
UNIVERZITA KAR LOVA 
Farmaceutická fakulta 
v Hradci Králové 

Rámcová dohoda č. 40/2019 

(dále jen „Smlouva") 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") 

Smluvní strany: 

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: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
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 

Zhotovitel: 

KARO reklama s.r.o. 
se sídlem: Vančurovo náměstí 309, 500 02 Hradec Králové 
IČO: 25270524 
DIČ: CZ25270524 
zastoupený(á): XXX, jednatelem společnosti 
bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú. 177255463/ 0300 
zapsaná v obchod.rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
odd.C, č.vložky 11704 

( dále jen „Zhotovitel") na straně druhé; společně dále také jako „smluvní strany" 

Tato Smlouva je uzavřena na základě nabídky Zhotovitele předložené na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Reklamní předměty pro FaF UK", zahájené dne 03.12.2019. 
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UNIVERZITA KARLOVA 
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Článek I 
Účel a předmět smlouvy 

I) Účelem Smlouvy je zabezpečit pro Objednatele na základě jeho objednávek průběžnou
dodávku propagačních předmětů včetně jejich grafického zpracování a potisku.
Předmět Smlouvy je specifikován v Příloze, která tvoří nedílnou součást Smlouvy. Součástí
závazku Zhotovitele je doprava zboží na adresu Zhotovitele v originálních obalech výrobce
zboží ve sjednaném množství, jakosti, provedení a čase.

2) Smluvní strany tímto zároveň sjednávají možnou změnu závazku z dohody, která spočívá
ve změně rozsahu dodávek reklamních předmětů. Objednatel si v případě své aktuální
potřeby vyhrazuje možnost odebírat i jiné reklamní předměty, které nejsou uvedeny v
Příloze této Smlouvy dle podmínek této dohody, pokud se Zhotovitel zaváže takový
reklamní předmět Objednateli dodat. Pokud není stanoveno jinak, vztahují se podmí

n

ky této
dohody i na dodávku reklamních předmětů, které nejsou uvedeny v Příloze této dohody.

Článek II 
Zpúsob plněni smlouvy 

3) Objednatel je oprávněn vystavovat na základě svých aktuálních potřeb dílčí elektronické 
objednávky, které bude doručovat na kontaktní e-mailovou adresu Zhotovitele: XXX

4) Objednatel je v rámci objednávky povinen: 

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

• Předat podklady a instrukce pro dílčí plnění v elektronické podobě.
• Uvést termín dodání.

2) Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu (nejpozději do 48 hodin od doručení
objednávky dle odst. 1) Objednateli elektronicky potvrdit přijetí objednávky, a to na e
mailovou adresu odesílatele objednávky.

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

4) Zhotovitel se zavazuje objednané/odsouhlasené dílčí plnění doručit Objednateli do 14-ti
dnů na adresu jeho sídla: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové, a to v
termínu stanoveném v objednávce.

5) Smluvní strany se dohodly, že každé dílčí plnění bude předáno na základě dodacího listu,
podepsaného zástupci smluvních stran.

Článek III 
Cena a platební podmínky 

I) Výše jednotkových cen jednotlivých položek předmětu Smlouvy za zajištění dílčího plnění
dle Článku II Smlouvy včetně dopravy do sídla Objednatele byly stanoveny na základě
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nabídky Zhotovitele a jsou uvedeny v Příloze Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že cena 
služeb bude hrazena dle jednotlivých objednávek a že jednotkové ceny jsou maximálně 
přípustné a nejsou nijak závislé na objednaném množství. Cena dohodnutá dle této 
Smlouvy může být v rámci dílčí objednávky Zhotovitelem snížena. 

2) Cena za dílčí plnění bude hrazena na základě faktury, daňového dokladu, vystaveného
Zhotovitelem. Splatnost faktury, daňového dokladu, je 30 dnů ode dne prokazatelného
doručení Objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve
smyslu příslušných předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších změn.

3) Odměna bude Objednatelem hrazena zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní
účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

4) Dohodnuté jednotkové ceny jednotlivých položek dle této Smlouvy jsou nejvýše přípustné
a nepřekročitelné po celou dobu platnosti Smlouvy. Jednotkové ceny mohou být změněny
jen v případě změny sazby DPH nebo v případě změny sazeb zákonných poplatků.
Jednotkové ceny budou pro tento případ upraveny písemným dodatkem k této Smlouvě.

Článek IV 
Komunikace smluvních stran 

1) Komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude probíhat osobně, prostřednictvím
telefonu anebo e-mailu.

