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Smlouva na dodávku papíru s požadavkem na náhradní plnění (A) 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Kupující 

Pověřující zadavatelé uvedení v seznamu pověřujících zadavatelů (Příloha č. 1 Kupní smlouvy),
(dále jen „Pověřující zadavatelé“) zastoupení na základě plné moci (vyjma Jihomoravského kraje)
obchodní společností 

CEJIZA, s.r.o. 
zastoupená:     Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou 
se sídlem:     Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO:      28353242 
DIČ:      CZ28353242 
plátce DPH:    ANO 
telefon:     530 506 206  
e-mail:     info@cejiza.cz 

(jednotliví Pověřující zadavatelé dále jen jako „Kupující“) 

a 

2. Prodávající 

SMERO, spol. s r.o. 
zastoupen:    Martinem Černým, na základě plné moci 
se sídlem:    Odbojářů 695, 664 61, Rajhrad 
IČO:     25527886 
DIČ:     CZ25527886 
plátce DPH:    ANO 
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30553
bankovní spojení (číslo účtu):  2102530124/2700 
e-mail:    objednavky@smero.cz 

  
(dále jen „Prodávající“) 

(Kupující a Prodávající společně dále také jako „Smluvní strany“) 

uzavřeli v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu na dodávku kancelářského papíru (dále
jen „Kupní smlouva“). 



  Stránka 2 z 17 

 
 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 
3. Kupní smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné 

zakázky“) veřejné zakázky s názvem DNS 06 – Dodávka kancelářského papíru s náhradním 
plněním (dále jen „Veřejná zakázka“), zadané v rámci dynamického nákupního systému 
s názvem Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru 2019 - 2021, kategorie 
II. – Dodávka kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění (dále jen 
„DNS“). Jednotlivá ujednání Kupní smlouvy tak budou vykládána v souladu se podmínkami 
Veřejné zakázky, DNS a nabídkou Prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku. 
 

4. Účelem Kupní smlouvy je zabezpečení dodávky dále specifikovaného kancelářského papíru (dále 
jen „Předmět koupě“) Kupujícímu a poskytnutí dalších plnění Kupujícímu, a to v souladu se všemi 
podmínkami sjednanými Kupní smlouvou tak, aby byl zajištěn řádný provoz Kupujícího.  

 
5. Každý z Kupujících je oprávněn po uzavření Kupní smlouvy jednat svým jménem a na svůj účet 

bez souhlasu ostatních Kupujících. 
 

III. PŘEDMĚT KOUPĚ 
 
6. Přesná specifikace Předmětu koupě je uvedena v příloze č. 2 Kupní smlouvy (dále jen 

„Specifikace Předmětu koupě“).  
 

7. Předmět koupě bude sloužit k následujícím účelům: kancelářský papír používaný v tiskových 
a multifunkčních zařízeních Kupujícího a dalším běžným účelům. 
 

8. Předmět koupě musí být k okamžiku odevzdání nový, v množství, jakosti a provedení 
vyplývajícím ze Specifikace Předmětu koupě. Předmět koupě musí být dále v takové jakosti 
a provedení, 
8.1. jež odpovídá vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující 

očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě a na základě reklamy jimi prováděné. 
Předmět koupě musí zejména odpovídat plnění nabídnutému Prodávajícím v nabídce 
podané do Zadávacího řízení, na jehož základě je Kupní smlouva uzavřena; 

8.2. jež se hodí k účelu vyplývajícímu z Kupní smlouvy. 
 
 

IV. PŘEDMĚT ZÁVAZKU 
 
9. Prodávající se zavazuje Kupujícímu odevzdat a převést na Kupujícího vlastnické právo 

k Předmětu koupě nebo jeho části dle objednávky Kupujícího, a to se všemi jeho součástmi 
Předmětu koupě, příslušenstvím a v počtech kusů dle objednávky Kupujícího, přičemž minimální 
a maximální množství, které Kupující objedná vyplývá ze Specifikace a příslušných ustanovení 
této smlouvy, zejména dle čl. VII. Prodávající se též zavazuje převést na Kupujícího vlastnické 
právo k Předmětu koupě nebo jeho části odevzdané Kupujícímu v souladu s touto smlouvou. 
 

10. Kupující se zavazuje převzít Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, přijmout 
jej do svého vlastnictví a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li 
Prodávající povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH. 
 

