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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

na dodávky zboží v režimu náhradního plnění

I. Smluvní strany

AVÍZO s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 
C, vložka 8238
se sídlem: Bezdrevská 769, 373 44 Zliv

IČO: 25181700
DIČ: CZ25181700

(dále jen „prodávající“)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7216 
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 
zastoupená: MLIDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem
IČO: 47114304

(dále jen „kupující“)

uzavřeli níže uvedeného kalendářního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2079 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) na základě veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávky 
drogistického zboží pro ZP MV ČR“ tuto Rámcovou kupní smlouvu na dodávky zboží v 
režimu náhradního plnění (dále jen „Rámcová smlouva“).

II. Prohlášení prodávajícího

1) Prodávající je organizací zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se zdravotním 
postižením, včetně zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením, a na základě této 
skutečnosti je oprávněn poskytovat výrobky a služby v rámci tzv. náhradního plnění 
povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením dle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, v platném znění.

III. Úvodní ustanovení

1) Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této Rámcové smlouvy, a to s cílem vymezit 
základní a obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně vymezení jejich základních 
práv a povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu.

2) Rámcová smlouva je uzavírána v návaznosti na záměr kupujícího v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Dodávky drogistického zboží pro ZP MV ČR“ zajistit dodávky 
drogistického zboží z Přílohy č. 1 - „Ceník drogistického zboží“ této Rámcové smlouvy 
(dále jen „Modelová varianta“) pro ředitelství a pracoviště divizí kupujícího a vůli 
prodávajícího dodávat drogistické zboží, přičemž dílčí plnění budou realizována



prostřednictvím dílčích písemných objednávek a jejich písemné akceptace (společně 
dále jen „dílčí smlouvy“).

IV. Předmět Rámcové smlouvy

1) V souladu s předmětem veřejné zakázky uvedené včl. III. odst. 2 této Rámcové 
smlouvy se prodávající zavazuje na základě dílčích písemných smluv dodávat 
kupujícímu dle jeho potřeb drogistické zboží, které je spolu s cenami uvedeno 
v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy a kupující se zavazuje drogistické zboží dodávané 
prodávajícím ve sjednaném množství, druhu, kvalitě a termínu odebrat a zaplatit mu 
za to dohodnutou cenu. Množství jednotlivých druhů zboží uvedených v Modelové 
variantě jsou pouze orientační, může být odebráno více i méně měrných jednotek a 
některé druhy zboží nemusí být vůbec odebrány.

2) Prodávající a kupující se dále dohodli, že nedílnou součástí plnění předmětu této 
Rámcové smlouvy dle odst. 1 tohoto článku je:
• doprava drogistického zboží do místa plnění,
• složení drogistického zboží do objednatelem určených prostor v místě plnění.

3) Prodávající prohlašuje, že nabízené drogistické zboží je schváleno k distribuci na 
českém a evropském trhu a že splňuje veškeré požadavky české a evropské 
legislativy na zdravotní nezávadnost a bezpečnost.
Celkový rozsah dodávek drogistického zboží dle této Rámcové smlouvy kupující 
omezuje vyčleněným objemem finančních prostředků na částku maximálně 
1 999 999,- Kč bez DPH.

V. Uzavření dílčí smlouvy a dodací podmínky

1) Plnění z této Rámcové smlouvy bude uskutečňováno dle dílčích smluv. Dílčí smlouvy 
budou uzavírány na základě písemných objednávek kupujícího (dále též jen 
„objednávka“) a písemné akceptace objednávky prodávajícím (dále též jen 
„akceptace“). Objednávky i akceptace budou zasílané zpravidla elektronicky.

2) Realizace jednotlivých dílčích smluv bude probíhat níže uvedeným způsobem:
2.1. Kupující je oprávněn učinit dílčí písemné objednávky na základě této Rámcové 

smlouvy, kdy cena objednaného drogistického zboží je uvedena v Modelové 
variantě.

2.2. Kupující vystavenou písemnou objednávku opatří podpisem a zašle 
prodávajícímu na kontaktní osobu dodavatele uvedenou včl. XII. odst. 3 této 
Rámcové smlouvy.

2.3. Prodávající je povinen doručenou objednávku, která byla vystavena v souladu 
s Rámcovou smlouvou, akceptovat. Za akceptaci se považuje opatření 
objednávky podpisem s uvedením data podpisu, nebo podepsání samostatně 
vystaveného písemného potvrzení. Potvrzení musí obsahovat přesnou 
identifikaci akceptované objednávky a u podpisu je potřebné uvést datum 
podpisu. Akceptaci objednávky je prodávající povinen učinit nejpozději druhý 
pracovní den po doručení objednávky. Kopii takto akceptované objednávky 
nebo kopii potvrzení o akceptaci (písemné potvrzení objednávky) je prodávající 
povinen v den podpisu zaslat kupujícímu na e-mail kontaktní osoby uvedené 
v objednávce nebo v čl. XII. odst. 3 této Rámcové smlouvy.

2.4. Za den uzavření jednotlivé dílčí smlouvy se považuje den, kdy prodávající 
objednávku kupujícího akceptoval.

2.5. Prodávající je povinen dodat drogistické zboží z Modelové varianty dle dílčí 
písemné objednávky nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy 
prodávající objednávku akceptoval.

2.6. Prodávající je povinen drogistické zboží dodat vždy včetně dodacího 
lístu/předávacího protokolu na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a 
tamtéž provést složení zboží. O předání a převzetí každé dílčí smlouvy
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vyhotoven protokol (za ten se považuje i dodací list prodávajícího podepsaný 
kontaktní osobou kupujícího).

2.7. Pokud při předání/převzetí plnění dílčí smlouvy budou zjištěny vady, které 
nebrání obvyklému užívání, kupující dodané plnění převezme. V předávacím 
protokolu může kupující uvést výhrady, se kterými plnění dílčí smlouvy přebírá, 
a strany se mohou dohodnout na termínu jejich odstranění. Neuvede-li kupující 
v předávacím protokolu žádné výhrady, má se za to, plnění dílčí smlouvy 
přebírá bez výhrad, tj. bez vad.

