
 Cenová nabídka prodávajícího 

NÁZEV ZBOŽÍ CENA ZA 
JEDNOTKU 
V KČ BEZ 

DPH 

CENA ZA 
JEDNOTKU 

V KČ VČ. 
DPH 

1. *Papír kopírovací A4 - bílý, 80 g/m², 500 listů v balíku, vhodný 
pro kopírky laserové a inkoustové tiskárny a faxy 
(vysokorychlostní tisk), opacita min 91%, bělost CIE min.161, 
ČSN ISO 9706  (max. 59,- Kč)  

56,71 68,62 

2. *Papír kopírovací A3 - bílý, 80 g/m², 500 listů v balíku  124,12 150,19 
3. *Papír kopírovací A5 - bílý, 80 g/m², 500 listů v balíku  42,80 51,79 
4. Kreslicí karton A4, gramáž 180 g/m2, 200 ks 95,89 116,03 
5. Papír linka A3 (dvojlist A4), 100 listů - dvojlist kancelářského 

papíru formátu A3, přeložený na polovinu formát-2 x A4, 
provedení-linka, gramáž-70 g/m2,  

48,15 58,26 

6. Doručenky B6 - s poučením dle SŘ, samopropisovací, dva 
odtržitelné kupony 1) doručenka, 2) poučení pro adresáta 
(125x176 mm) (max. 0,85 Kč) 

0,85 1,02 

7. Doručenky C5 - s poučením dle SŘ, samopropisovací, dva 
odtržitelné kupony 1) doručenka, 2) poučení pro adresáta 
(162x217mm) (max. 1,40 Kč) 

1,40 1,70 

8. Obálky bílé C5 - samolepící s krycí páskou bez okénka 
(162x229 mm) (max. 0,45 Kč) 

0,45 0,54 

9. Obálky bílé C6 - samolepící s krycí páskou bez okénka 
(114x162 mm) (max. 0,3 Kč) 

0,30 0,36 

10. Obálky dlouhé DL s okénkem - bílé, samolepící páska 
(110x220 mm) (max. 0,32 Kč) 

0,32 0,39 

11. Obálky dlouhé DL bez okénka - bílé, samolepící páska 
(110x220 mm) (max. 0,40 Kč) 

0,40 0,48 

12. Obchodní tašky C4 bez okénka - bílé, samolepící páska 
(229x324 mm) (max. 1,1 Kč) 

1,07 1,29 

13. Obchodní tašky B4 - bílé, samolepící páka (250x353 mm) (max. 
1,3 Kč) 

1,29 1,57 

14. Obchodní tašky s křížovým dnem B4, bez okénka, bílé, 
samolepící páska (250x353 mm) (max. 3,70 Kč) 

3,69 4,47 

15. Obchodní tašky s křížovým dnem B4, vyztužené textilií 
(250x353 mm) (max. 6,50 Kč) 

6,47 7,83 

16. Záznamní kniha A4, boční vazba, pevné kartonové deky, lišty 
šité (linka/100 listů) 

24,61 29,78 

17. Záznamní kniha A5, boční vazba, pevné kartonové desky, lišty 
šité (linka/100 listů) 

12,84 15,54 

18. Školní sešit A4 (linka/40 listů) 11,77 14,24 
19. Školní sešit A5 (linka/40 listů) 6,42 7,77 
20. Školní sešit A6 (linka/40 listů) 4,28 5,18 
21. Kancelářský blok A4, s boční kovovou spirálou, perforace, 

děrování, (linka/80 listů) 
19,26 23,30 

22. Kancelářský blok A5, s boční kovovou spirálou, perforace, 
děrování, (linka/80 listů) 

21,40 25,89 

23. Spisové desky s tkanicí A4 - vyrobeno z 1320 g/m² strojové 
lepenky s designem mramoru, štítek pro popis (max. 14,50 Kč) 