11. Povinnost Prodávajícího odevzdat Předmět koupě podle Kupní smlouvy zahrnuje tato plnění: 
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11.1. dodat Předmět koupě Kupujícímu ve vhodném balení v příslušném množství do místa 
plnění podle odstavce 27 Kupní smlouvy; 

11.2. vyložit Předmět koupě z dopravního prostředku, v němž byl Předmět koupě dodán 
do místa plnění podle odstavce 27 Kupní smlouvy, podle pokynů Kupujícího; 

11.3. umístit Předmět koupě v místě plnění podle odstavce 27 Kupní smlouvy podle pokynů 
Kupujícího; 

 
12. Prodávající je povinen plnit povinnosti z Kupní smlouvy na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas. 
 
 

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
13. Kupní cena za jeden kus Předmětu koupě dle typu či druhu Předmětu koupě je uvedena v ceně 

plnění (Příloha č. 3 Kupní smlouvy), (dále jen „Jednotková cena“). 
 

14. Kupní cena za Předmět koupě skutečně odevzdaný podle Kupní smlouvy bude stanovena 
na základě Jednotkových cen a skutečně odevzdaného počtu kusů Předmětu koupě každému 
Kupujícímu (dále jen „Cena“). 
 

15. Je-li Prodávající povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Kupní 
smlouvy DPH, je Kupující povinen Prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny. Prodávající 
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Kupní 
smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

 
16. Cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho povinností vyplývajících 

z Kupní smlouvy. Cena tak zahrnuje zejména cenu za odevzdání Předmětu koupě. Kupující není 
povinen hradit v souvislosti s Kupní smlouvou žádné jiné finanční částky, než Cenu, případně 
příslušnou DPH a případně náklady na dopravu v souladu s odstavcem 36 Kupní smlouvy. 
Ujednáním tohoto odstavce není dotčeno právo Prodávajícího na případnou úhradu úroků 
z prodlení či jiných sankcí, a právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené 
Kupujícím. 

 
17. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Prodávající je 

nespolehlivým plátcem DPH, je Kupující oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně Prodávajícího. 

 
18. Cenu a případnou DPH je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 30 dnů ode dne převzetí 

Předmětu koupě. 
 

19. Cena a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Kupujícího. 
 
20. Prodávající vyúčtuje Kupujícímu Cenu a případnou DPH fakturou (dále jen „Faktura“). Faktura 

vystavená Prodávajícím musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že 
Prodávající není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura vystavená Prodávajícím musí 
vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.  

 
21. Fakturu je Prodávající povinen doručit Kupujícímu nejpozději 15 dnů před uplynutím doby 

uvedené v odstavci 18 Kupní smlouvy. 
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22. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená 
v odstavci 18 Kupní smlouvy. 

 
23. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je 

Kupující oprávněn uhradit Cenu a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře. 
 

24. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny a případné DPH, které 
není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je 
Prodávajícím používáno pro ekonomickou činnost, je Kupující oprávněn uhradit Cenu 
a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní 
účet, který je Prodávajícím používán pro ekonomickou činnost. 

 
25. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně stanovena Cena, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Kupující oprávněn tuto 
Fakturu vrátit Prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je 
povinen opravit Fakturu podle pokynů Kupujícího a opravenou Fakturu neprodleně doručit 
Kupujícímu. 
 

26. Kupující neposkytuje Prodávajícímu žádné zálohy. 
 
 

VI. MÍSTO PLNĚNÍ 
 
27. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě či jeho objednanou část v sídle Kupujícího 

(Příloha č. 1 Kupní smlouvy), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 

28. Prodávající je povinen dodat Předmět koupě do sjednaného místa plnění vhodným způsobem 
vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa. 
 
 

VII. PLNĚNÍ PO ČÁSTECH 
 
29. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě Kupujícímu v celku nebo po částech na základě 

objednávek Kupujícího. 
 

30. Minimální množství Předmětu koupě, které je Kupující povinen odebrat, činí 75 % množství 
uvedeného v Seznamu pověřujících zadavatelů a rozsahu plnění (Příloha č. 1 Kupní smlouvy) 
(dále jen „Minimální množství Předmětu koupě“). Maximální množství Předmětu koupě, které 
je Kupující oprávněn odebrat činí 125 % množství uvedeného Seznamu pověřujících zadavatelů 
a rozsahu plnění (Příloha č. 1 Kupní smlouvy) (dále jen „Maximální množství Předmětu koupě“). 
Pro výpočet Minimálního a Maximální množství Předmětu koupě je výsledek zaokrouhlen vždy 
ne celé číslo nahoru. 