2.8. Místem plnění jednotlivých dílčích smluv je ředitelství a pracoviště divizí 
kupujícího, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 2 této Rámcové smlouvy. 
V průběhu plnění této Rámcové smlouvy může být seznam modifikován podle 
aktuálních potřeb kupujícího, např. v případě nutnosti zásobovat v seznamu 
dosud nezahrnuté pracoviště).

2.9. Jednotlivá dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je uveřejněna v Registru 
smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), dále též jen "Registr smluv". Od tohoto data je prodávající povinen 
dodávat ve lhůtách stanovených v předchozích odstavcích, ne však dříve, než 
bude jednotlivá dílčí smlouva uveřejněna. Toto ustanovení se týká pouze dílčích 
smluv, které podléhají uveřejnění.

3) Prodávající je dle této Rámcové smlouvy povinen zajistit a dodat objednateli na 
základě jednotlivých dílčích smluv drogistické zboží v odpovídající kvalitě a ceně.
Prodávající prohlašuje, že je seznámen s předmětem činnosti kupujícího a zavazuje 
se postupovat při plnění předmětu této Rámcové smlouvy a jednotlivých dílčích smluv 
s veškerou vážností a náležitou odbornou péčí tak, aby nebylo poškozeno dobré 
jméno kupujícího nebo aby kupující neutrpěl činností prodávajícího jinou újmu.

VI. Cena

1) Prodávající a kupující se dohodli, že ceny jednotlivých druhů drogistického zboží 
dodávaných podle této Rámcové smlouvy jsou uvedené v Modelové variantě (cena 
za jednotku v Kč bez DPH) a jsou cenami nejvýše přípustnými a není možné je 
překročit za žádných podmínek. Dohodnuté jednotkové ceny jsou platné až do doby 
celkového ukončení závazků této Rámcové smlouvy.

2) Ceny uvedené v Modelové variantě zahrnují veškeré nezbytné náklady prodávajícího 
a jakékoli jeho další související náklady a výdaje spojené s dosažením předmětu 
Rámcové smlouvy.

3) Celková maximální cena plnění dle této Rámcové smlouvy nepřesáhne částku
1 999 999,- Kč (slovy jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set 
devadesát devět korun českých) bez DPH.

VII. Platební podmínky

1) Úhrada dohodnuté ceny bude provedena v české měně. Zálohy kupující neposkytuje.
2) Na základě účetního dokladu vystaveného po řádném splnění jednotlivých dílčích 

smluv bude objednatelem uhrazena cena za drogistické zboží dodané dle této dílčí 
smlouvy. Kupující se zavazuje k úhradě ceny dle účetního dokladu vystaveného 
prodávajícím se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu, a to na 
bankovní účet prodávajícího. Za zaplacení ceny se považuje odepsání příslušné 
částky z účtu kupujícího. Prodávající má právo vystavit účetní doklad na předmět 
smlouvy nejdříve v den dodání drogistického zboží kupujícímu na všechna dohodnutá 
místa plnění dle příslušné objednávky.

3) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona o účetnictví a § 435 
občanského zákoníku a dohodnuté dle této Rámcové smlouvy. V případě, že 
vyúčtování nebude obsahovat všechny zákonem a touto Rámcovou smlouvou
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stanovené náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 
prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. 
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 
opravených dokladů.

4) Prodávající jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a 
zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle této 
Rámcové smlouvy a jednotlivých dílčích smluv dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a že mu nejsou ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění dle této Rámcové smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 
109 zákona č. 235/2004 Sb., které by splnění těchto povinností bránily.

Vlil. Záruční podmínky a práva z vadného plnění

1) Prodávající poskytuje kupujícímu na drogistické zboží dodávané dle dílčích smluv 
uzavřených na základě této Rámcové smlouvy záruku za jakost ve smyslu § 2113 
občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců.

2) Prodávající odpovídá za vady drogistického zboží dle § 2099 a násl. občanského 
zákoníku. Záruční doba začíná běžet dnem dodání drogistického zboží do míst 
plnění.

3) Veškeré vady dodaného drogistického zboží je kupující povinen uplatnit u 
prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného 
oznámení (e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady 
drogistického zboží oznamovat na kontaktní osobu prodávajícího uvedenou v čl. XII. 
odst. 3 této Rámcové smlouvy. Odstranění vady či výměna zboží musí být provedena 
bez zbytečného odkladu do 10 pracovních dnů od oznámení této vady prodávajícímu, 
pokud se kupující a prodávající v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

4) Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a 
to v plné výši. Prodávající kupujícímu rovněž uhradí náklady vzniklé při uplatňování 
práv z vadného plnění.

5) Další nároky kupujícího se řídí občanským zákoníkem.

IX. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1) Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty za 
prodlení s dodáním každé jednotlivé dílčí dodávky ve výši 0,1 % z ceny dílčí smlouvy 
za každý i započatý den prodlení.

2) V případě porušení povinnosti prodávajícího dle čl. IV. odst. 3 Rámcové smlouvy je 
kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 
50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

3) Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady dle čl. Vlil. odst. 3 
této Rámcové smlouvy.

4) Celková výše smluvních pokut není omezena limitem dohodnuté ceny dle této 
Rámcové smlouvy. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

5) Pokud je prodávající v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinen zaplatit 
kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den 
prodlení.

6) Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty 
kupujícím prodávajícímu. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady 
smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce 
prodávajícího vůči kupujícímu.
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X. Zánik závazku z Rámcové smlouvy

1) Závazkový vztah založený mezi oběma smluvními stranami touto Rámcovou 
smlouvou zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:
a) uplynutí doby, na kterou byla Rámcová smlouva sjednána, tj. do 48 měsíců od 

podpisu Rámcové smlouvy,
b) před uplynutím dohodnuté doby trvání Rámcové smlouvy v případě, že dodávky 

drogistického zboží dosáhnou objemu kupujícím vyčleněných finančních 
prostředků 1 999 999,- Kč bez DPH. O této skutečnosti se kupující zavazuje 
prodávajícího neprodleně informovat.

c) písemnou dohodou smluvních stran,
d) výpovědí i bez uvedení důvodů, přičemž výpovědní lhůta činí dva měsíce a 

počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 
druhé smluvní straně,

e) jednostranným odstoupením od Rámcové smlouvy pro porušení Rámcové 
smlouvy nebo jednotlivé dílčí smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní 
stranou, s tím, že porušením smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:
> neposkytnutí jednotlivé dodávky drogistického zboží v době plnění sjednané v 

této Rámcové smlouvě nebo jednotlivé dílčí smlouvě, a to ani v dodatečné 
lhůtě poskytnuté kupujícím,

> pokud poskytnutá dodávka drogistického zboží má vady, které ji činí 
neupotřebitelnou nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o 
kterých ho prodávající ujistil,

> nedodržení smluvních ujednání záručních podmínek,
> neuhrazení ceny kupujícím ani po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení 

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení první výzvy.

f) odstoupením kupujícího v případě, že prodávající bude rozhodnutím správce 
daně přidělen status nespolehlivého plátce,

g) odstoupením objednatele v případě, že je vůči dodavateli zahájeno insolvenční 
řízení nebo vstoupil do likvidace,

h) odstoupením kupujícího v případě, že prodávající přestane splňovat podmínky 
uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy.

2) Pro účely této Rámcové smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ 
uvedeným v § 2002 odst. 2 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 10ti dnů“.

3) Pokud dojde k odstoupení od Rámcové smlouvy, mají smluvní strany nárok na 
vypořádání vzájemných pohledávek a závazků vzniklých do dne odstoupení od 
Rámcové smlouvy.

4) Odstoupením od Rámcové smlouvy závazek zaniká ke dni doručení projevu vůle 
jedné smluvní strany směřujícího k odstoupení od Rámcové smlouvy druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupeni se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5) Dojde-li k zániku závazku dle této Rámcové smlouvy, dohodly se obě smluvní strany 
na tom, že kupujícíodebere veškeré drogistické zboží, na které byla přede dnem 
zániku závazku dle Rámcové smlouvy uzavřena dílčí smlouva dle čl. V. této Rámcové 
smlouvy, s výjimkou drogistického zboží, kde dodávkou by byla přečerpána úhrnná 
hodnota dodávek dle čl. IV. odst. 4 této Rámcové smlouvy.

XI. Uveřejňovací povinnost

1) Prodávající prohlašuje, že si je vědom toho, že kupující jako zadavatel veřejné 
zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a povinný 
subjekt dle zákona o registru smluv, je povinen uveřejnit v registru smluv, jehož 
správcem je Ministerstvo vnitra, tuto Rámcovou smlouvu včetně jejích případných 
změn a dodatků, a jednotlivé písemné dílčí smlouvy, uzavřené v rámci této Rámcové 
smlouvy, za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv. Dílčí
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smlouvy/objednávky podléhající uveřejněni v registru smluv musí být uzavřeny 
písemně.

2) Kupující se zavazuje, že tuto Rámcovou smlouvu, a v případě, kdy jednotlivá dílčí 
smlouva splní podmínky pro uveřejnění dle zákona o registru smluv, tuto dílčí 
smlouvu, uveřejní ve lhůtě 10 dnů od jejího uzavření v registru smluv dle odst. 1 
tohoto článku. Prodávající je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozdějí do 20 dnů ode 
dne, kdy byla Rámcová smlouva uzavřena, v registru smluv ověřit, zda kupující 
Rámcovou smlouvu, resp. dílčí smlouvu řádně uveřejnil, a pokud se tak nestalo, je 
povinen tuto Rámcovou smlouvu, resp. dílčí smlouvu uveřejnit sám a o této 
skutečnosti informovat kupujícího.

3) Prodávající prohlašuje, že si je vědom toho, že kupující, jako zadavatel veřejné 
zakázky, jež je předmětem této Rámcové smlouvy, je povinen, v souladu 
s ustanovením § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, uveřejnit na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plněni 
Rámcové smlouvy, v souladu s podmínkami a ve lhůtách stanovených zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně všech 
případně dalších povinností kupujícího stanovených tímto zákonem.

XII. Závěrečná ustanovení

1) Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu čtyřiceti osmi 
měsíců od podpisu této Rámcové smlouvy, resp. do vyčerpání finančních prostředků 
určených touto Rámcovou smlouvou dle čl. IV odst. 4 podle toho, která skutečnost 
nastane dříve.

2) Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle či. XI. odst. 2 této Rámcové 
smlouvy. Za datum uzavření Rámcové smlouvy se považuje podpis Rámcové 
smlouvy druhou smluvní stranou. Prodávající je oprávněn zahájit plnění dle této 
Rámcové smlouvy až po jejím uveřejnění v registru smluv.

3) Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách:

Případnou změnu kontaktní osoby se smluvní strany zavazují bez zbytečných 
odkladů oznámit druhé smluvní straně.

4) Smluvní strany se dohodly, že není-li v této Rámcové smlouvě stanoveno jinak, řídí 
se vztahy mezi smluvními stranami v rámci této Rámcové smlouvy a jednotlivých 
dílčích smluv právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se ve smyslu § 1 odst. 2 
občanského zákoníku odchylují od ustanovení § 2050 občanského zákoníku, jehož 
režim se pro vztahy prodávajícího a kupujícího dle této Rámcové smlouvy nepoužije.

5) Stane-li se některé z ustanovení této Rámcové smlouvy částečně nebo zcela právně 
neplatným, neúčinným nebo nesrozumitelným, není tím porušena platnost a účinnost 
ostatních ustanovení Rámcové smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové 
ustanovení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy se o této 
skutečnosti dozvěděly, nahradit jiným ustanovením nejblíže odpovídajícím právnímu 
a ekonomickému účelu původního ustanovení.

