
 

 

 

 

RÁMCOVÁ KUPNÍ DOHODA NA DODÁVKY BALÍČKŮ ŠKOLNÍCH POMŮCEK 

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
se sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 
zastoupena: neveřejný údaj 
IČO: 00551023 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
č. účtu: 2229001/0710 
ID datové schránky: sc9aavg 
 
(dále jen „Kupující“) 
 
  
a 
 
 
IVJ-export/import spol. s r.o. 
se sídlem: Petrské nám.8, 79601 Prostějov 
IČO: 16367481 
DIČ: CZ16367481 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1040 
bank. spojení: neveřejný údaj 
č. účtu: neveřejný údaj 
datová schránka: ws9c6nw 
zastoupen/a: neveřejný údaj 
 
(dále jen „Prodávající“)  
 

 

(Kupující a Prodávající společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 

uzavírají tuto Rámcovou kupní dohodu na dodávky balíčků školních pomůcek (dále jen „Smlouva“) 
v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
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1.1. Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení 
pod názvem „Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám – školní pomůcky 2020“ (dále jen „Veřejná zakázka“) Prodávající předložil v souladu 
se zadávacími podmínkami veřejné zakázky nabídku a tato byla pro plnění veřejné zakázky 
vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na 
uzavření této Smlouvy. 

1.2. Při výkladu obsahu této Smlouvy budou smluvní strany přihlížet k zadávacím podmínkám 
vztahujícím se k zadávacímu řízení dle předchozího odstavce této Smlouvy, k účelu tohoto 
zadávacího řízení a dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení, 
jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této Smlouvy před jejím uzavřením. 
Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních úkonů tím nejsou nijak 
dotčena. 

1.3. Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy splňuje veškeré podmínky stanovené zadávacími 
podmínkami vztahujícími se k zadávacímu řízení dle odstavce 1.1.této Smlouvy, jakož i splňuje 
veškeré podmínky stanovené právními předpisy k používání předmětu smlouvy.  

1.4. Předmět plnění dle této Smlouvy je spolufinancován z prostředků Fondu evropské pomoci 
nejchudším osobám (FEAD) v rámci projektu Operačního programu potravinové a materiální 
pomoci (OP PMP) „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ (registrační číslo: 
CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008), který je realizován ze strany MPSV. V rámci tohoto 
projektu je uplatněn princip partnerství, kdy se na realizaci daného projektu podílejí Partnerské 
organizace. Seznam Partnerských organizací je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy společně 
s místy plnění. 

Článek 2 

Předmět Smlouvy 

2.1. Předmětem této Smlouvy je povinnost Prodávajícího, na základě jednotlivých dílčích smluv 
sjednaných na základě a způsobem stanoveným v této Smlouvě dle požadavků Kupujícího, 
odevzdávat (dodávat) Partnerským organizacím balíčky školních pomůcek (dále jen „Zboží“) 
vč. jejich vyložení do určených míst plnění, veškerých dokladů nezbytných k řádnému užívání 
Zboží (v českém jazyce) a umožnit Partnerským organizacím nabýt k dodávanému Zboží 
vlastnické právo a povinnost Kupujícího zajistit, že Partnerské organizace řádně dodané Zboží 
převezmou a povinnost Kupujícího  zaplatit Prodávajícímu kupní cenu sjednanou v souladu 
s článkem 6 této Smlouvy.  

2.2. Specifikace Zboží, jež je Prodávající povinen Partnerským organizacím dodávat, resp. 
předávat, je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy.  

2.3. Prodávající je povinen Zboží zabalit a opatřit pro přepravu způsobem, který zajistí, že Zboží 
bude odevzdáno v neporušeném a nepoškozeném stavu, a který Zboží ochrání před nahodilou 
zkázou, ke které by před odevzdáním Zboží i po dobu jeho přepravy mohlo dojít.   

2.4. Prodávající se zavazuje, že v případě dodání Zboží na paletách zapůjčí partnerským 
organizacím bezplatně tyto palety na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do doby uskutečnění 
další dodávky Zboží. 
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Článek 3 

Uzavírání dílčích smluv 

3.1. Dílčí smlouvy dle této Smlouvy budou uzavírány na základě písemné výzvy Kupujícího 
k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření dílčí smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy 
Prodávajícím, jež je přijetím návrhu dílčí smlouvy. 

3.2. Písemná výzva Kupujícího k poskytnutí plnění (dále jen „dílčí objednávka“) musí obsahovat 
specifikaci požadovaného plnění, tj. množství Zboží, a místa, kam má být Zboží dodáno a 
v jakém počtu v členění na jednotlivá místa. Zároveň bude obsahovat název a číslo projektu, 
pro který je určena. Minimální výše jedné dílčí objednávky bude činit alespoň 50 % 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky s výjimkou poslední objednávky, která může být i nižší. 
Prodávající je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne obdržení dílčí objednávky 
písemně tuto dílčí objednávku potvrdit.  

3.3. Potvrzením dílčí objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího je dílčí smlouva uzavřena, 
a to dnem, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení dílčí objednávky. V případě pochybností 
ohledně údajů uvedených v dílčí objednávce je Prodávající povinen vyžádat si od Kupujícího 
bezodkladně, nejpozději do konce lhůty pro potvrzení přijetí dílčí objednávky dle předchozího 
odstavce, doplňující informace, neučiní-li tak, má se za to, že dílčí objednávka je dostatečně 
určitá a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za vadné, resp. řádné plnění. 
Ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku Kupující předem vylučuje přijetí dílčí 
objednávky s dodatkem nebo odchylkou. 

3.4. Smluvní strany sjednávají, že dílčí objednávky budou Kupujícím zasílány Prodávajícímu 
elektronicky na e-mail kontaktní osoby Prodávajícího uvedené v odst. 3.6 tohoto článku 
Smlouvy. Potvrzení dílčí objednávky bude Kupujícímu sděleno rovněž elektronicky na e-mail 
kontaktní osoby Kupujícího, z kterého byla v souladu s předchozím odst. tohoto článku Smlouvy 
Prodávajícímu odeslána dílčí objednávka. 

3.5. Kontaktní osobou Kupujícího, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy, jakož i jednotlivých 
dílčích objednávek, neoznámí-li Kupující Prodávajícímu jinak, jsou neveřejný údaj, e-mail: 
neveřejný údaj , a neveřejný údaj, e-mail neveřejný údaj . 

3.6. Kontaktní osobou Prodávajícího, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy, jakož 
i jednotlivých dílčích objednávek, neoznámí-li Prodávající Kupujícímu jinak, je neveřejný údaj e-
mail: neveřejný údaj.. Výše uvedená osoba je oprávněna ke sjednávání dílčích objednávek 
a k veškerým úkonům a jednáním v souvislosti s dodávkami Zboží včetně reklamačního řízení. 

Článek 4 

Součinnost 

4.1. Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat 
o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy, 
resp. jednotlivých dílčích objednávek. 

4.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy a z jednotlivých dílčích 
objednávek tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení se 
zaplacením jednotlivých peněžních závazků. 
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Článek 5 

Místo a doba plnění a odevzdání Zboží 

5.1. Místem plnění jsou místa stanovená v příloze č. 3 této Smlouvy. Místa plnění budou zároveň 
uvedena v dílčí objednávce.  

5.2. Kupující si vyhrazuje právo doplnit v průběhu trvaní smlouvy další místa plnění v rámci ČR (nad 
rámec těch již uvedených příloze č. 3 této Smlouvy) v maximálním počtu 10 dalších míst plnění 
v případě zapojení dalších partnerů projektu nebo rozšíření míst plnění u stávajících partnerů 
projektu a Prodávající je povinen takovou změnu akceptovat. Doplnění dalších distribučních 
míst bude probíhat formou emailového oznámení ze strany kontaktní osoby Kupujícího 
kontaktní osobě Prodávajícího bez nutnosti uzavírat dodatek ke smlouvě. 

5.3. Kupující si dále vyhrazuje právo na změnu skladu (distribučního místa uvedeného v příloze č. 3 
této Smlouvy) v případě jeho stěhování do jiných prostor v rámci ČR a Prodávající je povinen 
takovou změnu akceptovat. Změna distribučních míst bude probíhat formou emailového 
oznámení ze strany kontaktní osoby Kupujícího kontaktní osobě Prodávajícího bez nutnosti 
uzavírat dodatek ke smlouvě. 

5.4. Dodávky Zboží na základě této Smlouvy budou realizovány na základě dílčích objednávek, 
uzavíraných v souladu s postupem uvedeným v článku 3 této Smlouvy. Dílčí objednávky mohou 
být uzavírány do 6 měsíců od uzavření této Smlouvy. Doba plnění dílčích objednávek může 
tuto dobu přesáhnout. 