31. Neobjedná-li si Kupující nejpozději 20 dnů před koncem lhůty plnění dle odst. 38 Kupní smlouvy 

alespoň Minimální množství Předmětu koupě, je Prodávající povinen i bez objednávky 

Kupujícího dodat Kupujícímu takové množství Předmětu koupě, aby celkové množství 

odebraného Předmětu koupě Kupujícím činilo právě Minimální množství Předmětu koupě. 

Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu termín dodání Předmětu koupě dle předchozí věty 

alespoň 3 pracovní dny předem. 
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32. Plnění po částech bude objednáváno dle aktuálních potřeb Kupujícího a nemusí být rozloženo 

rovnoměrně na celou dobu plnění Kupní smlouvy.  

 
33. Objednávky budou činěny písemně poštou, e-mailem nebo jinak písemně na kontaktní údaje 

Prodávajícího uvedené v záhlaví Kupní smlouvy příp. prostřednictvím internetového obchodu či 
internetové aplikace (e-shop), dostupné na internetové adrese: https://eshop.smero.cz/ 

 
34. Obsahem objednávky musí být zejména: 

34.1. číselné označení objednávky; 
34.2. označení Kupujícího; 
34.3. vymezení počtu požadovaných balení jednotlivých druhů Předmětu koupě; 
34.4. vymezení doby plnění podle odst. 35 Kupní smlouvy. 
 

35. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky, 
nestanoví-li Kupující delší dobu plnění. Stanoví-li Kupující v objednávce dobu plnění kratší než 5 
pracovních dnů, nepřihlíží se k ní.  

36. Nedosahuje-li množství Předmětu koupě, objednané jednou objednávkou, hodnoty 1 500,- Kč 

bez DPH, je Kupující povinen uhradit vedle Kupní ceny rovněž sjednanou cenu za dopravu 

a související náklady ve výši 70 Kč (dále jen „Cena za dopravu“). 

 
37. Pro dodání Předmětu koupě po částech v souladu s Kupní smlouvou platí, že: 

37.1. jednotlivá ujednání Kupní smlouvy se použijí obdobně na části Předmětu koupě, není-li 
výslovně stanoveno jinak; 

37.2. Kupující je povinen zaplatit Cenu, případnou Cenu za dopravu a případnou DPH 
za skutečně dodané množství; 

37.3. počíná Záruční doba na odevzdané části Předmětu koupě běžet jejich odevzdáním 
Kupujícímu. 

 
VIII. DOBA PLNĚNÍ 

 
38. Prodávající je povinen splnit povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu postupem podle 

čl. VII Kupní smlouvy nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti Kupní smlouvy.  
 
39. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě v místě plnění v pracovní den v době od 8.00 

do 15.00 hodin, pokud nebude s Kupujícím dohodnuto jinak. 
 

40. Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Prodávající 
v prodlení, dodá-li Předmět koupě nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí podle 
odst. 39 Kupní smlouvy. 

 
41. Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 

svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí. 
 
 

IX. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ 
 
42. Prodávající splní povinnost odevzdat Předmět koupě: 

42.1. převezme-li Kupující Předmět koupě, nebo 
42.2. umožní-li Kupujícímu nakládat s Předmětem koupě v místě plnění uvedeném v odstavci 

27 Kupní smlouvy a Kupující v rozporu s odstavcem 45 Kupní smlouvy odmítne Předmět 

https://eshop.smero.cz/
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koupě převzít nebo v rozporu s odstavcem 45 Kupní smlouvy neposkytne potřebnou 
součinnost. 

 
43. Kupující je oprávněn provést před samotným převzetím Předmětu koupě kontrolu, zda Předmět 

koupě má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle platných a účinných 
právních předpisů a Kupní smlouvy. 
 

44. O předání Předmětu koupě je Prodávající povinen sepsat písemný doklad o předání (např. dodací 
list). 

 
45. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout součinnost k jeho 

převzetí zejména v následujících případech: 
45.1. Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované Kupní smlouvou nebo 
45.2. Předmět koupě bude vykazovat znaky zjevného poškození či znečištění nebo 
45.3. Prodávající dodá Předmět koupě do jiného místa, než jak je sjednáno v odstavci 27 Kupní 

smlouvy nebo 
45.4. Prodávající dodá Předmět koupě mimo dobu sjednanou v odstavci 39 Kupní smlouvy nebo 
45.5. Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované platnými a účinnými právními předpisy 

nebo 
45.6. Prodávající nesplní povinnost stanovenou 31 Kupní smlouvy nebo 
45.7. Prodávající nesplní některou ze svých povinností podle odstavce 11 Kupní smlouvy. 