6) Tato Rámcová smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě 
písemných očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

7) Smluvní strany se dohodly, že spory, které by případně vznikly z této Rámcové 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i otázky její platnosti či neplatnosti nebo jejího 
vzniku a zániku nebo jednotlivých dílčích smluv, budou přednostně řešeny dohodou 
smluvních stran. Pokud nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, budou řešeny 
příslušnými soudy České republiky, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný 
obecný soud objednatele.
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8) Tato Rámcová smlouva je sepsána ve 2 (dvou) stejnopisech stejné právní síly. Každé 
smluvní straně náleží 1 (jeden) stejnopis s platností originálu.

9) Smluvní strany po přečtení této Rámcové smlouvy prohlašují, že jejímu obsahu 
porozuměly a uzavření Rámcové smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, 
svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

10) Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha č. 1) Ceník drogistického zboží - modelová varianta
příloha č. 2) Seznam pracovišť kupujícího a kontaktních osob

Ve Zlivi dne . .4^A:.

AVÍZO s.r.o.

V Praze dne 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky
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Příloha č. 1. Ceník drogistického zboží

Název MJ KsvMJ Popis
Předpokládaný počet MJ po 

dobu plněn? smlouvy (48 
měsíců)

Cena za MJ v 
Kč bez DPH 

vč. NP

Cena za celou dobu plnění 
smlouvy (48 měsíců) v K6 bez 

DPHvč. NP

Papírové ručníky Z. bílé. Žvrstvé bal 250
Papírové ručníky s vysokou absorpční schopností, tork systém H3. dvouvrstvé.. bílé ZZ ručníky, celulóza + recykí. rozměr 
ručníku: 25.0 x 23,0 em (é x v), 250 ks v balíčku. Eeolabel. 5356 50,22 ' 268978,32

Papírové ručníky, bílé, tvrstvé bal 300
Jemné papírové ručníky s vysokou absorpční schopností, tork systém H3.. 1 vrstvě bílé ZZ ročníky, rozměr ručníku: 23,0 x 23,0 
cm, WD% celulóza, 300 ks v balíčku.

2460 «,oe 113307.6

Papírové ručníky, zelené, ívrstvé, 214 ks bal 214 Papírové ručníky, zelená, 2vrstvé, 214 ks. 2460 2J.65 55719

Sáčky do košů S mi. 301, 50 ks bal 50 Pro běžný odpad, odolné, vodotěsné, potravinářsky nezávadné. 1QD8 11,19 11273.52

Toaletní papír, 3vf8tvý, 10 roli bal 10 Bílý, třivrstvý toaletní papír, tork systém T4, recyklovaný, nůvln rote 19.4 m. 150 útržků (tolerance ± 5%, Ecotabel 1000 70.70 78790

Šátky do košů 7 mi, 601,20 pytlů bal 20 Pro běžný odpad, odolné, vodotěsná, potravinářsky nezávadné. 900 10,24 9216

Papírový pytel měnil, 3vrstvý, 55 x 110 cm ks 1 Silné a odolné vůči roztržení, nosnost 30,0 kg. 480 15.09 7627,2

Pytle do drátěného kože 70l. bílé, 40 ks bal 40 Tloušťka pytle Je 12 mikronů, rozměry 63>0 x 85,0 cm. 432 23,09 9974.88

Sllnosténný pytel 200 mi, 701110 cm, černý. 1 ks ks 1 Pevné, rozměry 70,0 x 110,0 cm. objem 110,01. 384 10.77 4135,68

Toaletní papír Jumbo, 19 cm. 2vrstvý, 12 roli bal 12
Průměr role 19,0 cm, dvouvrstvý, recyklovaný, návin 120 m (tolerance ± 5%), balení obsahuje 12 rolí, bílá barva, nepetforovaný, 
průměr dutinky 6 cm, Sífka útržku 9 cm.

248 160,85 41874,8

Kuchyňské utěrky, 50 m ks 1 Dvouvratvé kuchyhské utěrky, návin role 50.0 m, výška role 22,0 cm, průměr rote 15,0 cm (tolerance i 5%). 240 30.44 9225,6

Univerzální vlhčené ubrousky, 40 ks bal 40
Univerzální Jednorázové vlhčené ubrousky k všestrannému použiti, nevhodné k osobni hygieně, aterri obsahuje 40 ubrousků, 
materiál: 100% polyester.

212 25.33 5389.96

Tekuté antfbakteriální mýdlo, 260 ml ks 1 Antíbakteriálnl tekuté mýdlo s hydratační přísadou, objem 250 ml. 205 24.05 5168.8

Univerzální čistič podlah - citron, 11 ks 1
Univerzální prostředek k umýváni podteh s bezpečnou hodnotou pH, vhodný pro širokou Skálu povrchových materiálů včetně 
lakovaného dřeva a laminátu, citrónové Aroma, objem 1,0 i. 196 15.48 3034,08

Víceúčelové textilní číslici utěrky bal 55
Bílé, skládané, víceúčelové úterky z netkané textilie, jemné utěrky vhodné na čištění citlivých matenálú, rozměry utěrky 38,5 x 
32.0 cm, baleni obsahuje 55 ks.