5.5. Prodávající je povinen Partnerským organizacím dodat do určených míst plnění Zboží, jež je 
předmětem dílčí smlouvy, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy 
(viz článek 3 této Smlouvy). Dodání Zboží Partnerským organizacím je možné pouze 
v pracovních dnech od pondělí do pátku od 08:00 hod. do 14:00 hod., pokud není 
s Partnerskými organizacemi domluveno jinak. O termínu plnění je Prodávající povinen 
informovat Partnerskou organizaci (její kontaktní osobu na daném distribučním místě) alespoň 
2 pracovní dny předem. 

5.6. Po potvrzení všech vyhotovení dodacích listů dle článku 6 odst. 6.6. a provedené kontroly dle 
článku 7 odst. 7.15. a odst. 7.16. této Smlouvy provede Prodávající vykládku Zboží na určené 
místo plnění a pověřený zástupce Partnerské organizace v tomto místě Zboží převezme.  

Článek 6 

Kupní cena 

6.1. Smluvní strany sjednávají, že kupní cena za dodávku Zboží na základě konkrétní dílčí smlouvy 
bude odpovídat kupní ceně uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy pro balíček školních pomůcek 
s tím, že tyto ceny budou vynásobeny počtem dodaných kusů balíčků školních pomůcek. 

6.2. Kupní ceny uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy jsou konečné a závazné po celou dobu 
platnosti a účinnosti této Smlouvy. Kupní cenu je možno překročit pouze v případě zvýšení 
sazby DPH, a to o částku odpovídající tomuto zvýšení.  

6.3. Celková kupní cena za dodávku Zboží na základě všech dílčích objednávek uzavřených 
na základě a v souladu s touto Smlouvou nesmí v součtu překročit částku 4 443 400 Kč 
bez DPH.  
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6.4. Kupující není povinen objednat od Prodávajícího Zboží v celkovém, výše uvedeném finančním 
rozsahu. Kupující se však zavazuje, že celková výše dílčích objednávek dosáhne v součtu 
min. 80 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Minimální výše jedné dílčí objednávky bude 
činit alespoň 50 % celé předpokládané hodnoty veřejné zakázky s výjimkou poslední 
objednávky, která může být i nižší. 

6.5. Smluvní strany sjednávají, že platba kupní ceny za dodávku Zboží na základě této Smlouvy 
bude prováděna po řádném dodání Zboží dle dílčí smlouvy Partnerským organizacím, a to 
bezhotovostně na účet uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňového dokladu (dále jen 
„faktura“) vystaveného Prodávajícím, v rozsahu skutečně řádně dodaného Zboží Partnerským 
organizacím. Prodávající je povinen vystavit a doručit fakturu Kupujícímu vždy do konce měsíce 
následujícího po měsíci, za který je fakturováno. 

6.6. Nárok Prodávajícího na vystavení faktury vzniká Prodávajícímu v okamžiku řádného dodání 
Zboží dle dílčí smlouvy. Zboží dle dílčí smlouvy se pro účely této Smlouvy považuje za řádně 
dodané v okamžiku jeho předání/převzetí na základě dodacího listu podepsaného předávajícím 
a přebírajícím (zástupce Partnerské organizace na daném místě plnění). Dodací list bude 
vyhotoven vždy ve 3 stejnopisech, z nichž jeden bude ponechán zástupci Partnerské 
organizace, který bude Zboží přebírat, jeden bude doložen společně s fakturou Kupujícímu a 
jeden si ponechá Prodávající. Dodací list bude vytvořen vždy samostatně pro každé místo 
plnění.  

6.7. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných 
předpisů a dále musí obsahovat název veřejné zakázky „Dodávky materiální pomoci hrazené 
z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – školní pomůcky 2020“. Přílohou faktury 
musí být dodací listy na Zboží, za které je fakturováno (viz předchozí odstavec). Na faktuře i 
dodacím listu musí být uveden název projektu a jeho číslo. 

6.8. Společně s fakturou Prodávající Kupujícímu vždy doručí i předávací protokol s uvedením všech 
předaných faktur a dodacích listů, a to včetně celkových částek (včetně DPH) na nich 
uvedených. Každá faktura přitom musí být doložena příslušnými dodacími listy, které budou 
odpovídat fakturované částce, jinak nebude Kupujícím přijata k další kontrole. Předávací 
protokol bude po ověření souladu se skutečností předaných dokladů potvrzen kontaktní osobou 
Kupujícího a emailem zaslán kontaktní osobě Prodávajícího. 

6.9. Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
Kupujícímu. Faktura musí být Kupujícímu doručena nejpozději do 5. 12. příslušného 
kalendářního roku, aby mohla být proplacena v tomtéž kalendářním roce. V případě nedodání 
v uvedeném termínu bude daňový doklad proplacen až v roce následujícím. Faktura se pro 
účely této Smlouvy považuje za zaplacenou okamžikem připsání fakturované částky na účet 
Prodávajícího. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré uvedené cenové údaje 
budou v Kč. 

6.10. Prodávající bere na vědomí, že Kupující není v prvních dvou měsících daného roku v prodlení 
s úhradou fakturované částky, z důvodů procesů souvisejících se státním rozpočtem (včetně 
rozpočtů projektů, které se podílí na úhradě faktur) a Kupující tak není schopen proplácet 
daňové doklady – faktury v souladu se stanovenou splatností. 

6.11. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, 
je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě 30 dnů Prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí 
nebo nesprávných údajů či námitek. V takovém případě se ruší doba splatnosti této faktury a 
nová lhůta splatnosti počíná opětovně běžet doručením opravené faktury Kupujícímu. 

6.12. Smluvní strany sjednávají, že se nepřipouští zálohové platby. 
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6.13. Prodávající prohlašuje, že kupní ceny balíčků školních pomůcek uvedené v příloze č. 2 této 
Smlouvy jsou stanoveny správně a dostatečně a zahrnují splnění veškerých povinností 
Prodávajícího, nákladů Prodávajícího a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné dodání 
Zboží dle této Smlouvy a rovněž náklady spojené s případným odstraněním vad dodaného 
Zboží. 

6.14. Prodávající prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy přezkoumal a prověřil možnosti 
a podmínky dodání Zboží dle této Smlouvy a potvrzuje, že jej lze za kupní cenu a stanovených 
podmínek Kupujícímu řádně dodat. Prodávající tímto na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

Článek 7 

Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Prodávající je povinen dodávat výlučně Zboží nové (tj. nepoužité) a originální.  

7.2. Prodávající je povinen dodávat Zboží v souladu se všemi podmínkami a požadavky Kupujícího 
uvedenými v této Smlouvě, resp. v dílčích objednávkách, jimiž je Prodávající při provádění 
dodávek vázán. 

7.3. Prodávající je povinen zajistit, že jím dodávané Zboží dle této Smlouvy odpovídá všem 
požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které 
se na dané Zboží vztahují. 

7.4. Prodávající je povinen dodávat Zboží dle této Smlouvy svědomitě, řádně, včas, v náležité 
kvalitě a dle požadavků Kupujícího. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu upozornit 
Kupujícího na skryté překážky nebo na nevhodnost předaných věcí (podkladů) Kupujícího či 
nesprávnost pokynů Kupujícího, při vynaložení veškeré odborné péče, jinak odpovídá za škodu 
tímto Kupujícímu způsobenou. 

7.5. Prodávající je povinen zabezpečit, že Zboží bude Partnerským organizacím dodáno v souladu 
s touto Smlouvou a jejími přílohami, nebude zatíženo jakýmikoli právy třetích osob, zejména 
takovými, ze kterých by pro Kupujícího nebo Partnerské organizace plynuly jakékoliv další 
finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích osob. V opačném případě Prodávající ponese 
veškeré důsledky takovéhoto porušení práv třetích osob a zároveň je povinen takové právní 
vady bez zbytečného odkladu a na svůj náklad odstranit, resp. zajistit jejich odstranění. 

7.6. Partnerská organizace je oprávněna odmítnout převzít plnění v případě, že Zboží není dodáno 
v požadovaném sortimentu, smluvně definované kvalitě a v neporušených obalech. Prodávající 
je povinen zajistit, že dodané zboží nebude zatíženo jakýmikoli faktickými vadami. V případě, že 
se na dodaném Zboží v době trvání záruky vyskytne faktická vada, Kupující oznámí reklamaci 
Zboží na emailovou adresu kontaktní osoby Prodávajícího uvedenou v článku 3 odst. 3.6. této 
Smlouvy. Případné vady dodaného Zboží je Kupující povinen reklamovat, resp. oznámit 
reklamaci po jejich zjištění. 