14,45 17,48 

24. Rychlovazač závěsný - kartonový celý, A4, bez potisku (240 
g/m²) 

5,35 6,47 

25. Rychlovazač nezávěsný - kartonový A4, bez potisku (240 g/m²) 4,28 5,18 
26. Mapa na 3 klopy - A4, bez potisku (240 g/m²) 4,28 5,18 
27. Mapa na spisy s rohovou kapsou -  A4 (240 g/m²) (max. 4,00 

Kč) 
3,99 4,83 



28. Rychlovazač nezávěsný plastový - A4, přední strana 
transparentní, zadní strana barevná, zasouvací popisovatelný 
proužek 

2,68 3,24 

29. Rychlovazač závěsný plastový - A4, závěsné platové desky 
s rychlovazačem, přední transparentní strana, zadní barevná, 
popisovatelný proužek  

3,75 4,53 

30. Obaly „U“ (eurosložky) závěsné A4, 40 µm, matné, 1 balení 100 
ks (max. 32,- Kč) – administrativní chyba, cena zůstává na max. 
32,- Kč 

31,89 38,58 

31. Obaly „U“ (eurosložky) závěsné A4, 50 µm, lesklé, 1 balení 100 
ks 

48,15 58,26 

32. Obaly „U“ závěsné A4, 80 µm, matné 1,39 1,68 
33. Obaly „U“ závěsné maxi extra široké A4 rozšířený, 100 µm, 50 

ks, kapacita až 70 až 80 listů, vnitřní rozměr 300x220 mm 
43,87 53,08 

34. Obaly závěsné s chlopní  A4 - otevřená delší strana, chráněná 
chlopní -  přehyb. S proděrováním, silná matná folie 

5,35 6,47 

35. Obaly „U“ závěsné na katalogy A4 - obal pro objemnější 
tiskoviny s eurozávěsem, kapsa s volným hřbetem typ „M“, 
kapacita až 155 mm dokumentů 

12,84 15,54 

36. Obaly „L“ nezávěsné lesklé PVC (150 µm) čiré 2,57 3,11 
37. Obaly „L“ nezávěsné lesklé PVC (170 µm) čiré 4,28 5,18 
38. Kapsa s patentem A4 - materiál polypropylen 5,89 7,12 
39. Kapsa s patentem A5 - materiál polypropylen 5,03 6,09 
40. Pákový pořadač kartonový A4 - hřbet 5 cm, vnější a vnitřní 

potah černý mramor, s hřbetním kroužkem a kovovou lištou na 
spodní hraně. S uzavíracím mechanismem, díky němuž drží 
zavřený a nerozevírá se. S nalepeným štítkem. (max. 25 Kč) 

24,61 29,78 

41. Pákový pořadač kartonový A4 -  hřbet 7,5 cm, vnější a vnitřní 
potah černý mramor, s hřbetním kroužkem a kovovou lištou na 
spodní hraně. S uzavíracím mechanismem, díky němuž drží 
zavřený a nerozevírá se. S nalepeným štítkem (max. 25,50 Kč) 

25,25 30,55 

42. Pořadač archivační A4 - hřbet 8 cm, pořadač na dokumenty a 
spisy formátu A4 knihařsky oboustranně potažený. Na vnější 
straně černý výlep s texturou tmavého mramoru a na vnitřní 
výlep šedého odstínu se světlým vzorem mramoru  

37,45 45,31 

43. Pořadač pákový A4 - 7,5 cm, jádro z kartonu, potažené 
barevnou polypropylenovou fólií, uvnitř potažené papírem, 
výměnný hřbetní štítek 

27,82 33,66 

44. Pořadač pákový A4 - 5 cm, jádro z kartonu, potažené barevnou 
polypropylenovou fólií, uvnitř potažené papírem, výměnný 
hřbetní štítek 

27,82 33,66 

45. Krabice na spisy A4 OPALINE- plastová s gumičkou, materiál 
polypropylen, pevné, průhledné krabice na spisy, kapacita cca 
250 listů, hřbet- 2,5 cm -NAPŘÍKLAD 