  
46. V případě, že Kupující Předmět koupě odmítne převzít, bude mezi Smluvními stranami sepsán 

záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Předmětu koupě a s uvedením stanovisek Smluvních 
stran. Zpracování záznamu zajistí Prodávající. Nebude-li záznam podle tohoto odstavce sepsán, 
sdělí Kupující důvody pro odmítnutí převzetí Předmětu koupě Prodávajícímu na jeho žádost. 
Poté, co Prodávající odstraní vytknuté vady, dohodnou se Smluvní strany na opětovném termínu 
odevzdání Předmětu koupě.  

 
 

X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
47. Vlastnické právo k Předmětu koupě Kupující nabývá okamžikem, kdy Prodávající splní podle 

odstavce 42 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě či jeho část. 
 

48. Nebezpečí škody na Předmětu koupě nebo jeho části přechází na Kupujícího okamžikem, kdy 
Prodávající splní podle odstavce 42 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě či jeho 
část. 

 
49. Smluvní strany se dohodly, že § 2121 – 2123 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, 

jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
 
 

XI. VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 
 
50. Předmět koupě musí být prostý všech faktických a právních vad a Prodávající je povinen zajistit, 

aby dodáním a užíváním Předmětu koupě nebyla porušena práva Prodávajícího nebo třetích 
osob vyplývající z práv duševního vlastnictví. Předmět koupě má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 
 

51. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě, jíž se Prodávající zaručuje, 
že Předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému Kupní 
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smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané ve Specifikaci Předmětu koupě a nebude mít právní 
vady. Záruční doba činí 24 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem, 
kdy Prodávající splní podle odstavce 42 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě. 

 
52. Předmět koupě bude vadný, nebude-li: 

52.1. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Kupní 
smlouvou nebo 

52.2. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilý pro použití k účelu 
stanovenému Kupní smlouvou nebo 

52.3. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prostý právních vad. 
 

53. Kupující má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením 
obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy nebo při převzetí Předmětu koupě. 

 
54. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené Kupujícím nebo třetími osobami, ledaže 

Kupující nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od 
Prodávajícího. 

 
55. Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci 

na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající nebo jakákoliv třetí osoba, 
jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy. 

 
56. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, které je obvyklé u věcí 

stejného nebo obdobného druhu jako Předmět koupě. 
 

57. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět koupě. 

 
58. Prodávající odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, ke kterému do konce 

Záruční doby vzhledem k požadavkům Kupní smlouvy na jakost a provedení Předmětu koupě 
nemělo dojít. 

 
 
 
 

XII. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
 
59. Má-li Předmět koupě vadu a odpovídá-li Prodávající za tyto vady Předmětu koupě, má Kupující 

práva z vadného plnění. 
 

60. Kupující je oprávněn vady reklamovat u Prodávajícího jakýmkoliv způsobem. Prodávající je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Kupující uvede 
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

 
61. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejpozději 

v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas 
uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejblíže následující pracovní 
den, nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou nejblíže následující pracovní den. 
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62. Má-li Předmět koupě vady, za které Prodávající odpovídá, má Kupující právo 
62.1. na dodání nového Předmětu koupě bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela 

zřejmě nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze části Předmětu koupě, může Kupující 
požadovat jen výměnu takové části; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy, 
nebo 

62.2. na dodání chybějící části Předmětu koupě, nebo 
62.3. na odstranění vady bezplatnou opravou Předmětu koupě, nebo 
62.4. na přiměřenou slevu z Ceny, nebo 
62.5. odstoupit od Kupní smlouvy. 
 

63. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového Předmětu koupě nebo 
výměnu jeho části, vyskytla-li se stejná vada po její první opravě znovu nebo nemůže-li Kupující 
řádně užívat Předmět koupě pro větší počet vad. 

 
64. Kupující sdělí Prodávajícímu volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, 
žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

 
65. Nesdělí-li Kupující Prodávajícímu, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 

k tomu Prodávající vyzval, musí Prodávající odstranit vady, a to podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu koupě nebo jeho části; volba nesmí Kupujícímu způsobit 
nepřiměřené náklady. 