7.7. Prodávající je povinen písemně potvrdit přijetí reklamace Kupujícího nejpozději 
do 5 pracovních dnů po jejím obdržení na emailovou adresu kontaktní osoby Kupujícího 
uvedenou v článku 3 odst. 3.5. této Smlouvy. Prodávající je povinen na své náklady 
reklamované Zboží od Partnerské organizace bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 15 pracovních dnů ode dne potvrzení reklamace ze strany Prodávajícího převzít 
a po ukončení reklamačního řízení Zboží Partnerské organizaci opět předat. Prodávající je 
povinen zajistit odstranění faktických vad reklamovaného Zboží, popř. bezplatnou výměnu 
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reklamovaného Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode 
dne, kdy Kupující Prodávajícího na zjištěné vady prokazatelně upozornil.  

7.8. Rozvoz do jednotlivých distribučních míst bude zajišťován dvěma způsoby a) vlastní dopravou 
dodavatele cca 95 % objednávky b) zbylých 5 % bude dodavatel zajišťovat externí přepravcem 
- firmou DPD. Případná změna osoby dopravce může být provedena po předchozím písemném 
souhlasu kontaktní osoby Kupujícího uvedené v článku 3 odst. 3.5. této Smlouvy. Pokud dojde 
k této změně, není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 

7.9. V případě užití třetí osoby (poddodavatele) při dodávkách Zboží dle této Smlouvy, resp. jeho 
části, není Prodávající oprávněn zprostit se odpovědnosti za řádné dodání Zboží, 
tedy odpovídá, jako by Zboží dodával sám. 

7.10. Prodávající souhlasí s uveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ.  

7.11. Prodávající bere na vědomí, že je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s placením Zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

7.12. Dodávané školní pomůcky a jejich obaly musí splňovat veškeré náležitosti, které jsou nutné pro 
prodej konečným spotřebitelům v maloobchodní síti v ČR (požadavky vyplývající z platné 
legislativy).  

7.13. Tam, kde není přímo z obalu Zboží patrné splnění požadované specifikace Zboží, je Prodávající 
povinen doložit Kupujícímu jiný doklad, kterým splnění požadované specifikace u daného Zboží 
prokáže. 

7.14. Prodávající je povinen Zboží dodat v definovaném obalu dle článku 2, odst. 2.3., a to včetně 
vyložení Zboží na určené místo plnění.  

7.15. Před předáním Zboží na příslušné místo plnění bude provedena kontrola dodacího listu 
s objednávkou vystavenou Kupujícím. Shodu mezi objednávkou a dodacím listem potvrdí svým 
podpisem pověřený pracovník té Partnerské organizace, které má být Zboží předáno.  

7.16. Pověřený zástupce Partnerské organizace je povinen bezprostředně po převzetí Zboží provést 
jeho kontrolu za účelem zjištění, zda souhlasí objednaný počet kusů či množství pro každý druh 
Zboží, zda byly odevzdány požadované druhy Zboží a zda nejsou porušené či poškozené 
obaly, ve kterých bylo Zboží předáno.  

7.17. Změnu konkrétního druhu výrobku splňujícího danou specifikaci v průběhu trvání smlouvy je 
Prodávající oprávněn provést pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. 
V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícímu předložit fotodokumentaci a případně 
další dokumentaci ve stejném rozsahu jako při zpracování nabídky, která je třeba za účelem 
posouzení, zda daný výrobek splňuje specifikaci uvedenou ve smlouvě. V případě, že tento 
výrobek specifikaci splňovat bude, Kupující této žádosti Prodávajícího vyhoví. Změna 
konkrétního druhu výrobku bude probíhat formou emailové žádosti ze strany kontaktní osoby 
Prodávajícího kontaktní osobě Kupujícího. Kontaktní osoba Kupujícího změnu konkrétního 
druhu výrobku odsouhlasí emailem bez nutnosti uzavírat dodatek ke smlouvě. 

7.18. Prodávající je povinen na vlastní náklady udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti 
poskytovatele za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činností, které jsou předmětem 
této Smlouvy, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 000 000 Kč pro každý případ, a to 
po dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou. Podmínky pojištění nesmí být 
horší než obvyklé podmínky tohoto druhu pojištění poskytované osobám poskytujícím 
předmětné činnosti v České republice. Prodávající je povinen na žádost Kupujícího o takovém 
pojištění předložit Kupujícímu doklady před podpisem Smlouvy a Prodávající je povinen 
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na žádost Kupujícího kdykoliv v průběhu platnosti této Smlouvy prokázat, že jej udržuje 
v platnosti. 

7.19. Prodávající není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem s negativními 
důsledky pro Kupujícího změnit podmínky pojistných smluv dle odstavce 7.18. této Smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 

7.20. Prodávající se zavazuje, že po dobu pojištění bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající 
pro něj z pojistných smluv dle odstavce 7.18., zejména platit pojistné a plnit oznamovací 
povinnosti. 

Článek 8 

Ochrana informací, mlčenlivost, ochrana osobních údajů 

8.1. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících 
s dodávkami Zboží dle této Smlouvy. 

8.2. Prodávající není oprávněn zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, o kterých se při 
dodávkách Zboží dle této Smlouvy dozví. To neplatí, mají-li být za účelem dodávek Zboží dle 
této Smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům smluvních stran nebo 
jejich členům a poddodavatelům Prodávajícího podílejících se na dodávkách Zboží dle této 
Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám, a to jen v rozsahu 
nezbytně nutném pro řádné dodání Zboží dle této Smlouvy. 

8.3. Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy: 

8.3.1. Prodávající prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost 
způsobil on sám; 

8.3.2. Prodávající prokáže, že měl tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění 
Kupujícím, a že ji nenabyl v rozporu se zákonem; 

8.3.3. Prodávající obdrží písemný souhlas Kupujícího zpřístupňovat danou informaci; 

8.3.4. je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
oprávněného orgánu. 

8.4. Prodávající je povinen nakládat s důvěrnými informacemi, které mu byly poskytnuty Kupujícím, 
nebo je jinak získal v souvislosti s dodávkami Zboží dle této Smlouvy, jako s obchodním 
tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření 
zabraňující jejich zneužití či prozrazení. 

8.5. Prodávající je povinen poučit své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy a poddodavatele, 
kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat důvěrné informace 
ve smyslu tohoto článku Smlouvy. 

8.6. Budou-li údaje, ke kterým Prodávající získá v souvislosti s dodáváním zboží dle této Smlouvy, 
příp. Objednávky přístup, mít povahu osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), je Prodávající povinen 
přijmout veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k těmto osobním údajům, neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a zajistit 
nakládání s osobními údaji v souladu s Nařízením. Osobní údaje je Prodávající oprávněn 
zpracovávat výhradně pro účely a po dobu dodávání zboží dle této Smlouvy, příp. Objednávky. 
V případě porušení této povinnosti nahradí Prodávající újmu vzniklou Kupujícímu.  
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Článek 9 

Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci 

9.1. Vlastnické právo ke Zboží a jiným věcem předaným Prodávajícím a převzatým Partnerskými 
organizacemi v souvislosti s dodávkami Zboží dle této Smlouvy přechází na Partnerské 
organizace jejich faktickým předáním a převzetím, resp. podpisem dodacího listu. 

9.2. Nebezpečí škody na všech věcech předaných Prodávajícím a převzatých Partnerskou 
organizací v souvislosti s dodávkami Zboží dle této Smlouvy přechází na Partnerské organizace 
faktickým předáním a převzetím, resp. podpisem dodacího listu. 

Článek 10 

Odpovědnost za škodu, vady plnění, sankce 

10.1. Smluvní strany jsou povinny k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu způsobenou při 
plnění této Smlouvy v rámci platných a účinných právních předpisů a této Smlouvy a případně 
vzniklou škodu či jinou újmu jsou povinny si nahradit. Prodávající plně odpovídá za dodávky 
Zboží dle této Smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část Zboží dodává prostřednictvím třetí 
osoby, tj. poddodavatele.  

10.2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení způsobené okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 

10.3. Prodávající je povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč v případě prodlení 
s potvrzením přijetí dílčí objednávky v souladu s ust. článku 3 odst. 3.2 této Smlouvy, a to 
za každý i započatý den prodlení.  

10.4. Prodávající je povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč v případě, 
že Prodávající řádně nedodá objednané Zboží, tj. Zboží nedodá vůbec či v požadovaném 
množství, v požadované kvalitě dle čl. 2. odst. 2.2. této Smlouvy, nebo v požadovaném termínu 
dle článku 5 odst. 5.5 této Smlouvy, případně za nedodržení jakékoliv jiné lhůty stanovené touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.  