22,47 27,19 

46. Box na spisy A4 OPALINE - plastový, 3 klopy s gumičkou, 
materiál pevný průhledný, kapacita cca 300 listů, hřbet-3 cm - 
NAPŘÍKLAD 

11,77 14,24 

47. Desky 4-kroužkové A4 OPALINE - ze silného polypropylenu, 
hřbet-2 cm, kroužek typ O - 1,5 cm, kapacita až 70 listů - 
NAPŘÍKLAD 

23,22 28,09 

48. Stojan na časopisy kartonový - dokument box - hřbet: 75 mm, 
330 x 230 x 75 mm, otevřený archivační box z hladké ruční 
lepenky 1000 g/m2 (v rozloženém stavu s návodem na 
jednoduché složení.) 

16,05 19,42 

49. Archivační box 33x26x7,5cm – přírodní kartonová krabice, 
vyroben ze silnějšího materiálu 11000g/m2 pro dlouhodobé 
skladování dokumentů   ( rozložené)  Certifikováno FSC. 

18,19 22,01 

50. Archivační box 33x26x11cm - přírodní kartonová krabice, 
vyroben ze silnějšího materiálu 11000g/m2 pro dlouhodobé 
skladování dokumentů  

31,03 37,55 



(rozložené) Certifikováno FSC. 
51. Psací podložka s kovovým klipem A4 - PVC povrch extra silná 

lepenka  
14,98 18,13 

52. Psací podložka dvoudeska A4 s kovovým klipem - PVC desky 
rozevíratelné. Při rozevření jsou na levé polovině opatřeny 
průhlednou kapsou 

20,19 24,43 

53. Lepící tyčinky KORES - 15g - bílé lepidlo na papír, karton a 
fotografie, posunovací mechanismus, neobsahuje rozpouštědla, 
nevysychá (max. 20 Kč)   

19,90 24,08 

54. Lepící tyčinky KORES – 20 g - bílé lepidlo na papír, karton a 
fotografie, posunovací mechanismus, neobsahuje rozpouštědla, 
nevysychá (max. 27 Kč) 

26,75 32,37 

55. Lepící tyčinky KORES - 40g - bílé lepidlo na papír, karton a 
fotografie, posunovací mechanismus, neobsahuje rozpouštědla, 
nevysychá (max. 35 Kč) 

34,78 42,08 

56. Lepidlo Pritt  GAMAFIX - disperzní, 100 g lepí textil, korek, 
plsť, papír, karton, kůži a dřevo. Bílé lepidlo, bez rozpouštědel. 
Čisté nanášení lepidla pomocí stěrky NAPŘÍKLAD 

28,89 34,96 

57. Nůžky na papír - univerzální, nerezavějící, kovové, plastová 
držadla - 21cm 

16,05 19,42 

58. Papírová kostka lepená - bílý papír, lepená na jedné straně – 
90x90 mm, výška 45 mm 

20,33 24,60 

59. Náhradní listy do zásobníku - volné listy - 85x85mm, výška 
40mm 

14,98 18,13 

60. Mikrotužka - technická tužka s kovovým mechanismem a 
kovovou vodící trubičkou tuhy. Zásobník na 3 tuhy s gumou, 
tuha-0,5 mm 

8,03 9,71 

61. Tužka grafitová - HB, dřevěná s gumou 2,14 2,59 
62. Ekologické kuličkové pero – vyrobené z recyklovatelného 

materiálu, s papírovým tělem a kovovými doplňky – např. matná 
šedá (max. 3,2 Kč) 

3,19 3,86 

63. Tužka kuličková jednorázová - stopa 0,7 mm  2,78 3,37 
64. Tužka kuličková "ČÍNA", 0,7 mm, zlaté nebo stříbrné víčko - 

hrot: 0,7 mm, šířka stopy: 0,5 mm 
13,91 16,83 

65. Stojan s tužkou - klasický stojan s kuličkovou tužkou na 
pružině. Spodní strana opatřená samolepící páskou pro 
připevnění k podkladu 