2) 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.
3) Kontaktní osoby na straně Zhotovitele:

• v obecných záležitostech týkajících se plnění Smlouvy:
XXX, telefon XXX, e-mail: XXX

• při řešení konkrétních objednávek:
XXX, telefon XXX, e-mail: XXX 

Článek V 
Prodlení a úroky z prodlení 

l) V případě prodlení Zhotovitele s plněním v řádných termínech dle konkrétních objednávek
má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli zaplacení úroku z prodlení ve výši O, 1 % z
ceny objednávky za každý i započatý den prodlení.

2) V případě prodlení Objednatele se zaplacením sjednané ceny má Zhotovitel právo
požadovat po Objednateli zaplacení úroku O, l % z ceny objednávky za každý i započatý

den prodlení.

Článek VI 
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Záruční doba 

l) Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílčí objednávky z.áruku na dobu 24 měsíců. Záruční
doba začíná běžet dnem podpisu dodacího listu.

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.

3) Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu Smlouvy, nahradí
Zhotovitel Objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VII 
Výpověď a odstoupení od Smlouvy 

I) Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu lze vypovědět, a to i bez uvedení důvodu.
Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhůta činí I 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.

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.

Článek VIII 
Zveřejnění a registrace 

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. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v
registru smluv podle zákona o registru smluv.

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 ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce
registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
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Článek IX 
Závěrečná ustanovení 

I) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

2) Smlouva se uzavírá na dobu 2 let ode dne účinnosti Smlouvy.
3) Změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a to číslovanými dodatky

a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4) Právní vztahy Smlouvou neupravené nebo ze Smlouvy nevyplývající se řídí příslušnými

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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.

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.

Příloha - Specifikace předmětu plnění včetně cenové nabídky 

V Hradci Králové dne ...19. 12. 2019

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

za Objednatele 
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V Hradci Králové dne 18. 12. 2019 

XXXJ 

za Zhotovitele 



Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění 
Veřejná zakázka malého rozsahu: ,,Reklamní předměty pro FaF UK" 

Druh plnění/ název 

taška 

pracovní plášť 
dámský/pánský 

tílko dámské 

triko dámské 

polokošile 

triko pánské 

Specifikace 

dlouhé ucho/ barva černá - potisk 
jednostranný bilou barvou, průměr loga 
minimálně 15 cm 

100 ks dámský střih + 50 ks pánský střih -
potisk logo FaF + název fakulty.jednobarevný 
černou barvou na přední horní kapse • 

dámský střih - strečový materiál min. 180 g -
potisk# JSEM Z TOHO FAF - na předním dílu 
přes prsa šířka nápisu 17,5 cm x výška 
nápisu 15 cm; nad nápisem vpravo(při 
obléknutí bude vlevo na hrudi) logo FaF o 
průměru minimálně 7 cm, barva tisku je 
specifikovaná v kolonce barva • 

dámský střih - strečový materiál min. 180 g -
potisk logo FaF na předním dílu přes prsa, 
průměr loga minimálně 17 cm, barva tisku je 
specifikovaná v kolonce barva• 

pánský střih LUX -límeček a lemy rukávů z 
žebrového úpletu, léga s 2 knoflíčky v barvě 

Barva 

černá 

bílá 

tyrkys, růžová, 
zelená, černá 

tyrkys, magenta. 
zelená, bílá 

materiálu, min. 215 g - potisk logo FaF a šedá nebo bílá 
název fakulty na předním díle "na kapsičku", 
barva tisku je specifikovaná v kolonce barva • 

pánský střih - strečový materiál min. 180 g -
potisk logo FaF na předním dílu přes prsa, 
průměr loga minimálně 17 cm, barva tisku je 
specifikovaná v kolonce barva• 

černá, bílá, šedá, 
tyrkys 

barva / velikost / 
počet ks 

Logo 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA 

V HRADCI KRALOVÉ 
Uuivcrzila Karlova 

FAR�IACEUTICKÁ FAKULTA 

V HKA DC I KRÁLOVI> 
lfniv,;r7,ita Karlova 

� 

#JSEM 

ZTOHO 

FAF 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA 

V IIRADCI KRÁLOVÉ 
Univerzita Karlova 

Materiál 

bavlna 

bavlna 

95 % bavlna, 5 % elastan 

95 % bavlna, 5 % elastan 

100% bavlna 

95% bavlna, 5% elastan 

ilustrační obrázek Počet ks 

1000 

150 

100 

600 

� 
150 

� 
� .......... ".\""' 

• ... 11'<1 ... \I I 

•• 
;;;:-_;- ud��=111• 

•••• 
600 

---·· ·&i=�=�:;:c•

Jednotková cena /Kč za 1 ks/ 

bez DPH DPH včetně DPH 

Celková cena /Kč/ 

bez DPH včetně DPH 

Obchodní název 
(katalogové číslo 

+ popis
(případně

webový odkaz) 



uni střih - nakládaná kapsa ve stylu klokanky 
na předním dílu, min. 350 g - potisk bilý 

mikina klokanka červená, černá) nebo černý (šedá), předek 
přes prsa 
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou • 

dámský nebo pánský střih - celopropinací 
mikina s kapucí 
přední kapsa ve stylu klokanky 