176 130.94 23045.44

Osvéžováč vzduchu, svěžest vodopádu ks 1 Mechanický rozprašovač ve spreji bez hnacího plynu, objem 345 ml. 172 34.9 6002.8

Papír, ručníky v roli bílé, SCOTT Controlmatic bal/krab 6 Velikost 304x20,1 vrstva, forma rote 170.694 1740.37 298436,2688

Toaletní papír Jumbo Mini, 2ws.,12 rolí bal 12
Průměr rote 20,0 cm, návin role 180.0 m, průměr dutinky 6,3 cm, na roli 514 útržků o délce 35 cm (tolerance ±), balení obsahuje 
12 roli, EcotebeL

168 306,15 , 51433,2

Prostředek na mytí nádobí - citron. 900 ml ks 1 Přípravek na mytí nádobí, objem 900 ml, citrónově aroma. 308 1«,46 4453,68

Papírové utěrky v rolích, 2vrstvé,2 rote bal 2 Dvouvratvé utěrky vyrobené z celulózy, šířka rote 23.0 cm, návin rote 10 m, průměr role 10,5 cm. 164 22.04 3614,56

Toaletní papír, Zvrstvý, bílý, 4 role bal 4 Bílý, 100% celulóza, Dvouvratvý, bal: 4 rote, návin role 19,0 m (tolerance 15%). 160 23.57 3771,2

Zatahovací pytle na odpadky, 25 ml. 301,20 ks bal 20 Zatahcvací pytle ne odpadky z LDPE se zatahovací páskou pro snadné uzavírání, balen! 20 pytlů, objem 30,01 160 20,56 3305,6

Tekuté mýdlo - aroma mandarinka * soj. mléko, 51 ks 1 Getové mýdlo se svěžím aroma mandarinky a sójového mléka, objem: 5,01. 200 12555 25110

Hydratační krém na ruce. 100 mi ks 1 Hydratační a regenerační ochranný krém obohacený olivovým otejem, který chrání pokožku před vysoutenlm, vhodný pro 
všechny typy pokožky, 240 18.55 3972

Papírový pytel vétSÍ, Svratvý, 65 x 120 cm ke Silný a odolný vůči roztržení, nosnost 60,0 kg. 140 17,54 2455.6

Osvěžovat vzdychu, magnólte a třešeři ks 1 Mechanický rozprašovač ve spreji bez hnacího plynu, objem 345 ml. 136 34.74 4724,64

Dezinfekční a tistol prostředek, 11 ks 1 Dezinfekční a čisticí prostředek na podlahu, objem 1,01. 128 14,37 1838,36

Zetahovací pytle na odpadky. 25 ml, 601,15 ks bal 15 Pevné zatahovací pytle na odpadky z LDPE se zatahovací páskou pro snadné uzavíráni, baleni 15 pytlů, 25 um. objem 80,01. 128 24,25 3104

Pytle na třídění odpadu, 45 mí, 1201, Sks, modré bal 8 Modrá pytle na sběr odpadu - tffdáný papír. silnáJSI fólie, matená! LDPE, tkxrStka pytle 45 trní, rozměr: 70.0 x 105.0 cm, objem 
120,01.

128 22,93 2942.72

Hygienické mikrotenové sáčky bal 25 Mikrotenové sáčky do zásobníků o rozměrech 9,7 x 13,7 x 2.7 cm, 120 8.65 1062

Toaletní papír Jumbo, 24 cm, 2vretvý, 6 roíí bal 6 Průměr role 24,0 cm, dvouvratvý. recyklovaný, návin rote 205,0 m, tolerance ± 5%,balenl obsahuje 6 rdí, bílá barva, 
neperforovaný, průměr dutinky 6.0 cm

112 ■170,38 19080,32

Mycí emulze 500 ml ks 1 Mycí emulze s dezinfekčním účinkem, bez obsahu parfému a banriva, vhodná pro potravinářské provozy, objem 500 ml. 104 14X8 14651,2

Prostředek na mytí nádobí' zelené jablko, 900 ml ks Přípravek na myti nádobí, objem 900 mí, aroma zelené jablko 104 29.05 3021.2

Tvarovaná houbíčKe na nádobí, žlutá, 3 ks bal 3 Na myti nádobí a jiných povrchů, boční tvarováni, abrazlvnl vrstva. 100 19.24 1824

Čisticí prostředek na rez a vodní kámen ks
Vhodný na keramické i nerez dřezy, umyvadla, WC, dlaždice, obklady, nerezové vodovodní baterie, výlevky, skleněné povrchy, 
extra silný, objem 500 ml.

96 89,5 3792

Multifunkčnl Čisticí úterky, 25 ks ba! 25
Praktické Čističi utěrky, které efektivně odstraní prach a ostatní nečistoty ze všech druhů povrchů, obsahuji unikátní antistatické 
složky, které zpomalují usazování prachu 92 66,06 6077,52

Toaletní papír, 3vrstvy, bílý bal 4 Parfémovaný toaletní papír. 100% celulóza, mimořádné mékký a přitom pevný, tfívrstvý, role obsahuje 150 ůttiků. 88 34.88 3069,44
Antíbakteriálnl vlhčené utěrky - citrus, 50 ks bal 50 Vlhčené antibekteriální úterky proodsfraftěnl mastnoty v kuchyni a v koupelně, batení 50 ks. 84 36,47 . 3231,48

WC gel. 750 ml ks 1 Hustý gel, na odstraněni mastné a zažrané špíny a skvrny, čistí, dezinfikuje, ničí všechny bakterie, hustý gel, objem 750 ml. 84 26,01 2260,44

Pytle na odpadky, 55 mi, 1201,25 ks bal 25 SHnostěnné pytle z LDPE na odpadky, vhodné do košů a popelnic, baleni 25 pytlů, 55 um. 120,01. 80 7é,oe 6247,2
Osvěžovač vzduchu - fresh lemon, 300 ml ks Osvěžovač vduchu ve spreji, aroma fresh temen, objem 300 ml. 80 36.1 2888
Osvěžovsč vzduchu - dean Unen,300ml ks Osvéiovač vduehu ve sprefi, aroma dean line, objem 3® ml. 50 36,1 2888
Dezinfekční prostředek, 11 ks 1 Čisti a současně likviduje viry, bakterie, kvasinky, plísně a tesy, objem 1 >O I. 76 23,w 1822,48
Houbička na nádobí, 10 ke bai 10 Nejprodávanéjšl houbičky, pevné spojen! abrazívní vrstvy s molitanem. 68 0.37 569,16
Pumpička pro krém a mycí emulzi ks 1 Dávkovači pumpíčka pro &X> ml láhve přípravků. 64 114,8 7347,2