2,78 3,37 

66. Roller gelový – s gumovou grip-zónou, tenký hrot, náplň – šíře 
stopy  05mm nebo 07 mm 

4,07 4,92 

67. Zvýrazňovače ( 8722 Centropen ) - klínový, šíře stopy 1- 4 mm 
– NAPŘÍKLAD (max. 8,50 Kč) 

8,45 10,23 

68. Liner Centropen 2631 Dokument - světlostálý a voděodolný 
inkoust vhodným pro kopírování. Plastický hrot v kovové 
objímce. Určený k úředním a archivačním účelům, hrot-0,1 mm, 
NAPŘÍKLAD 

16,05 19,42 

69. Liner ( Centropen 4611 F ) - hrot 0,8 mm, šíře stopy 0,3 mm – 
NAPŘÍKLAD (max. 6,5 Kč) 

6,42 7,77 

70. Popisovač Centropen OHP permanent 2634 S, 2636 F, 2637 
M – popisovač na neporézní povrchy, permanentní inkoust na 
alkoholové bázi odolný proti vodě, plastový hrot NAPŘÍKLAD 

9,63 11,65 

71. Permanentní popisovač ( Centropen 2846 ) - hrot 2mm, šířka 
stopy 1 mm – NAPŘÍKLAD (max. 4 Kč) 

3,96 4,79 

72. Permanentní popisovač ( Centropen 8566 ) - hrot kulatý, šířka 
stopy 2,5 mm –NAPŘÍKLAD (max. 9,00 Kč) 

8,99 10,88 

73. Korekční roller - jednorázový, délka 8 m, šířka 5 mm (max. 9 
Kč) 

8,99 10,88 

74. Suchý korekční strojek ( KORES Scooter ) - délka 5m, šířka 
4,2mm – NAPŘÍKLAD (max. 28,00 Kč) 

27,93 33,79 

75. Kancelářské páska transparentní - 50 mm x 66 m 11,61 14,05 



76. Kancelářská páska transparentní - 19 mm x 33 m 6,42 7,77 
77. Kancelářská páska transparentní - 19 mm x 66 m 10,70 12,95 
78. Kancelářské sponky kovové - délka 32 mm, špičaté 5,35 6,47 
79. Kancelářské sponky kovové - délka 50 mm, špičaté 11,77 14,24 
80. Kancelářské sponky kovové - délka 78 mm, kulaté 16,05 19,42 
81. Propustka - bez propisu A7, 100 listů 14,98 18,13 
82. Dovolenka - bez propisu A6, 100 listů 18,19 22,01 
83. Žádanka o přepravu - bez propisu A6, 100 listů 19,26 23,30 
84. Žádost o pracovní volno - bez propisu A6, 100 listů 21,40 25,89 
85. Cestovní příkaz - bez propisu A5, 100 listů 31,03 37,55 
86. Sešívačka kancelářská celokovová -  prošití 25 listů, drátky 

24/6, 26/6, hloubka od 50 mm až 95 mm 
52,43 63,44 

87. Sešívačka kancelářská - prošití 20 listů, drátky 24/6, 26/6, 
hloubka 50 mm  

23,54 28,48 

88. Náplň do sešívačky CONMET RON -24/6, prošije -25 listů, 
pozinkované drátky, 2000 ks NAPŘÍKLAD 

12,84 15,54 

89. Děrovačka kancelářská -  prošití 20 listů, pevná s měřítkem 
formátu, mechanika kovová, provedení plast, zachytávač 
odřezků, ergonomický tvar 

40,38 48,86 

90. Bločky samolepící - poznámkové bločky žluté r. 75x75 mm, 100 
listů 

12,31 14,86 

91. Bločky samolepící - poznámkové bločky žluté r. 50x75 mm, 100 
listů 

5,35 6,47 

92. Bločky samolepící - poznámkové bločky žluté r. 40x50 mm, 300 
listů 

11,77 14,24 

93. Bloček samolepicí - poznámkové bločky žluté r. 76 x 102 mm, 
100 listů 

6,42 7,77 

94. Etikety univerzální 105 x 148,5 mm, A4, 100 listů, bílé jak pro 
laserové a inkoustové tiskárny, tak pro kopírky, etiket na archu-4 
ks 