 
66. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 

Prodávajícímu. 
 
 

XIII. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 
 
67. Prodávající je povinen odstranit Kupujícím reklamovanou vadu nejpozději do 15 dnů ode dne 

oznámení vady Prodávajícímu. 
 

68. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce, je Kupující oprávněn  
68.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, nebo 
68.2. zajistit obstarání náhradního plnění jinou odborně způsobilou osobou, nebo 
68.3. požadovat slevu z Ceny, nebo 
68.4. od Kupní smlouvy odstoupit. 

 
69. Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 

předchozího odstavce je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit. Prodávající se tak zejména 
zavazuje uhradit cenu účtovanou Kupujícímu jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 
68.1. Kupní smlouvy, nebo podle odstavce 68.2 Kupní smlouvy. 
 

70. Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Kupujícím nebylo oprávněné, tj. že 
Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

 
71. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

 
72. Do odstranění vady nemusí Kupující platit dosud nezaplacenou část Ceny a případnou příslušnou 

DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
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73. Při dodání nového Předmětu koupě nebo jeho části vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady 

Prodávajícího Předmět koupě nebo jeho část původně dodanou. 
 

74. Prodávající je po odstranění vady povinen Kupujícímu písemně potvrdit, že došlo k odstranění 
vady, uvést způsob jejího odstranění a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

 
75. Záruční doba neběží od okamžiku sdělení reklamace Prodávajícímu do okamžiku odstranění 

vady. Odstraněním vady se rozumí zjednání nápravy Prodávajícím nebo uplatnění některého 
z práv podle odstavce 68 Kupní smlouvy Kupujícím. 

 
76. Prodávající je povinen převzít a odvézt Předmět koupě dodaný v rozporu s podmínkami 

stanovenými v Kupní smlouvě. 
 

77. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIV. NÁHRADNÍ PLNĚNÍ 
 
78. Prodávající prohlašuje, že je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, 

kteří jsou osobami se zdravotním postižením a že je oprávněn Kupujícímu poskytnout 
tzv. náhradní plnění (dále jen „Náhradní plnění“) ve smyslu § 81 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o zaměstnanosti“). 
 

79. Kupující upozorňuje Prodávajícího, že odebíráním Předmětu koupě od Prodávajícího na základě 
Kupní smlouvy bude částečně plnit svoji povinnost stanovenou § 81 odst. 1 Zákona 
o zaměstnanosti. 

 
80. Prodávající je povinen dodávat Kupujícímu Předmět koupě podle Kupní smlouvy v režimu 

Náhradního plnění. Na každé Faktuře musí být uvedeno, že předmět koupě byl dodán v režimu 
Náhradního plnění ve smyslu § 81 odst. 2 písm. b) Zákona o zaměstnanosti. 

 
81. Prodávající prohlašuje, že Náhradní plnění vyhrazené Kupujícímu nepřekračuje maximální objem 

Náhradního plnění, jenž je Prodávající podle Zákona o zaměstnanosti oprávněn poskytnout. 
 
82. Nebude-li Prodávající schopen dodat Předmět koupě v režimu Náhradního plnění, je povinen 

na tuto skutečnost Kupujícího výslovně upozornit a vyžádat si jeho předchozí písemný souhlas 
s dodáním Předmětu koupě mimo režim Náhradního plnění. Ujednáním předchozí věty není 
dotčen nárok Kupujícího na smluvní pokutu dle odstavce 89 Kupní smlouvy.  

 
83. Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu úplné a pravdivé údaje o počtu zaměstnávaných 

osob se zdravotním pojištěním.  
 
84. Prodávající je povinen v souladu s § 81 odst. 3 Zákona o zaměstnanosti vést ve vztahu 

ke Kupujícímu evidenci Náhradního plnění poskytnutého Kupujícímu, která bude obsahovat 
zejména identifikační údaje Kupujícího, označení a cenu dodaného Předmětu koupě. Prodávající 
je povinen umožnit Kupujícímu nebo Centrálnímu zadavateli nahlédnutí do této evidence 
a pořízení výpisů nebo opisů z ní, a to bez zbytečného odkladu poté, co o to bude Kupujícím nebo 
Centrálním zadavatelem požádán. Údaje uvedené v této evidenci jsou dle výslovné dohody 
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Smluvních stran důvěrné a Prodávající není oprávněn je zpřístupnit třetí osobě, s výjimkou 
Centrálního zadavatele nebo oprávněných úředních osob. 

