání za Zhotovitele v technických věcech, které se týkají této smlouvy a její

realizace, je:

Jméno: XXX, email: XXX@karo.cz, telefon: XXX

5.1 O Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a j  iné dokumenty vzniklé na základě této 

smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém 

jazyce a doručují se buď osobně, doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky na 

doručovací adresy uvedené v čl. I. této smlouvy. Smluvní strany se v případě doručování zásilek formou 

doporučených dopisů dohodly tak, že zásilka je považována za doručenou 3. pracovní den bezprostředně 

následující po dni jejího odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu příslušné smluvní 

strany dle této smlouvy, a to i v případě, kdy ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne; byla-li 

však zásilka odeslána na adresu v jiném státu, pak 15. pracovní den po jejím odeslání. 

5.11 Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/200 I Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Článek VI 

Záruční doba 

6.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílčí objednávky záruku na dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná 

běžet dnem podpisu dodacího listu. 

6.2 Vady díla bude Objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně, elektronicky či osobně na 

kontaktní či e-mailové adrese Zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu. 

6.3 Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu Smlouvy, nahradí Zhotovitel 

Objednateli novým, bezvadným plněním. 

Článek VII 

Výpověď a odstoupení od Smlouvy 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu lze vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď musí 

být písemná. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. V průběhu výpovědní lhůty jsou zachována 

veškerá práva a povinnosti stran podle Smlouvy. 

7.2 Smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana opakovaně (3x) poruší 

některou svou povinnost dle této Smlouvy. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit zejména 

v případě, že Zhotovitel opakovaně nepředá objednané dílčí plnění v řádném termínu. Zhotovitel je 

oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy Objednatel opakovaně bude v prodlení s 

platbou za řádně poskytnuté plnění. 
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Článek Vlli 
Zveřejnění a registrace 

8.1 Vzhledem k charakteru organizace Objednatele se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel výslovně 

souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), zákona č. I 06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 

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

8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona o registru smluv. 

8.3 Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu Smlouvy. Objednatel se 

současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení 

správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, 

popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s 1D datové schránky Zhotovitele (v takovém 

případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany 

zároveň). 

Článek IX 

Závěrečná ustanovení 

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv podle zákona o registru smluv. 

9.2 Změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a to číslovanými dodatky a na základě 

vzájemné dohody obou smluvních stran. 

9.3 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, ke kterému 

eventuálně dojde, se budou řídit platnými právními předpisy, především příslušnými ustanoveními OZ. 

9.4 Zhotovitel bere na vědomí, že je jako osoba povinná dle ustanovení§ 2 písm. e) zákona č. 320/200 I Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly, mj. umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly přístup ke všem

dokumentům, tedy i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně

podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství), a to za předpokladu, že budou splněny

požadavky kladené právními předpisy; tuto povinnost rovněž zajistí Zhotovitel u případných jeho

poddodavatelů.

9.5 Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce. Pokud je Smlouva uzavírána elektronickými prostředky, je 

vyhotovena v jednom originále. Pokud je Smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou 

stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. 

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 

s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v 

tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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Příloha č. I - Specifikace předmětu plnění včetně cenové nabídky 

V Hradci Králové dne ..... ?.�·-. ��-- . .?.���

Kupujícího 

Univerzita Karlova, 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Jméno: prof. PhannDr. Tomáš Šimůnek, Ph.O. 

Funkce: děkan UNNERZITA KARLOVA 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA 

Akadem:ka Heyrovsktho i 203 
S00 OS t-lřadec �lové <D

lť:b tmi I t,2ťJ8 (j1ť:- CZDPa I c,;ioa 

V Hradci Králové dne 17.7.2019 

Za Prodávajícího 

KARO reklama s.r.o., 

Hradec Králové 

l,flRO .. : 
I ;I 31 :◄ 9·1,',l·i 

31 DIC, C.Z2527052◄ 

' 

Jméno: XXX

Funkce: jednatel společnosti 
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Příloha č. 1_Specifikace předmětu plnění 

B
ř · á kázka malého rozsahu: .,Reklamní předměty pro FaF UK" 

Buňky zvýrazněné bilou barvou se vyplní automatieky 
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel 

Druh 
plněni/ 
název 

Specifikace 

kuličkové I s kovový klipem, modrou náplni a funkci 
pero .louch pen" - potisk oboustranný bílý 

taška 

batoh 

ldlouhé ucho/ barva černá - potísk 
Jednostranný bllý 

stahovací batoh s reflexními prvky, t hlavni a 
t doplňková kapsa, otvor na sluchátka, 
potisk bllý 

Barva 

modré 

černá 

modrý. eervený. 
oranžový. tedý 

Logo 

:A::rt�fťl�11:L1,:�&:ULTA 
u.1 .. ,.it.1. 1:arl••• 

lwww.faf.uni.cz1 

l� ........ ,.1'1"1•""' ,.,�1'11"1 
• H�\J>•'• �lllu»f 

,_.,, ...... i... 

Matené! 

plast 

ba\llna 

polyester 

za 1 ks 

I vtetně DPH I c::: �•��•ml Cena celkem llustračni obrizek I Potet ks I bez DPH I DPH v Kt 
vtetně DPH 

100 18,50 Kt 3,39 Kč 22,39 Kč 1 850.0 Kč 2 238,5 Kč 

50 49,00 Kč 10,29 Kč 59,29 Kč 2 450,0 Kt 2 964,5 Kč 

5-0 79,00 Ke 16,59 Ke 95,59 Kč 3 950,0 Kč 4 779,5 Kč 

pracovní ldM>ský stňh 150 kS • pt,,ský stňh 50 ks/ I blť I I � I I bavlna 11 I I 200 I 288,00 Kt I 60,48 Kč / 348,48 Kč I 57 600,0 Kč I 69 696,0 Kč pliiť pohsk logo FaF Jedna barva černá na kapse • Y 
..... • 

t"AttMACt-:, TICt,,.,\ t-',U,IJI.TA 

\I IIIUOCI 10\\1.ov,: 
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Obchodní název 1 

!
'katalogové tíalo' 

+ popis 
(plipadně 

webový odkaz) 

13830-M 

25530-C 

....... 