10.5. Prodávající je povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč v případě prodlení 
Prodávajícího s plněním oproti termínu dohodnutém smluvními stranami pro odstranění vad 
či nedostatků dodaného Zboží v článku 7 odst. 7.7 této Smlouvy, a to za každý i započatý den 
prodlení.   

10.6. Prodávající je povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč v případě nesplnění 
jakékoliv povinnosti Prodávajícího uvedené v článku 7, vyjma odst. 7.7 této Smlouvy, a to 
za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
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10.7. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti Prodávajícího vyplývající z ochrany důvěrných 
informací dle článku 8 této Smlouvy je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu 
ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 

10.8. Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zachovávat ochranu osobních údajů, dle 
článku 8 odst. 8.6, je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 
200 000 Kč.  

10.9. Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku Kupujícího na více smluvních pokut 
uložených Prodávajícímu podle této Smlouvy se takové pokuty sčítají. 

10.10. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, uhrazení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou 
smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a povinnosti vyplývající z této Smlouvy a 
nedotýká se nároku na náhradu škody v plné výši. 

10.11. Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty a nároky na náhradu škody či jiné újmy jsou 
splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy budou stranou oprávněnou vůči straně povinné 
uplatněny. 

10.12. Smluvní strany sjednávají, že jakoukoliv smluvní pokutu či vzniklou škodu vyjádřitelnou 
v penězích je Kupující oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu proti 
jakékoliv pohledávce (splatné či nesplatné) Prodávajícího proti Kupujícímu z titulu zaplacení 
části kupní ceny za dodávku Zboží dle této Smlouvy. 

10.13. Kupující je oprávněn tuto Smlouvu ukončit písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu. 
Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po doručení oznámení 
o výpovědi Prodávajícímu. 

 

Článek 11 

Účinnost Smlouvy, ukončení Smlouvy 

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „Registr Smluv“) dle 
podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv podléhají i dílčí objednávky uzavřené 
na základě této Smlouvy. Prodávající bezvýhradně souhlasí s uveřejněním celého znění této 
Smlouvy (i dílčích objednávek) v Registru smluv a na profilu zadavatele, popř. dalších místech, 
v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění Smlouvy (i dílčích objednávek),  
na právními předpisy požadovaných místech, zajistí Kupující. 

11.2 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na 6 měsíců od uzavření smlouvy. Platnost 
smlouvy bude ukončena buď uplynutím sjednané doby, anebo dosáhne-li součet všech dílčích 
objednávek 4 443 400 Kč bez DPH, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Jednotlivé 
dílčí objednávky budou uzavírány za doby účinnosti této Smlouvy s tím, že případná doba 
dílčího plnění, na něž bude uzavřena příslušná dílčí objednávka, může (za předpokladu 
existence objektivních důvodů) přesáhnout uvedenou dobu trvání této Smlouvy. 

11.3 Tato Smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran, jejíž nedílnou součástí je 
i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek a dále uplynutím doby, na kterou byla 
uzavřena. 
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11.4 Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení ze strany 
Prodávajícího. Za takové podstatné porušení se považuje zejména, nikoli však výlučně: 

11.4.1 prodlení s plněním jakékoli povinnosti dle této Smlouvy delší než 15 kalendářních dnů, 
pokud Prodávající nesjedná nápravu ani do 5 kalendářních dnů od doručení písemného 
oznámení Kupujícího o takovém prodlení s žádostí o jeho nápravu; 

11.4.2 pokud Prodávající přestane splňovat v průběhu doby poskytování plnění dle této Smlouvy 
kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky; 

11.4.3 pokud Prodávající poruší povinnosti Prodávajícího dle článku 8 této Smlouvy či pokud 
Prodávající jedná v rozporu s jakýmkoliv závazným právním předpisem či podstatně 
poruší pokyny Kupujícího. 

11.4.4 pokud Prodávající poruší povinnosti Prodávajícího dle odstavců 7.18. až 7.20. této 
Smlouvy. 

11.5 Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení 
ze strany Kupujícího. Za takové podstatné porušení se považuje prodlení Kupujícího se 
zaplacením Prodávajícím řádně vystavené faktury o více než 30 kalendářních dnů 
po splatnosti, pokud Kupující nezjedná nápravu ani do 10 kalendářních dnů od doručení 
písemného oznámení Prodávajícího o takovém prodlení s žádostí o jeho nápravu. 

11.6 Pro zamezení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že oznámení se žádostí 
o nápravu ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy může být doručeno kdykoliv 
po započetí prodlení jedné ze smluvních stran. 

11.7 Kupující je rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud je na majetek Prodávajícího 
vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
Prodávajícího, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo pokud Prodávající vstoupí do likvidace. 

11.8 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v souladu s § 2001 a násl. 
Občanského zákoníku. 

11.9 Odstoupení od této Smlouvy ze strany Kupujícího nesmí být spojeno s uložením jakékoliv 
sankce ze strany Prodávajícího k tíži Kupujícího. 

11.10 Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem doručení písemného projevu oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně, a tato Smlouva zaniká dnem doručení takového oznámení 
s tím, že ustanovení, která mají podle zákona nebo této Smlouvy trvat i po ukončení této 
Smlouvy, zejména ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací a 
řešení sporů, přetrvávají.  

11.11 Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu v případě předčasného ukončení této Smlouvy 
nezbytnou součinnost tak, aby Kupujícímu nevznikala škoda či jiná újma. 

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je možné ji měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran 
ve formě vzestupně číslovaných dodatků této Smlouvy.  

12.2 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 
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12.3 Vztahy, práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí 
platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 
na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení. Nedohodnou-li 
se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, spor bude rozhodován věcně a místně 
příslušnými soudy České republiky. 

12.5 Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 
soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné 
platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se 
zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním 
ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné. 

12.6 Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými 
a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

12.7 Tato Smlouva se uzavírá elektronicky. 

12.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svými podpisy. 

12.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Popisy a fotografie zboží určeného k dodání  

Příloha č. 2: Položkový rozpočet  

Příloha č. 3:  Specifikace místa plnění 

 

 

 Za Prodávajícího: 

 

V Prostějově dne dle el. podpisu 

Za Kupujícího: 

 

V Praze dne dle el. podpisu 

 

 

 

……………………………………. 

 neveřejný údaj 
IVJ-export/import spol. s r.o. 

 

 

 

……………………………………… 

neveřejný údaj  
Česká republika – Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 
 

 



 

Příloha č. 1: 

Popisy a fotografie zboží určeného k dodání 
Popisy a fotografie výrobků určených k dodání – Školní pomůcky 

Číslo položky: 1 Fotografie 

Druh výrobku: obyčejná tužka - měkká Fotografie 
 Požadavek na specifikaci: obyčejná tužka - tvrdost měkká, 

délka alespoň 17 cm 

Popis výrobku: 

Tužka č.1, 17cm, dovozce Junior 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Číslo položky: 2 Fotografie 

Druh výrobku: obyčejná tužka - střední 

 

Požadavek na specifikaci: obyčejná tužka - střední tvrdost, 
délka alespoň 17 cm 

Popis výrobku: 

Tužka č.2, 17cm, Junior 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Číslo položky: 3 Fotografie 

Druh výrobku: obyčejná tužka - tvrdá 

 

Požadavek na specifikaci: obyčejná tužka - tvrdá, délka 
alespoň 17 cm 

Popis výrobku: 

Tužka č.3, 17cm, Junior 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Číslo položky: 4 Fotografie 

Druh výrobku: pastelky 

 

Požadavek na specifikaci: 

sada 12 ks pastelek základních 
barev balená v papírové 

krabičce - měkká tuha, délka 
alespoň 17 cm, průměr tuhy 

alespoň 2,7 mm 

Popis výrobku: 

Pastelky 12 ks, 17cm, tuha 2,7mm, Sakota, tvrdost tuhy B - měkká 
tuha, vhodná pro děti od 2 let – specifikace dovozce SAKOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Číslo položky: 5 Fotografie 

Druh výrobku: lepidlo 

 

Požadavek na specifikaci: 

lepidlo na principu výsuvné 
tyčinky - vhodné pro použití ve 
škole, určené na lepení papíru, 

hmotnost alespoň 15g 

Popis výrobku: 

Lepidlo 15g, vysouvací, vhodné pro lepení papírů, lepenky,fotografii,  
textilu, certifikát na kvalitu PVA, omyvatelné, netoxické, bezbarvé, 

expirace 36 měsíců – technické parametry od dovozce Leviatan 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Číslo položky: 6 Fotografie 

Druh výrobku: nůžky 

 

Požadavek na specifikaci: 