I NABÍDKOVÁ CENA ZA CELOU DOBU PLNĚN ISMLOWY (48 mtelců) BEZ DPH | | 1369986,27

Čisticí krém, 250 ml ks 1
Tekutý abrazňmi čisticí prostředek, vhodný na plastové, laminátové, keramické, porcelánové, chromované, hliníkové a smaltové 
povrchy, objem 250 ml. 64 -22,44 1436,16

Papírové ručníky Z, 2vrstvé, bílé, 150 ks ba! 150 dvauvr&tvé ručníky vyrobeny z recyklované suroviny, rozměry 25,0 x 23,0 cm, balení obsahuje 150 ks (+/> 5%). 64 19.M 1269,12

Utěrky proč prachu na dřevo, 50 ks ba! 50
Vlhčené utěrky 4 v1 na dřevo a lamináty odstraňující nečistoty, prach a mastnotu, leštící povrch a obnovuji jeho původní 
Strukturu, balení 50 ks. 60 36.47 2308,2

Papírové kapesnfóky v krabičce bal 100 Měkké, dvouvrstvé kapesníky, celulóza, V krabičce, vhodné k používáni v kanoeláh či v automobilu. 60 1010,4

Toaletní papír. 2vrstvý, bílý, 8 rolí bal 8 Měkký, bílý, 100% caMůza. dvouvratvý. bal. 8 roli, návin role 19,0 m, tolerance ± 5%. 56 47.19 2642,64

Univerzální čistič podlah - Oceán, 11 ks 1 ‘Univerzální prostředek k umývání podlah s bezpečnou hodnotou pH, vhodný pro širokou škálu povrchových materiálů včetně 
lakovaného dřeva a laminátu, objem 1,01 56 53,51 3002,16

Hadr na podlahu 50 x 70 cm ks 1 Vysoká sad schopnost, kompaktní tkaná látka, rozměry 50,0 x 70,0 cm. 56 19,82 1109,92

Antibskteriální tekuté mýdlo, 51 ks 1 S glycerinem, objem 5,01. 48 BB.SS 4731,84
Prostředek na myti oken - citrus. 500 ml ks 1 Na odstrašeni nečistot z oken a z ostatních skleněných povrchů s vůní citrusu, ob|Bm500 mi. 48 28,18 1352,64

RychloulSrka, 10 ks bal 10
Víceúčelové,vhodné pro utírání všech povrchů v kuchyni, netkaná látka, nepouští vlákna, vysoká sací schopnost dlouhá 
Životnost možno použít za sucha i za mokra. 48 39,34 1886.32

Bílá prachovka ks 1 S obškýml zaoblenými rohy, složeni 75 % bavlna, 25 % viskůza, rozměry 50.0 x 40,0 cm 48 e.ST 305.76

Sprej proti prachu - limetka, 250 ml ks 1
Vhodný na všechny druhy povrchů {skto, dřevo, plasty. TV monitory), obsahujeantisteteké přísady odpuzují prach a zpomaluji 
usedání prachu po dobu několika dni, objem 250 mi. 48 58,86 2825.28

Pytle na odpadky se zatahovací páskou 301.15 ks bal 15 Odolné vůči roztržení, vodotěsné, prraktické uzavíráni pomocí zatahovací pásky, pohodlný odnos odpadu, barva modrá. 11 mic, 44 10,9 479,6

Mikrohadr ks 1 Velmi savý hadr z mikrovlna pro úklid i bez použití čisticích prostředků, rozměr 50,0 x 60,0 cm 40 42.<*S 1718
WC gel Atlantíc Fresh, 750 ml bal 20 Parfemovaný anttoaktenátní gel na Čištění toalety a dezinflkci toalet 60 54131 32838,6
WC pel Plné Fresh, 750 ml ba! 20 Parfemovaný anttoakteriálnl gel na čištění toalety a dezinfikd toalet 60 538.33 32299,8

Čisticí prostředek, 500 ml
bal 12

Účinné a rychle odstraňuje usazené nečistoty, skvrny od mýdlB, rez a vodní kámen z keramického povrchu a z baterii, objem 500 
ml 60 236,62 14209,2

Čisticí prostředek, 500 ml bal 12
Čisticí prostředek proti usazeným nečistotám v kuchyni, na pracovní desky, obklady, umělohmotné a nerezové povrchy, objem 
500 ml, 48 236,82 11367,36

Čísne odpadů, 450 g bal 20 Čistič odpadů na rozpouští nečistot v kuchyňských odpadech, jakými jsou vlasy, tuky, papír, vata spod. 20 920,73 18414,6
houbové utěrky bal 10 Kvalitní, pevná, výborné sací vlastnosti, vyrobená z přírodního materiálu. 20 3953 784.6
Osvěžovač vzduchu FreshMatic 250 ml - náplň bal 1 náhradní náplň s vůni tyrkysové laguny, objem 250 ml. 280 5500 15593,2

Míkroútěrka
bal 5

Velmi savy hadr z mskroviákna pro perfeírtnrúkíid i bez pouSfi čSticídTprasě^ků^^ro udráni prachu a otíráni povrchů i za 
sucha. Univerzální použiti na všechny povrchy. 4U . 80,4 3859,2

Univerzální čisticí sprey na PC, 250 mí
bal 1 Speciální čistící sprej, který rychle a efektivně vyčisti všechny povrchy ve vaši kanceláří, antibaktertálnl složení, objem 250 ml. 48 29,59 1420,32

Jedno rázové rukavice, nepudrované, vel. 7 bal 200
Jednorázové nitriiové rukavice, nepudrovaná. Vhodné pro všechny druhy potravin. Testováno podle evropské normy pro 
zdravotnictví EN 445 48 1MW , 8787,36