 
85. Pokud během trvání závazku z Kupní smlouvy Prodávající přestane být zaměstnavatelem 

zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo 
z jiného důvodu nebude moci Kupujícímu dodávat Předmět koupě v režimu Náhradního plnění, 
je Prodávající povinen o této změně neprodleně písemně informovat Kupujícího. 

 
86. Ukáže-li se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v tomto článku jako nepravdivé nebo 

poruší-li Prodávající jakoukoliv povinnost uloženou mu právními předpisy nebo Rámcovou 
dohodou v souvislosti s poskytováním Náhradního plnění Kupujícímu, zavazuje se Prodávající 
uhradit Kupujícímu veškeré škody, jež Kupujícímu v důsledku nepravdivosti prohlášení 
Prodávajícího nebo v důsledku porušení povinností Prodávajícího vzniknou. Škodou dle 
předchozí věty se rozumí zejména odvod do státního rozpočtu ve smyslu § 81 odst. 2 písm. c) 
Zákona o zaměstnanosti. 

 
 

XV. SANKCE 
 
87. Poruší-li Prodávající povinnost odevzdat Předmět koupě ve sjednané době, je Prodávající 

povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý den prodlení. 
 

88. Poruší-li Prodávající povinnost odstranit ve stanovené lhůtě vady Předmětu koupě, je povinen 
uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny, a to za každý den prodlení. Prodlení 
s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava 
Prodávajícím nebo uplatněno některé z práv podle odstavce 68 Kupní smlouvy Kupujícím. 
Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího. 

 
89. Poruší-li Prodávající povinnost dodat Předmět koupě v režimu Náhradního plnění v množství 

Náhradního plnění stanoveném v příloze č. 1 Kupní smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 50 % z rozdílu ceny Předmětu koupě dodaného v režimu Náhradního 
plnění v Kč bez DPH a celkové hodnoty Náhradního plnění stanoveném v příloze č. 1 Kupní 
smlouvy. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce nelze v jednom kalendářním roce uplatnit 
opakovaně. 

 
90. Dodá-li Prodávající Předmět koupě mimo režim Náhradního plnění, aniž by k takové Dodávce 

měl předchozí písemný souhlas Kupujícího, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 50 % z ceny takto dodaného Předmětu koupě v Kč bez DPH. 

 
91. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 

92. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
 

93. Splatnost smluvních pokut podle Kupní smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
 

94. Poruší-li Kupující povinnost zaplatit Cenu ve sjednané době, je povinen uhradit Prodávajícímu 
zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů. 
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XVI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
 
95. Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

Kupní smlouvou. 
 

96. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména: 
96.1. bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Předmětu koupě o více než 15 dnů, 
96.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v odstavci 97 

Kupní smlouvy nebo ocitne-li se Prodávající ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku. 
 
 

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
97. Prodávající prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Prodávající dále prohlašuje, že vůči němu není 
v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Prodávajícího a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

98. Prodávající prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Kupujícího 
podle Kupní smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s Kupní smlouvou. 

 
99. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 

 
100. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 
101. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Kupní smlouvy odpovídají 

aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Kupní smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

102. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Kupní smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Kupní smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé 
Smluvní straně. 

 
103. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v Kupní smlouvě 

ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla. 

 
 
 
 

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
104. Tvoří-li Prodávajícího více osob, platí následující: 

104.1. všechny osoby tvořící Prodávajícího jsou z Kupní smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 
104.2. jednání kterékoli z osob tvořících Prodávajícího je přičítáno Prodávajícímu bez ohledu 

na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Prodávajícího, 
104.3. za Prodávajícího může jednat kterákoli z osob tvořících Prodávajícího. 
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105. Prodávající je povinen neprodleně písemně informovat Kupujícího o skutečnostech majících 
i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících z Kupní smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Prodávající zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Prodávající povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci 
případné škody hrozící Kupujícímu, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž 
je povinen nést případný rozdíl ceny. 
 

106. Prodávající je povinen při dodání Předmětu koupě dodržovat v prostorách Kupujícího veškeré 
zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jakož i respektovat 
zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným Předmětem 
koupě v prostorách Kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené 
Kupujícím. Za areál Kupujícího se pro účely Kupní smlouvy považují veškeré prostory sídla 
Kupujícího. 