školní nůžky s kulatou špičkou - 
symetrické rukojeti kryté plastem, 

celková délka alespoň 13 cm, 
délka čepele alespoň 4 cm 

Popis výrobku: 

Nůžky dětské, kulatá špička, čepel 5cm, délka 13cm 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Číslo položky: 7 Fotografie 

Druh výrobku: pravítko 20 cm 

 

Požadavek na specifikaci: 
pravítko plastové průhledné - 

velikost 20 cm, stupnice v černé 
barvě 

Popis výrobku: 

Plastové pravítko 20 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Číslo položky: 8 Fotografie 

Druh výrobku: pravítko 30 cm 

 

Požadavek na specifikaci: 
pravítko plastové průhledné - 

velikost 30 cm, stupnice v černé 
barvě 

Popis výrobku: 

 Plastové pravítko 30 cm 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Číslo položky: 9 Fotografie 

Druh výrobku: guma 

 

Požadavek na specifikaci: 
guma měkká - vhodná na 
gumování grafitových čar, 

rozměry min 30 x 15 x 6 mm 

Popis výrobku: 

Pryž velikost 30x15x6 mm, vhodná pro gumování všech druhů 
grafitových tužek všech tvrdostí od 8B-10H, technické parametry 

dovozce Sakota 
 
 
 
 
 

 



 

 

Číslo položky: 10 Fotografie 

Druh výrobku: ořezávátko 

 

Požadavek na specifikaci: celokovové ořezávátko na 1 tužku 

Popis výrobku: 

 Ořezávátko kovové na jednu tužku 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Číslo položky: 11 Fotografie 

Druh výrobku: pero 

 

Požadavek na specifikaci: 

jednorázové školní pero - roller, 
vhodné pro praváky i leváky, 

modrý zmizíkovatelný inkoust, 
šířka stopy v rozmezí 0,25 - 0,35 

mm 

Popis výrobku: 

 Pero Tornádo, školní roller, šíře stopy 0,3mm, Ergo držení 
s masážními body, vhodné pro leváky, praváky i dysgrafiky, modrý 
zmizíkovatelný inkoust – technické parametry výrobce Centropen 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Číslo položky: 12 Fotografie 

Druh výrobku: propiska 

 

Požadavek na specifikaci: 

plastová kuličková tužka s 
gumovým gripem - hrot v rozmezí 

0,4 - 0,6 mm, modrá náplň, 
stiskací mechanismus 

Popis výrobku: 

 Kuličkové pero TY-165 značky JUNIOR vás zaujme pestrými 
barvami. Příjemné uchopení zajišťuje tenké tělo zakončené 

gumovým úchopem, šíře stopy je 0,5mm s mikro hrotem, stiskací 
mechanismus, technická specifikace vyhovuje podmínkám dle výše 

uvedeného zadaní – technické parametry dovozce Junior 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Číslo položky: 13 Fotografie 

Druh výrobku: vodové barvy 

 

Požadavek na specifikaci: 

souprava vodových barev v 
plastovém uzavíratelném 

pouzdře - 12 základních barev o 
průměru v rozmezí 25 - 33 mm 

Popis výrobku: 

Vodové barvy 12 barev, průměr 28mm 
 
 
 
 
 
 



 

 

Číslo položky: 14 Fotografie 

Druh výrobku: temperové barvy 

 

Požadavek na specifikaci: 

školní sada temperových barev - 
základní barvy, 12 tub, ředitelné 

vodou, objem každé tuby alespoň 
12 ml 

Popis výrobku: 

Temperové barvy 12 barev, 12ml v tubě, barvy s vysokou krycí 
schopností, ředitelné vodou, snadno zasychající, ideální pro použití 
na papír, karton,, dřevo a jiné materiály, hliníková tuba – technické 

parametry od dovozce Sakota 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Číslo položky: 15 Fotografie 

Druh výrobku: sada štětců 

 

Požadavek na specifikaci: 
sada štětců - alespoň 3 různé 

velikosti kulatých štětců a alespoň 
2 velikosti plochých štětců 

Popis výrobku: 

Sada 6 štětců, kulaté číslo 4,6,8 a ploché č. 8,10,12 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Číslo položky: 16 Fotografie 

Druh výrobku: voskovky 

 

Požadavek na specifikaci: 

souprava trojhranných 
voskovek v papírové 

krabičce - balení 
obsahuje 12 ks (barev), 
nezanechávají stopy na 

rukou, tělo je kryto 
papírem, délka voskovky 
minimálně 8 cm, průměr 

minimálně 8 mm 

Popis výrobku: 

 Voskovky trojhranné, 12 barev, průměr 8,2mm, délka 9cm, celé tělo 
kryto papírem, netoxické, pro děti od 2 let,  Kohinoor 8272/12, 

Souprava trojhranných voskovek, průměr 8,2 mm. 

Vynikající ergonomie, dobře se drží, neunavují ruku. 

Emulgace vosku umožňuje změnu charakeristické vlastnosti 
voskových pastelů – jejich vodovzdornost se tím mění na vynikající 
vodorozpustnost. 

Žádný komponent užitý při výrobě neobsahuje toxické či jinak 
škodlivé látky a finální produkt je tedy vhodný pro všechny věkové 
kategorie uživatelů.      Technická specifikace výrobce Kohinoor.  

Technická specifikace výrobce Kohinoor 



 

 

 

Číslo položky: 17 Fotografie 

Druh výrobku: barevné papíry 

 

Požadavek na specifikaci: 

20 barevných listů A4 ve složce 
(od každé barvy dva listy) - sada 
10 různých barev, mezi kterými 

musí být vždy obsaženy alespoň 
následující barvy: žlutá, oranžová, 
červená, růžová, hnědá, zelená, 

modrá a černá; vhodné pro 
kreslení, stříhání, dekorování a 

školní použití, gramáž min. 
80g/m2 

Popis výrobku: 

Sloha barevných papíru , 2x10 barev, gramáž 80g/m2 
20 barevných listů ve složce (od každé barvy dva listy). Barva žlutá, 

oranžová, červená, růžová, hnědá, zelená, modrá, fialová, šedá a černá.  
 

Složky barevných papírů jsou výbornou pomůckou při výtvarné výchově 
ve školách, školkách i družinách. 

Technická specifikace od výrobce Stepa s.r.o. 
 
 



 

 

Číslo položky: 18 Fotografie 

Druh výrobku: kružítko 

 

Požadavek na specifikaci: 
školní kovové kružítko - k 

vytvoření kružnice o průměru 
minimálně 17 cm 

Popis výrobku: 

Kružítko 17 cm 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Číslo položky: 19 Fotografie 

Druh výrobku: trojúhelník s ryskou 

 

Požadavek na specifikaci: 
trojúhelník vyrobený z čirého 

průhledného plastu - stupnice 16 
cm, ryska pro konstruování kolmic 

Popis výrobku: 

Trojúhelník 16 cm 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Číslo položky: 20 Fotografie 

Druh výrobku: penál 

 

Požadavek na specifikaci: 

školní penál jednopatrový - různé 
motivy, prázdný, se dvěma 

chlopněmi, rozměry minimálně 
190 mm x 30 mm x 130 mm 

Popis výrobku: 

Penál jednoduchý, rozměr 13,5x20,4x4cm, různý design 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Číslo položky: 21 Fotografie 

Druh výrobku: školní box 

 

Požadavek na specifikaci: 

box na sešity - různé motivy, 
formát A4, zavírání na gumičku, 
na uložení sešitů, knih a dalších 
pomůcek, šířka hřbetu minimálně 

3 cm 

Popis výrobku: 

Box na sešity, rozměr 32x22,5x3cm, obrázek ilustrační, může být jiný 
design 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 2 

 

Položkový rozpočet  
 

Jednotkové ceny jednotlivých školních pomůcek (tj. cena za 1 ks v Kč bez DPH) a jednotkovou cenu za celý balíček školních pomůcek (tj. cena za 1 ks v Kč bez 
DPH). 