!dámský stfih - strečoV)' materiál min. 180 g - � 
ťlk potisk b/lý # JSEM z TOHO FAF. pledek ty"'''· rů!.ová. # JSEM I 95 % bavlna 5 % elastan 1---------, I ■m I I 50 I 135,00 Kč I 28,35 Kč I 163,35 Kč I 6 750,0 Kč I 8 167.5 Kč I 13„40 ' O pr.s prsa: potisk logo FaF b/ lý nebo černý, v zelená. černá 

Z 7iOHO pfedu v le110 nad nápisem • 

FAF 

dáTiský stňh. strečový materi/11 min. 180 g · I� I -...... I triko !potisk logo FaF bili nebo černý. pledek ples ty�:i�,;
';;"���ta, ({(fť�iJ}) I 95 % bavlna, 5 % elastan 11 - I / I I 50 I 153,00 Kč I 32,13 Kč I 185,13 Kč 7 650,0 Kč/ 9 256,5 Kč I ,.,_.. 

prsa• ' 

dámSký stl'ih (vel. SIS, M/3, L/2 ks) - strečový 

triko 1materiál m_ln.180g-potisk logo faf b11ý tyrkys. magenta. 
,
�"!l"Y

.
iJ ;,,�.__II OOo/obavlna.So/oelastan I I 10 I 115,00Kč I 36,75Kt I 211,75Kč I 1 750,0Kč! 2 117,5Kčl 141-44 nebo čemy, ptedek pl'es ("na kapslčku1 + zelená, bllá � .J UV 

nllpis Oijazztiva pres zája • 

párlský sthh LUX -límeček a lemy rukávů z I I • polokoille!iebrového<4>letu, léga sHnoflitky v ba"'.é !edá nebo b/lá 
11 

100%bavlna li - I li 5-0 I 349,00Kč I 73,29Kč I 422,29KC I 17 450,0Kčl 21114,SKčl ,. .. 83 matenálu, mm. 215 g - potisk logo FaF blly 
nebo černý, pfedek ("na kapsilkuj. FA�MACEUTICKÁ FAKULTA 

V HRADCI KRÁLOVÉ ... ,............. I li I I I I I I I l I 
I 
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pánský sti'ih STANDARD (S 2x M 6x L 3x XL 
2x 2XL 2x) - límeček a lemy rukávů s 
kontrastním proužkem z žebrového úpletu 

polokoAUejléga s 2 knofllčky v barvě materiálu, min. 220 
g - potisk logo FaF bitý nebo černý, pfedek 
pfes ("na kapsičkuj + nápis Dijazztiva pfes 
záda• 

pálský stlih ST ANDA R O - limeček a lemy 
rukávů s kontrastnlm proužkem z žebrového 

polokoille l�etu léga s 2 knoflíčky v barvě materialu. 
min. 220 g - potisk bilý nebo černý, pfedek 
("'na kapsičku1 • 

mikina 

mikina 

uni sti'ih - nakládaná kapsa ve stylu klokanky 
na pl'ednim dílu. min. 350 g - potisk bilý nebo 
černý, pfedek pfes prsa 

kapuce s podšívkou, na stažení šflůitou • 

dámský nebo pá,skj stlih - celopropinaci 
mikina s kapuci 
pfednf kapsa ve stylu klokanky 
kapuce s pod!ivkou. na staženi !i"llrtou 
min. 350 g - potisk bílý nebo černý, pfedek 
(na kapsičku) • 

černá bilá, šed.i, 
tyrkys 

černé, bilá šedá 
tyrkys 

černá červená 
!edý melir 

limet, šedý melir, 
růžová 

FARMACEl1TU:KÁ F . .\Jt.ULTA 
V IIHADU KH,\LO\'� 

lJni,· .. u:�.!!..!_1_!>•:!!. 

FARMAC.EUTICKÁ FAKl!LTA 
V JIHAllt:I KH . .{LQ\ .:: 

11111\·rr_!IIA Ka,lnv„ 

lťAtOl,U.(l'Tll,X:Á r,U,ULTA 
I \ IIH.H..-:1 kRÁl,11\·F; l•"'""' ..:�,�. 

grafické pr.ícel ptedtlskové pflpravy 

'" požadavek na velikosti triček, tílek, polokošil, plášfů a mikin zadavatel sdělí až vybranému dodavateli v 
rámci odsouhlaseni jejich grafického návrhu � viz návrh kupnf smlouvy 

65% bavlna + 35% polyester 15 

55•;. bavlna + 35°/4 polyester 50 

65% bavlna + 35% polyester 50 

65% bavlna + 35'/4 polyester 50 
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369,00 Kč 77,49 Kč 446,49 Kt 5 535,0 Kč 6 697,4 Kt 256-63 

1'3,00 Kč 38,,3 Kt 221.43 Kč 9 150,0 Kč 11 071.SKč 219-01 

365,00 Kt 76,65 Kč c..t1,65 Kč 18 250,0 Kč 22 082,5 Kč 410.12 

365.00 Kč 76,65 Kč 441.65 Kč 18 250,0 Kč 22 082,5 Kč 411-40 

300,00 Kč 63.00 Kč 363,00 Kč 3 900,0 Kč 4 719.0 Kč 

c•lkovi c•n• 1S. 535,00 Kč 186 987,35 Kt 

-