 
107. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

108. Prodávající souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy v souladu s povinnostmi Kupujícího 
za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se uveřejněním 
Kupní smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Kupní smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Kupujícího podle § 219 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). 

 
109. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
ze dne 27. dubna 2016. 

 
110. Prodávající není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Kupujícím vyplývající z Kupní 

smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s Kupní smlouvou. 
 

111. Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Kupujícím 
vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Kupujícího za Prodávajícím. 

 
112. Kupující je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné pohledávky 

za Prodávajícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou (zejm. 
smluvní pokutu) na splatné pohledávky Prodávajícího za Kupujícím. 
 

113. Poruší-li Prodávající v souvislosti s Kupní smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Kupujícímu 
škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Prodávající zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Prodávajícího nebo 
vzniklá až v době, kdy byl Prodávající s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
Prodávající povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
114. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 

nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 
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XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
115. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým právním 

řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak. 
Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 
 

116. Všechny spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

 
117. Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Kupní smlouvy učiněné jinou 

než písemnou formou jsou vyloučeny. Ustanovení tohoto odstavce lze měnit pouze písemně. 
 

118. Kupní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. 
 

119. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy 
datum pozdější. 

 
120. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
 
 
Příloha č. 1 Seznam pověřujících zadavatelů a rozsah plnění 
Příloha č. 2 Specifikace Předmětu koupě 
Příloha č. 3 Cena plnění 
 
 
 
 
V Brně, dne dle data elektronického podpisu V Rajhradě, dne dle data elektronického podpisu 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Kupující      Prodávající
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Příloha č. 1 
Kupní smlouvy 

Seznam pověřujících zadavatelů a rozsah plnění 

 

JM IČO Název se sídlem
KVALITA A- PAPÍR A4, 

BÍLÝ, 80g

KVALITA B-PAPÍR A4, 

BÍLÝ, 80g

KVALITA C-PAPÍR A4, 

BÍLÝ, 80g

XEROGRAFICKÝ PAPÍR 

A4, BÍLÝ, 160g

XEROGRAFICKÝ PAPÍR 

A4, BAREVNÝ, 80g
KVALITA A-A3, BÍLÝ, 80g KVALITA B-A3, BÍLÝ, 80g KVALITA C-A3, BÍLÝ, 80g

XEROGRAFICKÝ PAPÍR 

A3, BAREVNÝ, 80g

XEROGRAFICKÝ PAPÍR 

A5, BÍLÝ, 80g

XEROGRAFICKÝ PAPÍR 

A4, RECYKLOVANÝ, 80g

1. JM_002 558982
Gymnázium Brno, Vídeňská, 

příspěvková organizace
Vídeňská 55/47, 639 00 Brno 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. JM_007 637998

Střední zdravotnická  škola  

Brno, Jaselská, příspěvková 

organizace

Jaselská  190/7, 602 00 Brno 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

3. JM_011 212920
Zámeček Střel ice, příspěvková 

organizace

Tetčická  311/69, 664 47 

Střel ice
5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. JM_015 45671761
Domov pro seniory Hostim, 

příspěvková organizace
Hostim 1, 671 54 Hostim 30 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

5. JM_016 45671711
Domov pro seniory Jevišovice, 

příspěvková organizace

Jevišovice 104, 671 53 

Jevišovice
0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. JM_017 45671702
Domov pro seniory Plaveč, 

příspěvková organizace
Domov 1, 671 32 Plaveč 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. JM_027 44993412

Dům dětí a  mládeže Brno, 

Helceletova, příspěvková 

organizace

Helceletova 234/4, 602 00 

Brno
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. JM_030 559415

Střední průmys lová škola  a  

Vyšš í odborná škola  Brno, 

Sokolská, příspěvková 

organizace

Sokolská  366/1, 602 00 Brno 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. JM_041 530506

Střední škola  technická  

Znojmo, příspěvková 

organizace

Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. JM_042 49439723
Dětský domov Znojmo, 

příspěvková organizace

Hakenova 716/18, 669 02 

Znojmo
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. JM_072 390348

Středisko volného času 

Boskovice, příspěvková 

organizace

17. l i s topadu 153/1, 680 01 

Boskovice
5 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0

12. JM_077 49459881
Gymnázium Tišnov, 

příspěvková organizace
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

13. JM_093 558991
Gymnázium Brno, Křenová, 

příspěvková organizace
Křenová 304/36, 602 00 Brno 0 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0