 

Číslo 
pol. Položka 

počet 
kusů v 
balíčku 

Specifikace Cena za 1 ks 
v Kč bez DPH 

Cena v Kč bez DPH za celkový počet 
kusů v 1 balíčku školních pomůcek 

1 
obyčejná 
tužka - 
měkká 

1 

obyčejná 
tužka - tvrdost 
měkká, délka 
alespoň 17 cm 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

2 
obyčejná 
tužka - 
střední 

1 

obyčejná 
tužka - střední 
tvrdost, délka 
alespoň 17 cm 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

3 
obyčejná 
tužka - 
tvrdá 

1 

obyčejná 
tužka - tvrdá, 
délka alespoň 
17 cm 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

4 pastelky 1 

sada 12 ks 
pastelek 
základních 
barev balená v 
papírové 
krabičce - 
měkká tuha, 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 



 

délka alespoň 
17 cm, průměr 
tuhy alespoň 
2,7 mm  

5 lepidlo 1 

lepidlo na 
principu 
výsuvné 
tyčinky - 
vhodné pro 
použití ve 
škole, určené 
na lepení 
papíru, 
hmotnost 
alespoň 15g 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

6 nůžky 1 

školní nůžky s 
kulatou 
špičkou - 
symetrické 
rukojeti kryté 
plastem, 
celková délka 
alespoň 13 
cm, délka 
čepele 
alespoň 4 cm 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

7 pravítko 
20 cm 1 

pravítko 
plastové 
průhledné - 
velikost 20 
cm, stupnice v 
černé barvě 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

8 pravítko 
30 cm 1 

pravítko 
plastové 
průhledné - 
velikost 30 
cm, stupnice v 
černé barvě 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

9 guma 1 

guma měkká - 
vhodná na 
gumování 
grafitových 
čar, rozměry 
min 30 x 15 x 
6 mm 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 



 

10 ořezávátko 1 
celokovové 
ořezávátko na 
1 tužku 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

11 pero 2 

jednorázové 
školní pero - 
roller, vhodné 
pro praváky i 
leváky, modrý 
zmizíkovatelný 
inkoust, šířka 
stopy v 
rozmezí 0,25 - 
0,35 mm 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

12 propiska 2 

plastová 
kuličková 
tužka s 
gumovým 
gripem - hrot 
v rozmezí 0,4 - 
0,6 mm, 
modrá náplň, 
stiskací 
mechanismus 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

13 vodové 
barvy 1 

souprava 
vodových 
barev v 
plastovém 
uzavíratelném 
pouzdře - 12 
základních 
barev o 
průměru v 
rozmezí 25 - 
33 mm 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

14 temperové 
barvy 1 

školní sada 
temperových 
barev - 
základní 
barvy, 12 tub, 
ředitelné 
vodou, objem 
každé tuby 
alespoň 12 ml 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

15 sada 
štětců 1 

sada štětců - 
alespoň 3 
různé velikosti 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 



 

kulatých 
štětců a 
alespoň 2 
velikosti 
plochých 
štětců 

16 voskovky 1 

souprava 
trojhranných 
voskovek v 
papírové 
krabičce - 
balení 
obsahuje 12 
ks (barev), 
nezanechávají 
stopy na 
rukou, tělo je 
kryto papírem, 
délka 
voskovky 
minimálně 8 
cm, průměr 
minimálně 8 
mm 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

17 barevné 
papíry 1 

20 barevných 
listů A4 ve 
složce (od 
každé barvy 
dva listy) - 
sada 10 
různých barev, 
mezi kterými 
musí být vždy 
obsaženy 
alespoň 
následující 
barvy: žlutá, 
oranžová, 
červená, 
růžová, hnědá, 
zelená, modrá 
a černá; 
vhodné pro 
kreslení, 
stříhání, 
dekorování a 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 



 

školní použití, 
gramáž min. 
80g/m2 

18 kružítko 1 

školní kovové 
kružítko - k 
vytvoření 
kružnice o 
průměru 
minimálně 17 
cm 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

19 trojúhelník 
s ryskou 1 

trojúhelník 
vyrobený z 
čirého 
průhledného 
plastu - 
stupnice 16 
cm, ryska pro 
konstruování 
kolmic  

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

20 penál 1 

školní penál 
jednopatrový - 
různé motivy, 
prázdný, se 
dvěma 
chlopněmi, 
rozměry 
minimálně 
190 mm x 30 
mm x 130 mm 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 

21 školní box 1 

box na sešity - 
různé motivy, 
formát A4, 
zavírání na 
gumičku, na 
uložení sešitů, 
knih a dalších 
pomůcek, 
šířka hřbetu 
minimálně 3 
cm 

neveřejný 
údaj neveřejný údaj 



 

 

Příloha č. 3 

Specifikace místa plnění 

Č. Partnerská 
organizace Místo plnění Bližší popis místa plnění 

Předpokládaný 
orientační podíl 
na dodávkách (v 

%) 

1 Naděje Pokratická 71, 
Litoměřice, 412 01 

Objekt je dostupný pro nákladní auto, ne však 
pro kamion. Je zde rampa, ale je nutné vozidlo s 
plošinou. Palety jsou žádoucí, paletový vozík je 

na místě k dispozici. 

1,3 

2 Naděje 

Středisko Naděje 
Praha-V Emauzích, 

Pod Slovany 18, 
Praha 2, 128 00  

Objekt je přístupný vjezdovou branou z ulice 
Pod Slovany. Rozměr brány je š=280 cm, v=360 

cm. Po průjezdu branou se pokračuje po 
asfaltové cestě o šíři 300 cm.  Objekt není 

vybaven rampou a lze do něj zavést zboží na 
paletě. 

1,2 

3 Naděje 

Dům Naděje, Za 
Plynárnou 13, 

Jablonec nad Nisou, 
466 01  

Nákladní automobil projede, nesmí však výškou 
přesáhnout 3,4 m. Pouze bez vleku. Neprojede 
ani kamion s návěsem, neotočí se a silnice u 
objektu končí, dál vede lesní cesta, která není 

zpevněná. Běžné nákladní vozy (cca do 10 tun) 
se k objektu dostanou. Rampa v objektu není a 
palety nelze skládat ani přebírat. Balíčky budou 

uskladněny na půdě, budou se tedy ručně 
vynášet 3 patra. 

1,2 

4 Slezská diakonie 
Na příkopě 1221, 

Frýdek Místek, 738 
01 

Sklad je dostupný bez problému pro každý typ 
nákladního auta, na místě vykládky je rampa, po 
které je možné bez problému vykládat zboží na 
paletách. K dispozici jsou 2 paletové vozíky. 

7,4 

5 Diakonie SKP ČCE 
Podbělohorská 

2072/7, Praha 5, 150 
00 

Výška komunikace bez omezení, šířka cca 2,5 
metru. Složení zboží v prvním podzemním 
podlaží bez výtahu. Objekt není vybaven 
rampou ani není možné do objektu zajet s 

paletou. 

0,2 

6 Diakonie SKP ČCE Korunní 60, Praha 2, 
120 00 

Výška komunikace bez omezení, šířka cca 2,5 
metru. Složení zboží v prvním nadzemním 
podlaží bez výtahu. Objekt není vybaven 
rampou ani není možné do objektu zajet s 

paletou. 

0,1 

7 Diakonie SKP ČCE Belgická 22, Praha 2, 
120 00 

Výška komunikace bez omezení, šířka cca 2,5 
metru. Složení zboží v přízemí. Objekt není 
vybaven rampou ani není možné do objektu 

zajet s paletou. 

0,2 

8 Diakonie CB Jeronýmova 555, 
Kolín, 280 02 

Jedná se o skladové prostory, které jsou 
dostupné i pro kamion, je možné využití palet. 

Na dostupnosti techniky pro manipulaci 
s paletami je třeba se předem domluvit při 

konkrétním závozu. 

1,0 



 

9 Diakonie CB 
Rolnická 21a,             
Opava – Kateřinky, 

747 05   

Přístupová cesta až k budově, možno zajet 
nákladním autem, rampa k dispozici není, ke 

skladu v budově nejlépe dovézt zboží na 
paletovém vozíku (ten však na místě není k 

dispozici). Nutno vědět, kdy bude závoz (den, 
hodina a kontakt na řidiče). 

0,9 

10 Diakonie CB ul. 1. Máje 123, 
Třinec, 739 61  

Palety se budou vykládat na dvoře, přístup na 
dvůr bez omezení, sklad přístupný po domluvě 
24 hodin. NE kamion, jinak velký nákladní vůz 

lze, ideálně, pokud bude mít sjížděcí čelo. Je 
možné použití palet, ale není k dispozici 

manipulační technika, ani paletový vozík. 

1,0 

11 Diakonie CB Na Jihru 81, Písek,  
397 01 

Suroviny se budou skládat před budovou, může 
přijet jakékoliv auto, nutno vědět, kdy bude 

závoz (den, hodina a kontakt na řidiče) 
0,9 

12 Diakonie CB Okružní 13, Letovice 
679 61 

Palety se budou vykládat na vnitřním dvoře, 
přístup na dvůr je do velké zatáčky, ale pro 

tranzit normálně přístupný, po domluvě je sklad 
přístupný 8,00-20,00. NE kamion, NE velké 

nákladní auto, lze tranzitem. Je možné použití 
palet, ale není k dispozici manipulační technika, 

ani paletový vozík. 