černá,červená, 
šedý melír 

mikina dámská 

rozepinaci 
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou šedý melír, růžová 

USB disk 

hrnek 

propisovaci tužka 

balzám na rty 

kapesníky 

papírové 

blok 

min. 350 g - potisk Jilli předek (na kapsičku) 

USB disk 32 GB v krabičce - potisk 
jednobarevný černý - název fakulty bez 
kulatého loga 

porcelánový 350 ml v krabičce, potisk 
jednobarevný černý 

propisovací tužka (kuličkové pero), 
vyměnitelná náplň, stiskací mechanismus, 
stopa 0,5 mm, vhodné pro reklamní potisk dle 
přání zadavatele 

provedení ve vysunovacím baleni Uako 
rtěnka) vhodné pro reklamní potisk dle přání 
zadavatele 

třívrstvé papírové kapesníky, 1 o ks v baleni, 
velikost 25 x 55 x 105 mm, potisk 
jednobarevný bílý 

formát AS, lepená vazba s plnobarevnou 
obálkou, zadní strana podkladový karton, 
papír gramáž 80g, min. 50 stran, grafický 
návrh a potisk dle zadání zadavatele, vnitřek 
linkovaný 1 /1, potisk jednobarevný 

papírová taška s plochým uchem, barva bílá, 

tallka papírová rozměr 23 x 10 x 32 cm (š x v x h), papír bílý 
kraf 80 g, potisk jednostranný barevný 

brožura o studiu 

brožura• 

magisterské 

promoce 

brožura• 

bakalářské 

promoce 

novoroční PF 

rozměr 146 x 148 mm (š x v), počet stran 30 
+ 4 strany obálka, barevnost tisku 4/4 

formát AS (148 x 210 mm), barevnost tisku 
4/4, 190g/m2, obálka barevná 4/1, 250g/m2 -
lamino, vazba šitá, rozsah 12 stran (tolerance 
+/- 1 strana) 

formát AS (148 x 210 mm), barevnost tisku 

4/4, 190g/m2, obálka barevná 4/1, 250g/m2 -
lamino, vazba šitá, rozsah 12 stran (tolerance 
+/- 1 strana) 

digitální tisk , formát DL (220 x 11 O mm), 
papír matný křídový 300 g/m2, včetně 
grafického návrhu 

modro stříbrná 

bílá 

modrá 

bilá 

bílá (přírodní) 

FAR MACEUTICK,í. FAKULTA 

V HRADCI KRÁLOV� 
Univerzita Karlova 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA 

V HRADCI KRALOVÉ 
Univerzita Karlova 

I \k\t \I t l 111 t. \ �\I.I 11 \ 
\ 1111\hf.l t.lt\11,\f 

•h ),,,� ,.,. 

f\H\1\( tl,111 t.\ t\li.lllT\ 
\' 1111 \114:I �R„to\ t, 

,t� ,.,., ..... 

nt1\l\1 •1 TU ,ltU,111"\ 
\ 1111 \IH.:J KM \I.O\ t 
' ............. 

(® 
l"\ft\l\(..l;lTIC."-\ F\l..lJT\ 
\ IIKAllCI l,,R.hU\ ť 
I "'" .... 1,. 11,.,1,,.. 

r,n,-1,(.Cl"r!C.t..i. F\t.LIT.\ 
\ HIHOCI KR\LO\I'.: 
1 ......... 1 .. t. .. ,1- ... 

�I\I\IUlT\t,,\Mlfll\ 

J
r.,--;,u rahtu 

,11,..,,; .. ,,.i,...;. 

r.\tnl.\Cl'.l TICll. l 1-'\ll.l l,1 \ 
\ IIIULlCI ll.R\LO\ť. 
\ 11,, ,;,1 ............ .. 

65% bavlna + 35% polyester 

65% bavlna + 35% polyester 
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700 

200 

500 

500 

•I 5000 

1000 

5000 

1000 

2000 

8000 

500 

60 

850 



I 

90 • 50 mm, karton 300g/m2, 4/4, tisk � @ ""'·'"" '"'·"" xxxxxx vizitka 
barevný 1 , ., :•��=�:��d °"" 1000 

Poznámka: Velikosti triček, tílek, polokošil, plášťů a mikin zadavatel vždy specifikuje v dílčí objednávce dle celková cena 
článku li. Rámcové dohody. 

944 785,00 Kě 1 143 189,85 Kč 