Jedno rázové rukavice, nepudrované, vel. 6 bal 200
Jednorázové nitriiové rukavice, nepudrované. Vhodné pro všechny druhy potravin, testováno podle evropské normy pro 
zdravotnictví EN 445 48 -193.07 8787,36

Latexové úklidové rukavice, vel. M bal 2 Velurová úprava vnitřního povrchu, proBskluzové struktury na dlaní a prstech, rukavice odpovídají normě EN 420 48 20.72 1282,56
Latexové úklidové rukavice, vel. L bal 2 Velurová úprava vnitřního povrchu, protiskluzové struktury na dlani a prstech, rukavice odpovídají normě EN 420 48 20.72 1282,56
Silnostěnné pytle 80 mi, 70 x 110 cm, černé, 25 ks ks 25 Pevné pytle, černé, 70.0 x 110,0 cm, objem 110,01, BOmi 24 01,76 1982
Wc blok závěsný, lemon 50 o ks 1 Závěsný blok v podobě 4 kuliček pro uajištěnl čistoty a ochrany proti vodnímu kameni 40 23,76 950,4
Leštidlo do myčky, 750 ml ks 1 Kvalitní leštidlo zabezpečující lesklé nádobí beze skvrn 144 52.9 7617,6
Osvéžovač myčky. Lemon, 60 myti (170) ks 1 Ostraňavač pachu z myčky 144 47.3 6811,2
Sůl do myčky, 1,6 kg ks 1 Sůl s ochranným účinkem pro ochranu myčku před vznikem usazenin vodního kamene 144 36,5 5256
Čistič myčky, 2 x 250 ml ks 2 Odstraňuje vodní kámen a mastné usazeniny i v těžko přístupných místech a zajtčťuie perfektní čistotu myčky 72 85.03 6122,16
Tablety do myčky. 100 ka ks 100 Tabfety do myčky pro dokonale čisté nádobí 46 221.85 10648,8
Květinová vůně do osvěžovat® vzduchu, A1 ks 1 Parfermovaná květinová vůně do osvéžovače vzduchu Tork, A1, určená pro toalety a umývárny. 60 149.59 11567,2

Počty měrných jednotek se v průběhu plněni smlouvy mohou llšit- 

MJ - množstevní jednotka



Příloha č. 2 - Seznam pracovišť ZP MV ČR a kontaktních osob

ŘEDITELSTVÍ,

Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3

PRAHA/STŘEDOČESKÝ KRAJ

PRACOVIŠTĚ PRAHA, KLIENTSKÉ CENTRUM

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ BENEŠOV

Dukelská 2192, 256 01 Benešov u Prahy

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ BEROUN

Tyršova 1635, 266 01 Beroun

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ KLADNO

Osvobozených politických vězňů 379, 272 01 Kladno

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ KOLÍN

Havelcova 69, 280 02 Kolín

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ KRALUPY NAD VLTAVOU 

Mostní 934, 278 01 Kralupy nad Vltavou

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ KUTNÁ HORA

Václavské náměstí 180/34, 284 01 Kutná Hora

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ MĚLNÍK

Svatováclavská 16/7, 276 01 Mělník

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

Boleslavská 1164, 293 01 Mladá Boleslav - Kosmonosy

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ NYMBURK

V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ PŘÍBRAM

nám. T.G. Masaryka 3 - pasáž Horymír, 261 01 Příbram

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ RAKOVNÍK

Vysoká 100, 269 00 Rakovník

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ VLAŠIM

Pláteníkova 263, 258 01 Vlašim

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ PRAHA 5
Štefánikova 319/44, 150 00 PRAHA 5 - Smíchov 

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ PRAHA 4



Kupeckého 843, 149 00 Praha 4 - Háje

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ PRAHA 6

Na Petřinách 392/72, 160 00 Praha 6

JIHOČESKÝ KRAJ

PRACOVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Klaricova 867/19, 370 04 České Budějovice

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ČESKÝ KRUMLOV
Tovární 165, 381 23 Český Krumlov (Okresní ředitelství Policie ČR)

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ JINDŘICHŮV HRADEC

Pravdova 113, 377 01 Jindřichův Hradec

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ PÍSEK

Žižkova třída 389/40, 397 01 Písek

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ PRACHATICE

Nádražní 67, 383 01 Prachatice (PVT)

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ STRAKONICE

Plánková 629, 386 01 Strakonice

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ TÁBOR
Roháčova 2614, 390 02 Tábor (bývalý Úřad práce)

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO (druhé úterý v měsíci)

5. května 117, 399 01 Milevsko

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ KAPLICE (první středa v měsíci)

Náměstí 70, 382 41 Kaplice

PLZEŇSKÝ KRAJ/KARLOVARSKÝ KRAJ

PRACOVIŠTĚ PLZEŇ
Hrušková 8, 320 65 Plzeň

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ DOMAŽLICE

Branská 6, 344 01 Domažlice



TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ KLATOVY

nábř. Kpt. Nálepky 412, 339 15 Klatovy

SPISOVNA - SKLAD OO PČR, Šeříková 412, 330 01 Tremošná, Tremošná u Plzně

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ROKYCANY

Míru 153, 337 01 Rokycany

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ TACHOV

Zámecká 2111, 347 01 Tachov (nové)

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ CHEB

Májová 582/19, 350 02 Cheb

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Drahomířino nábřeží č. 197/16, 360 09 Karlovy Vary

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ SOKOLOV

Jednoty 1773, 356 01 Sokolov

ÚSTECKÝ KRAJ/LIBERECKÝ KRAJ

PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM
Štefánikova 992/16, 400 01 Ústi nad Labem

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ CHOMUTOV

Škroupova 1397/48, 430 01 Chomutov

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ DĚČÍN

Dobrovského 1402/2, 405 01 Děčín

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ LITOMĚŘICE

Čs. armády 17, 412 01 Litoměřice

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ LOUNY

Hilbertova 60, 440 01 Louny

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ MOST
Václava Řezáče 224, 434 75 Most (Okresní ředitelství Policie ČR)