0,9 

13 Diakonie CB Kounicova 272/15, 
Brno, 602 00 

Palety se složí přímo na ulici, do dvora nelze 
zajet, jedná se o hlavní ulici, ale není zde moc 

dobré parkování velkých vozů. NE kamion, NE 
velké nákladní auto, lze tranzitem. Je možné 

použití palet, ale není k dispozici manipulační 
technika, ani paletový vozík. 

0,9 

14 Diakonie CB 
Brandlova 1,  
Vysoké Myto,  

566 01 

Suroviny se složí před garáží, ke které se dá 
přijet autem. Rampa není k dispozici. Nutno 

vědět, kdy bude závoz (den, hodina a kontakt na 
řidiče). 

0,9 

15 Diakonie CB 
CB ELIM, Tovární 66, 
Český Krumlov 381 

01 

Palety se složí přímo na ulici, před domem 
(jedná se o sídliště), jedná se o hlavní ulici, ale 

není zde moc dobré parkování velkých vozů. NE 
kamion, NE velké nákladní auto, ideálně lze 
tranzitem. Je možné použití palet, ale není k 
dispozici manipulační technika, ani paletový 

vozík. 

1,0 

16 Charita ČR 
Skladový areál,  

U Skalky, Praha 8 – 
Bohnice, 180 00 

Skladová hala, možné zajet s větší dodávkou, je 
k dispozici rampa, je možné využití palet. 1,1 

17 Charita ČR 

Na vinici, Objekt č. 
020, st. P. č. 4008/15 

v areálu Kasáren 
Dukelských hrdinů, 
Litoměřice, 412 01 

K objektu je možné přijet velkým vozidlem i 
kamionem. Rampa není. Manipulační vozík k 

dispozici, bude výhledově. Přítomnost skladníka 
pouze po dohodě. 

1,1 

18 Charita ČR Cukrovarská 16, 
Plzeň, 301 00  

Příjezdová výška pro vozidla neomezená, objekt 
není vybaven rampou, dodávku je možné zavést 

do objektu na paletě, ale není k dispozici 
paletový vozík. 

1,1 



 

19 Charita ČR Vrázova 6, Cheb, 350 
02 

Do areálu, kde jsou skladovací prostory, je 
možné zajet podle informací čímkoliv, není 
známo žádné váhové ani výškové omezení. 

Tudíž dodávka či nákladní auto by mělo projet 
normálně, u kamionu to je ale otazník. Jedná se 
však o komunikaci v ne zrovna dobrém stavu. 
Rampa není k dispozici, manipulační technika 

také ne. Stálá služba ve skladu není. 

1,0 

20 Charita ČR Havlíčkova 110, 
Sušice, 342 01 

Příjezdová cesta je po silnici (centrum), může 
projet nákl. automobil do 7,5 t. k průjezdu.  

Materiál se bude překládat přes průjezd cca 20 
m do skladu, k dispozici je rudl.  Před dodávkou 

je nutné volat předem (v době od 08 – 16,00 
hod.)   

1,0 

21 Charita ČR Podhájek 3, Veselí 
nad Lužnicí, 391 81 

Příjezdová cesta je po silnici, může projet nákl. 
automobil do 7,5 t. až do fary.  K dispozici není 
rampa, ale rudl + 2 pracovníci.  Před dodávkou 

je nutné volat předem. 

1,0 

22 Charita ČR 
Bělohradská 1128, 

Havlíčkův Brod, 580 
01 

Skladová hala, možné zajet s dodávkou nebo 
nákladním autem, rampa není k dispozici, 

možné využití palet. 
1,0 

23 Charita ČR 
Šilheřovice 453, 

711 00, Šilheřovice, 
okres Opava 

Skladová hala, je možné zajet s nákladním 
autem skříňového typu, rampa není k dispozici, 

je možné využití palet, k dispozici paletový 
vozík. 

1,1 

24 Charita ČR Horní 22, Žďár nad 
Sázavou, 591 01 

Kancelářská budova s garážemi v přízemí, je 
možné zajet s menší dodávkou, rampa není k 
dispozici, není možné využití palet, zboží se 
musí vynést do prvního patra po schodech. 

1,0 

25 Charita ČR 
Centrum soc. služeb 
Mahenka, Mahenova 
16, Jihlava, 586 01 

Je možné zajet s dodávkou či menším nákladním 
autem, rampa není k dispozici, je možné využití 
palet, ve skladu k dispozici ruční vysokozdvižný 

paletový vozík. 

1,0 

26 Charita ČR Gellhornova 2235/8, 
Blansko, 6780 01 

Omezení výšky ani šířky při vjezdu do skladu 
žádná nejsou, ke skladu lze zajet všemi typy 

vozidel, rampa k dispozici není, ale sklad je v 
přízemí a pomocí paletového vozíku lze zavézt 
zboží přímo do dané místnosti. Paletový vozík 

k dispozici není, proto je potřeba, aby jej měl ve 
vozidle závozník. Ve skladu je k dispozci 
několik vlastních palet, na které lze zboží 

přeskládat. Pro lepší orientaci může závozník 
těsně před příjezdem kontaktovat pana Františka 

Jahodu na tel.: 603 291 388, který ho bude 
navigovat k hlavní bráně. 

1,0 

27 Charita ČR Erbenova 12, 
Hodonín, 695 01 

Příjezd ke skladu ze zadní strany budovy 
(bývalé prodejny). Je zde menší rampa, dá se na 

n vytočit s malým vozíkem. Dodávka či 
nákladní auto ke skladu bez problému zajede, v 
případě kamionu je potřeba zajistit průjezdnost 

ulicí (špatně parkující vozidla). Závoz je potřeba 
nahlásit 2 -3 předem a poté min. 1h přímo před 

samotným závozem – z důvodu zajištění 
„skladníka“ a průjezdnosti ulicí. Skladník má k 

1,0 



 

dispozici svůj vozík.  

28 Charita ČR Vodňanská 375, 
Prachatice, 383 01 

Nad prodejnou Klas, bývalá budova České 
pojišťovny. Menší auto, kamion by nemohl vjet 

na dvorek, nevyjel by zpět na hlavní silnici. 
Rampa zde není, bude uskladněno v garáži, 

použití paletového vozíku je možné – dvůr je 
vybetonovaný. Paletový vozík k dispozici není, 
se skladníkem je třeba se předem domluvit na 

termínu závozu (není trvalá přítomnost ve 
skladu). 

1,0 

29 Charita ČR Solní 1814, 
Pelhřimov, 393 01 

Nákladní auto projede, kamion ne. Rampa není, 
manipulační technika není, ve skladu není nikdo 
trvale přítomen a je třeba se s pracovnicí předem 

spojit telefonicky. 

1,0 

30 Charita ČR 
Mašovická 12, 

Znojmo-Hradiště, 669 
02 

Do areálu zajede pouze větší auto/menší 
nákladní auto. Palety lze vyložit před budovou, 

do skladu se bude zboží odnášet. Vykládka 
ruční, manipulační technika není k dispozici. Do 

skladu bude mít přístup instruktor konající 
službu, máme nepřetržitý provoz. 

1,0 

31 Charita ČR Lidická 1036, 363 01 
Ostrov 

Zaparkovat lze z boku,  možnost 
malého/středního nákladního vozu, paletový 

vozík není k dispozici, ale bezbariérový přístup 
přes rampu či terasu ano, o dodávce nutno 

informovat předem. 

1,0 

32 Charita ČR 
Hálkova - bez č.p. 
(vedle č.p. 133), 
Klatovy, 339 01 

Jedná se o bývalý vojenský sklad. Číslo popisné 
nemá. Nachází se hned vedle speciální školy s 

adresou Hálkova 133, 339 01 Klatovy.  
Přístup dvoukřídlými dveřmi celkem asi 2 metry 

široké. Před nimi celkem prostorná rampa 
přibližně 1,5 metru vysoká. Příjezdová cesta se 
řešit nemusí, kolem je velký asfaltový prostor 

pro přijíždění i otáčení nákladního auta. Využít 
palety lze. Technika ke skládání palet však na 

místě k dispozici není. 

1,0 

33 Charita ČR Svobodova 743/12, 
Karlovy Vary, 360 17 

Auto musí projet vraty, jejichž vnitřní šířka je 3 
m. Rampa není, nutno skládat do skladu ručně. 

Paletový vozík není k dispozici, jiná 
manipulační technika také ne. Se skladníkem je 

třeba se předem domluvit na termínu závozu 
(není trvalá přítomnost ve skladu). 