37,45 45,31 

95. Etikety univerzální 38 x 21,2 mm, A4, 100 listů, bílé, etiket na 
archu-65 ks 

37,45 45,31 

96. Etikety univerzální 66 x 33,9 mm, A4, 100 listů, bílé, etiket na 
archu – 24 ks 

37,45 45,31 

97. Etikety univerzální 48,5 x 25,4 mm, A4, 100 listů, bílé, etiket 
na archu-40 ks 

37,45 45,31 

98. Etikety univerzální 210 x 297 mm, A4, 100 listů, bílé, etiket na 
archu-1 ks 

37,45 45,31 

99. Etikety univerzální 210 x 148,5 mm, A4, 100 listů, bílé, etiket 
na archu-2 ks 

37,45 45,31 

100. Etikety univerzální 70 x 42,3 mm, A4, 100 listů, bílé, etiket na 
archu-21 ks 

37,45 45,31 

101. Laminovací fólie A4 pro laminování za tepla, 80 µm, 100 ks, 
provedení lesklé 

40,38 48,86 

102. Laminovací fólie A4 pro laminování za tepla, 125 µm, 100 ks, 
provedení lesklé 

94,16 113,93 

103. Laminovací fólie A3 pro laminování za tepla, 80 µm, 100 ks, 
provedení lesklé 

55,91 67,65 

104. Laminovací fólie A3 pro laminování za tepla, 125 µm, 100 ks, 
provedení lesklé 

65,61 79,39 

105. Rozlišovací karty 1/3 A4 - rozlišovací desky, formát 1/3 A4, 100 
ks 

21,40 25,89 

106. Zásobník drátěný na papír, černý - 95 x 80 x 95 mm, barva 
černá, NAPŘÍKLAD 

22,47 27,19 

107. Zásobník na kancelářské sponky - válcový, černý, průměr 90 
mm NAPŘÍKLAD 

38,52 46,61 

108. Stojánek na tužky - černý - výška 100 mm, průměr 80 mm 
NAPŘÍKLAD 

17,12 20,72 



109. Štítek samolepící pro pořadač hřbet 6,7 cm, bílý s řádky - 67 
x 195 mm, předtištěný 

2,14 2,59 

110. Odkladač plastový HAN - pro formát A4. Možnost stohování. 
Materiál antistatický plast, rozměr - 255 x 348 x 65 mm 
NAPŘÍKLAD 

29,96 36,25 

111. Násuvný hřbet pro hůlkovou vazbu - A4, zaoblené okraje, 
hřbet-6 mm, kapacita-60 listů, barva-černá 

4,28 5,18 

112. Motouz polypropylen  -7800 dtex, hmotnost 50 g, průměr 
vlákna 2 mm, návin-60 m,  

10,70 12,95 

113. Motouz lněný - 40 g, 150x6 tex, potravinářský bílý, návin 60 
metrů, vyrobený z přírodního vlákna 

26,75 32,37 

114. Kalkulačka stolní - míst 8, rozměr: 29 x 102 x 143 mm, 
kalkulačka s plastovými klávesami, oddělování tisíců. Klávesa %, 
klávesa +/-. 4 paměťové klávesy. Duální napájení: 
solární/bateriové NAPŘÍKLAD 

94,16 113,93 

115. Archivační spona s pojistkou, boční zavírání, celoplastová – 
(trubičkový přenašeč) 

7,49 9,06 

116. Razítko Mini-Dater S120, datumové, výška čísel 4 mm, 
samobarvící - razítko se zabudovaným polštářkem-E/10, otisk 
28 x 10 mm 

78,11 94,51 

117. Ořezávátko jednoduché - kovové, ostří z magnesia, 
ergonomický klínový tvar, o průměru 8 a 11 mm 

3,21 3,88 

 
 
 