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ TEPLICE

Husitská 2, 415 01 Teplice

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ČESKÁ LÍPA
Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa



TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ JABLONEC NAD NISOU
Puncovní úřad, Dolní náměstí 397/6, 466 01 Jablonec nad Nisou

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ LIBEREC

Jablonecká č.p. 19, 460 01 Liberec (Dům klavíru)

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ SEMILY
Špidlenova 36, 513 01 Semily

PARDUBICKÝ KRAJ/KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ

Wonkova 1225, 500 01 Hradec Králové

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ CHRUDIM

Novoměstská 960, 537 01 Chrudim

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ČESKÁ TŘEBOVÁ
F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ PARDUBICE

Nerudova 1668, 530 02 Pardubice

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ SVITAVY

Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Mírové náměstí 8, 562 01 Ústí nad Orlicí

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ VYSOKÉ MÝTO
Vrchlického 243, 566 01 Vysoké Mýto

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ JIČÍN
Denisova 504, 506 01 Jičín

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ NÁCHOD

Palackého 20, 547 01 Náchod

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Staré nám. 65, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ TRUTNOV

Horská 634, 541 01 Trutnov



JIHOMORAVSKÝ KRAJ/KRAJ VYSOČINA

PRACOVIŠTĚ BRNO

Cejl 476/5, P.O.BOX 216, 658 16 Brno

KLIENTSKÉ CENTRUM BRNO - BOHUNICE

Obchodní Stánek, plocha 36 m2,

na parcele p.č. 1681/43 v k.ů. Starý Lískovec, Brno 

KLIENTSKÉ CENTRUM - VINOHRADY

Pálavské náměstí 4246/5, 628 00 Brno

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ BLANSKO

Svitavská 1,678 01 Blansko

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ BOSKOVICE

Masarykovo náměstí 12, 680 01 Boskovice

teritoriální pracoviště Břeclav
nám. T. G. Masaryka 10, 690 02 Břeclav

teritoriální pracoviště hodonín

Národní třída 4040/77, 695 01 Hodonín

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ IVANČICE

Palackého nám. 8, 664 91 Ivančice

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ VELKÁ NAD VELIČKOU

Kordárna, a.s., č. 890, 696 74 Velká nad Veličkou

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ VESELÍ NAD MORAVOU

Kollárova 1294, 698 01 Veselí nad Moravou

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ VYŠKOV

Masarykovo náměstí 20/43, 682 01 Vyškov

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ZNOJMO

Horní náměstí 8/2, 669 02 Znojmo

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ HAVLÍČKŮV BROD 

Havlíčkovo náměstí 1963, 580 01 Havlíčkův Brod

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ JIHLAVA
Židovská 1,586 01 Jihlava

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ PELHŘIMOV

Poděbradova 26, 393 01 Pelhřimov



teritoriální pracoviště Třebíč

Bedřicha Václavka 212/12, 674 01 Třebíč

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ VELKÁ BÍTEŠ

Tyršova 223, 595 01 Velká Bíteš

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Poříčí 11, 594 01 Velké Meziříčí

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nám. Republiky 26, 591 01 Žcfár nad Sázavou

KLIENTSKÉ CENTRUM MIKULOV

Pavlovská 125/24, 692 01 Mikulov

KLIENTSKÉ CENTRUM HUMPOLEC

Jana Zábrany 246, 396 01 Humpolec

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Vratislavovo nám. 12, 592 31 Nové Město na Moravě (kancelář Občanské poradny)

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ MIROSLAV

Brněnská 104/27, 671 72 Miroslav - od 9. 4. 2015

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ CHOTÉBOŘ

ul. Krále Jana č.p. 258, 583 01 Chotěboř

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ JEMNICE

Husova 103, 675 31 Jemnice

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ ZNOJMO
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ HODONICE
Zahradní 256, 671 25 Hodonice

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ KYJOV
Masarykovo náměstí 1, 697 01 Kyjov

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ ZBÝŠOV

Masarykova 248, 664 UZbýšov

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ MORAVSKÝ KRUMLOV

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov



MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ DUKOVANY

Dukovany 269, 675 50 Dukovany

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ POHOŘELIC

Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

OLOMOUCKÝ KRAJ/ZLÍNSKÝ KRAJ

PRACOVIŠTĚ OLOMOUC

Jeremenkova 42a, 772 11 Olomouc

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ JESENÍK

Náměstí Svobody 883/12, 790 01 Jeseník

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ PŘEROV

U výstaviště 3183/18, 750 02 Přerov

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ PROSTĚJOV

Hlaváčkovo nám. č. 1, 796 01 Prostějov

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK
Havlíčkova 2913/8, 787 01 Šumperk (Okresní ředitelství Policie ČR)

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

náměstí Míru 350, 767 01 Kroměříž

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Mariánské náměstí 65, 686 01 Uherské Hradiště

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ UHERSKÝ BROD

Bří Lužů 106, 688 01 Uherský Brod

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ VSETÍN

Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín (Okresní ředitelství Policie ČR)

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ZLÍN

Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín



MORAVSKOSLEZKÝ KRAJ

PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Hlávkova 2, 4, 702 00 Ostrava - Přívoz

PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

28. října 3348/65, 702 00 Ostrava - Přívoz (Nová Karolina Park

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ BRUNTÁL

Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

Ostravská 1556, 738 01 Frýdek - Místek

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Jana Trčky 966, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ KARVINÁ

Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná - Fryštát

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ NOVÝ JIČÍN

Svatopluka Čecha 11, 741 01 Nový Jičín

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ OPAVA

Pekařská 101/7, 746 01 Opava - Město

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ HAVÍŘOV

nám. Republiky 1521/1 b, 736 01 Havířov - Město

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ KRNOV

Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

TERITORIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ OSTRAVA - HRABÚVKA

Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava (budova Polikliniky)

KLIENTSKÉ CENTRUM OSTRAVA - PORUBÁ

Hlavní třída 683/108, 708 00 Ostrava - Porubá