1,0 

34 Potravinová banka ve 
Zlínském kraji 

Tř. Tomáše Bati 
1255, Otrokovice, 

765 02 

Přístup přes rampu, zboží se bude 
"naskladňovat" těmi prosklenými dveřmi, 

nákladním výtahem o nosnosti max. 600 kg se 
sjede z přízemí do suterénu, kde se nachází 

skladovací prostory. K dispozici je ruční 
nízkozdvižný paletový vozík (rozměry: výška 

1230 mm x šířka 540 mm x hloubka 1540 mm, 
šířka vidlic 540 mm, délka vidlic 1150 mm). 
Typ vozu: ANO - skříňový náklaďák nebo 

jakýkoliv druh dodávky (větší, menší). NE - 
kamión (tahač s návěsem) - mohl by mít 

5,6 



 

problém se stočením. V případě včasného 
nahlášení dne a hodiny hodinu závozu, lze 
ošetřit větší parkovací prostor podél rampy. 

35 Potravinová banka 
Karlovarského kraje 

Tisová 19, Tisová-
Březová, 356 01 

Sklad se nachází v obci Citice u zahradnictví v 
bývalém areálu Přátelství Sokolovské uhelné. 
Pro dovoz je třeba použít nákladní auto typu 

solo 7,5 tuny - ne kamion. Ke skladu totiž bude 
nutné couvat a kamion by se v ulici nevytočil. 
Pro využití palet je třeba, aby přepravce měl 

sklápěcí čelo a vlastní paletový vozík (na místě 
není k dispozici). 

1,9 

36 Potravinová banka 
Plzeň 

Politických vězňů 5, 
Plzeň, 301 00 

Objekt bývalé mlékárny, přístupová cesta pro 
nákladní automobily, k dispozici je v předem 

domluvený čas VZV i paletový vozík 
3,2 

37 Potravinová banka 
Pardubice 

Chotovice 31, 
Litomyšl, 570 01  

Možné zajet i s větší dodávkou nebo nákladním 
autem, rampa není k dispozici, je možné využití 

palet, je k dispozici paletový vozík. 
3,6 

38 Potravinová banka v 
Olomouckém kraji 

Řepčínská 39, 
Olomouc, 779 00  

Přístup velkým průjezdem šířka cca 4,5 m, 
výška min. 3,3, dvůr v nejširším místě 16 m, 

nutné se otočit či vycouvat. Paletový vozík bude 
k dispozici, rampa není. Nejvhodnější je použít 
nákladní auto s plošinou. Palety preferujeme. 

3 

39 Potravinová banka v 
Olomouckém kraji 

Šumperk - Armáda 
spásy, centrum soc. 
služeb - Vikýřovická 
1495, Šumperk, 787 

01 

Nákladní vozidlo - do prostoru běžně zajíždějí 
dopravní obsluha pro potřeby kuchyně; Materiál 
přímo do spotřeby kuchyně disponuje rampou 

Suchý sklad nedisponuje rampou - je tam 
pozvolný nájezd, je možné využití palte, je k 

dispozici paletový vozík. 

2,8 

40 Potravinová banka 
Ostrava 

Hasičská 550/50, 
Ostrava-Hrabůvka, 

700 30  

Skladovací prostory, které se nalézají v prvním 
nadzemním podlaží. Distribuční místo leží 

blízko dálničního přivaděče z dálnice D1 (směr 
z Brna, Prahy, do Bohumína a dál do Polska). 

Vjezd ke skladovacím prostorám je obtížný pro 
kamion (složité manévrování), ideální je pro 

nákladní auto skříňového typu. Lze manipulovat 
s komoditami uloženými na paletách, k dispozici 
je vysokozdvižný vozík i hydraulický paletový 
vozík a proškolený personál skladu, jak s touto 

technikou pracovat. 

5,6 

41 Potravinová banka v 
Ústeckém kraji 

T. G. Masaryka 1838, 
Varnsdorf, 407 47 

Zadní vchod objektu je přístupný nákladním 
vozem (lze zacouvat), není možné využití palet, 

6 schodů + následně možnost využití rudlu. 
1,9 

43 Potravinová banka v 
Ústeckém kraji 

Na Vinici 1, 
Litoměřice, 412 01 

Příjezdová výška bez omezení (běžně zajíždí 
kamion s návěsem), rampa ani vysokozdvižný 

vozík nejsou k dispozici, do skladu je však 
možné zavést paletu na paletovém vozíku.  

1,8 

44 Potravinová banka v 
Ústeckém kraji 

Fügnerova 111/6, 
400 04 Trmice  

Prostory se nacházejí v přízemí řadového domu. 
Jedná se o nebytové prostory o ploše cca 100 
m2. Není žádný problém s parkováním. Před 

provozovnou může zastavit i kamion. 

1,9 



 

45 Potravinová banka 
Vysočina 

Barborka 1191, 
Ledeč nad Sázavou, 

584 01 

Do skladu lze zajet i větším autem nad 3,5t, 
omezení u přístupové cesty žádná nejsou, je 

možná vykládka celých palet (pouze z vyšších 
aut), Je k dispozici rampa a i paletovací vozík. 

0,8 

46 
Potravinová banka 

pro Prahu a 
Středočeský kraj 

Toužimská 856, 
budova C4, Praha 9 – 

Letňany, 197 00 

Sklad je v areálu, kam může přijet i kamion, 
před skladem je rampa, k dispozici palety. 

Paletový vozík je k dispozici.  
11,1 

47 Jindřichův Hradec 
Nušlova 41/V, 

Jindřichův Hradec, 
337 01 

Jedná se o přízemní prostory panelového domu 
na sídlišti. Přístupová cesta je bez omezení, lze 
zajet s menším nákladním autem. Rampa zde 
není. Lze využít palety, ale není k dispozici 

paletový vozík. 

2,2 

48 Potravinová banka 
Jihočeského kraje 

Vrbenská 27, 370 01 
České Budějovice, 

 Příjezdová výška pro vozidla neomezená, 
projede i kamion, přízemní objekt není vybaven 

rampou, je třeba auto s čelem. Dodávku je 
možné zavést do objektu na paletě, k dispozici 

jsou 2 nízké paletové vozíky. Palety budou 
potřebovat zapůjčit. 

4,6 

49 
Potravinová banka 

pro Brno a 
Jihomoravský kraj 

Řípská 960/9a, 627 
00 Brno 

Sklad je přístupný pro logistiku (stačí na vrátnici 
oznámit příjemce zboží) vybavený rampou, 

umožňuje příjezd nákladních aut a k dispozici je 
elektrický paletový vozík 

4,2 

50 Potravinová banka 
Džbánsko 

Dobříčany 92, 438 
01, Žatec 

Příjezdová cesta a brána je dostatečně široká pro 
velké nákladní auto, neboť sklad se nachází v 

areálu, ve kterém sídlí také uhelné sklady, které 
pro svou přepravu potřebují nákladní auta, 

včetně menšího kamionu. 
V objektu není klasická rampa se sklonem, ale je 

zde vybudovaná rampa, na kterou je možné 
zboží složit a ze které si skladníci paletu 
následně převezou do budovy. Objekt je 

vybaven technikou pro vykládku (naftový 
VZV), palety na výměnu jsou též k dispozici. 

3,7 

51 Potravinová banka 
Hradec Králové 

Vážní (areál Vážná 
848), 500 03, Hradec 

Králové 

Do vjezdu areálu, kde je umístěn i sklad zajíždí i 
velká nákladní auta včetně kamionů. Ve skladu 

jsou garážová vrata. Objekt nemá rampu, 
vykládka na paletách je možná. K dispozici je 

vysokozdvižný vozík, kterým lze zboží na 
paletách složit. 

1,7 

52 Potravinová banka 
Libereckého kraje 

Pionýrů 976/15, 460 
06, Liberec 6 

Příjezdová cesta ke skladu má šířku 5 metrů, 
ideální je přijet vozidlem do nosnosti 8 tun, 

rampu je k dispozici, ale zatím bez hydraulické 
plošiny, její instalace je v plánu v průběhu léta. 

Zatím je nutné vše skládat ručně.  

0,8 

53 Potravinová banka 
CENTRAL 

Modletice 71, 251 01 
Říčany u Prahy 

Přístupnost je dobrá s jakýmkoliv typem vozu, 
vykládání je možné pouze se sklápěcím čelem. 
Manipulační vozík je na místě k dispozici. Paletu 

na výměnu jsou také k dispozici. 
2,1 

Předpokládaný podíl jednotlivých míst plnění na dodávkách je orientační a nezávazný. Konkrétní 
objednávané množství jednotlivých druhů Zboží pro jednotlivá místa plnění bude uvedeno v dílčích 
objednávkách vystavovaných na základě uzavřené rámcové kupní dohody na předmět plnění veřejné 
zakázky. 

Současně zde budou uvedeny i kontaktní osoby pro převzetí dodávek v jednotlivých místech plnění.  
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