14. JM_095 60552255

Střední škola  Brno, 

Charbulova, příspěvková 

organizace

Charbulova 1072/106, 618 00 

Brno
0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. JM_100 70843155

Pedagogicko-psychologická  

poradna Brno, příspěvková 

organizace

Hybešova 253/15, 602 00 Brno 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. JM_105 567396

Domov mládeže a  zařízení 

školního s travování Brno, 

příspěvková organizace

Klášterského 620/4, 617 00 

Brno
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. JM_107 567213

Odborné uči l i š tě a  praktická  

škola  Brno, příspěvková 

organizace

Lomená 530/44, 617 00 Brno 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0

18. JM_114 226475

Střední škola  technická  a  

ekonomická Brno, Olomoucká, 

příspěvková organizace

Olomoucká 1140/61, 627 00 

Brno
0 20 0 0 0 0 5 0 0 0 0

19. JM_134 226564
Domov Hvězda, příspěvková 

organizace

Nové Hvězdl ice 200, 683 41 

Bohdal ice
0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. JM_140 559148

Klvaňovo gymnázium a  s třední 

zdravotnická  škola  Kyjov, 

příspěvková organizace

třída  Komenského 549/23, 697 

01 Kyjov
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21. JM_165 60680351

Gymnázium a  Jazyková škola  s  

právem státní jazykové 

zkoušky Břeclav, příspěvková 

organizace

Sady 28. října  674/1, 690 21 

Břeclav
0 0 50 1 0 0 0 5 0 0 0

22. JM_171 45671826
Emin zámek, příspěvková 

organizace

Šanov 275, 671 67 Hrušovany 

nad Jevišovkou
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23. JM_173 45671877
Domov Božice, příspěvková 

organizace
Božice 188, 671 64 Božice 60 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

24. JM_178 70997241
SENIOR centrum Blansko, 

příspěvková organizace

Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 

Blansko
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25. JM_184 226556
Sociá lní s lužby Vyškov, 

příspěvková organizace
Polní 252/1, 682 01 Vyškov 100 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

26. JM_193 48452751
Srdce v domě, příspěvková 

organizace
Klentnice 81, 692 01 Mikulov 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. JM_195 45671788
Zámek Břežany, příspěvková 

organizace
Břežany 1, 671 65 Břežany 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28. JM_207 46937102
S - centrum Hodonín, 

příspěvková organizace

Na Pískách 4037/11, 695 01 

Hodonín
0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29. JM_213 55166

Střední škola  dopravy, 

obchodu a  s lužeb Moravský 

Krumlov, příspěvková 

organizace

nám. Klášterní 127, 672 01 

Moravský Krumlov
0 300 0 0 0 0 1 0 0 10 0

30. JM_221 66596769

Gymnázium Jana Blahos lava  

Ivančice, příspěvková 

organizace

Lány 859/2, 664 91 Ivančice 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31. JM_232 44946881
Dům dětí a  mládeže Kuřim, 

příspěvková organizace

Jungmannova 1084/1, 664 34 

Kuřim
0 0 15 4 0 0 0 0 0 0 0

32. JM_257 47375604
Domov pro seniory Strážnice, 

příspěvková organizace

Preláta  Horného 515, 696 62 

Strážnice
50 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

33. JM_260 837385
Střední škola  Strážnice, 

příspěvková organizace

J. Skácela  890, 696 62 

Strážnice
80 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

34. JM_263 49939416

Dům dětí a  mládeže Vesel í 

nad Moravou, příspěvková 

organizace

Hutník 1495, 698 01 Vesel í nad 

Moravou
15 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

35. JM_274 380458
Domov pro seniory Černá 

Hora, příspěvková organizace
Zámecká 1, 679 21 Černá Hora 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36. JM_277 70888337 Jihomoravský kra j
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 

82 Brno
400 3500 0 0 0 50 0 0 0 0 0

37. JM_278 29319498
Moravian Science Centre Brno, 

příspěvková organizace

Křížkovského 554/12, 603 00 

Brno
20 0 0 5 5 5 0 0 5 0 15

2890 4350 140 18 7 74 7 5 6 10 15
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Příloha č. 2 
Kupní smlouvy 

Specifikace Předmětu koupě 
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Příloha č. 3
Kupní smlouvy

Cena plnění 


