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KUPNÍ SMLOUVA
Čj. MO 240218/2020-5810

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejímž jménem jedná: Ing. Lukáš Kunče, ředitel Agentury služeb
Na adrese: Generála Píky 1, 160 01 Praha 6 – Dejvice, datová schránka: hjyaavk
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoby: tel.: mob.:

tel.: mob.:

Adresa pro doručování korespondence:
Agentura služeb
Generála Píky 1
160 01 Praha 6 - Dejvice

(dále jen „kupující“)

a

2. PREMO s. r. o.
Se sídlem: Brněnská 474, 686 03 Staré Město
Zapsaná: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 40256
Zastoupená: Ing. Vladimír Křiva, MBA, jednatel
IČO: 26251531
DIČ: CZ26251531
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 237470529/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Křiva, MBA
Telefonické a e-mailové spojení:
Datová schránka: fgpuk48
Adresa pro doručování korespondence: Brněnská 474, 686 03 Staré Město

(dále jen „prodávající“)

(společně též jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ”) za účelem zabezpečení provozu tiskáren
a tiskových zařízení, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje provádět pro kupujícího na vlastní náklady a nebezpečí a za
podmínek stanovených touto smlouvou na základě dílčích písemných (elektronických)
výzev (dále jen „objednávka“) dodávat kupujícímu originální tonery, náplně a
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související části do tiskáren a tiskových zařízení včetně příslušenství a rovněž 
zajištění a zabezpečení jejich provozu (dále jen „zboží“), předávat zboží osobně 
kupujícímu v místě dodání dle článku IV. odst. 1 smlouvy a převést na kupujícího 
vlastnické právo k tomuto zboží.  

2. Grafické znázornění (tzv. dokumentace), včetně odkazu na informační zdroje, je 
uvedena na internetových stránkách: www.tonermax.cz, www.A-tonery.cz, 
www.premocz.eu, www.AKR1.CZ, www.CZC.cz, www.Gigaprint.cz. 

3. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží v požadovaném množství, v první 
jakosti, nové, nepoškozené, nepoužívané, funkční, kompletní, vyrobené v roce 
objednání, popřípadě v roce bezprostředně minulém, bezpečné pro běžné užívaní. 

4. Kupující se zavazuje objednané zboží v souladu s odst. 2. tohoto článku přebírat 
od prodávajícího a platit mu dohodnutou kupní cenu dle článku III. odst. 1. smlouvy. 

5. Množství odebíraného zboží se bude v průběhu účinnosti smlouvy měnit, a to 
v závislosti na potřebách kupujícího. 

6. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v originálních obalech od výrobce 
zboží včetně příslušné dokumentace (tj. návod k obsluze, záruční list apod.) v českém 
jazyce. Nebude-li dokumentace v českém jazyce, musí být součástí dodávky zboží 
překlad veškeré dokumentace. 

7. Zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1 „Cenová kalkulace“ smlouvy.  
 

                                                               III. 
Kupní cena 

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na cenách za dílo, které jsou stanoveny v příloze č. 1 „Cenová 
kalkulace“ (dále jen „příloha“) smlouvy. 

2. Ceny stanovené v příloze jsou cenami nejvýše přípustnými, jsou neměnné po celou dobu 
účinnosti smlouvy  a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související 
s provedením a předáním díla (včetně recyklačního poplatku, případné slevy, náklady na 
balné, náklady na dopravu do místa plnění, poštovné apod.). V těchto cenách nejsou 
zahrnuty ceny náhradních dílů.  

3. Cena stanovená podle smlouvy se může změnit pouze v případě úpravy výše zákonné 
sazby DPH. Účinností takové úpravy se cena za zboží včetně DPH upravuje dle příslušné 
sazby DPH. V tomto případě nemusí být uzavírán dodatek k této smlouvě. 

4. Celkový finanční limit za dodané zboží po dobu účinnosti smlouvy nepřekročí částku 
DPH 1 990 000,00 Kč bez DPH (2 407 900,00 Kč včetně 21 %).  

 
                                                               IV. 

Místo a doba dodání zboží 
1. Místem dodání zboží je Agentura služeb (sklad v objektu) na adrese Generála Píky 1, 

160 01 Praha 6 - Dejvice. 

2. Prodávající je povinen plnit předmět smlouvy dle článku II. smlouvy na základě 
objednávek kupujícího po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy nebo do 
vyčerpání finančního limitu dle článku III. odst. 4. smlouvy, nastane-li tato skutečnost 
dřív.  
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3. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v jeden den, nejpozději však do třiceti
(30) pracovních dnů ode dne akceptace (účinnosti) objednávky.

4. Lhůtu pro dodání zboží lze v odůvodněných případech po dohodě s kupujícím
přiměřeně prodloužit před jejím uplynutím. Na důvodech prodloužení lhůty pro dodání
zboží se musí obě smluvní strany písemně dohodnout.

5. Maximální průjezdní výška vjezdu do areálu Agentury služeb (místo předání) dle odst.
1. tohoto článku smlouvy, je 3,2 m. Pro vozidla nad 6 tun je omezen vjezd do ulice
Generála Píky, ve které má sídlo Agentura služeb. V případě vjezdu vozidla nad 6 tun
je zapotřebí povolení, které vydává pouze ÚMČ Praha 6 nebo Armáda ČR. Další bližší
informace ohledně vstupu do areálu Agentury služeb budou uvedeny v objednávce,
popřípadě tyto informace budou poskytnuty osobou uvedenou v článku V. odst. 1
smlouvy nebo kontaktní osobou kupujícího uvedenou v článku I. smlouvy telefonicky.

V.
Dodací podmínky

1. Osoba, kterou kupující pověřil k převzetí zboží, je pan tel.:
mob.: popřípadě jiná, kupujícím písemně

pověřená osoba, která bude upřesněna v konkrétních objednávkách (dále jen
„přejímající“).

2. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů
od doručení objednávky, provést její elektronické potvrzení (akceptaci) kupujícímu
(případně nepotvrzení [neakceptaci] objednávky) a informovat kupujícího, který
objednávku učinil, o důvodech jejího nepotvrzení.

3. Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží v místě dodání zboží dle článku IV.
odst. 1. smlouvy v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod., mimo tuto dobu
pouze ve výjimečných případech a po předchozí písemné dohodě s přebírajícím. Dále
je prodávající povinen telefonicky vyrozumět přebírajícího nejméně dva (2) pracovní
dny předem o připravenosti předat zboží.

4. Doprava do místa dodání zboží uvedeného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy jde k tíži
prodávajícího, který ji zabezpečuje na své vlastní náklady a odpovědnost. Tyto
náklady prodávajícího jsou již předmětem konečné ceny a nebudou již uváděny jako
samostatná položka při fakturaci.

5. Povinnost prodávajícího dodat zboží kupujícímu dle článku II. smlouvy je považována
za splněnou provedením přejímky zboží mezi přebírajícím, či jeho pověřeným
zástupcem a prodávajícím, či jeho pověřeným zástupcem v místě dodání zboží dle
článku IV. odst. 1. smlouvy.

6. Přejímkou se rozumí předání zboží prodávajícím a jeho převzetí přebírajícím. Zjistí-li
přejímající, že zboží trpí zjevnými vadami nebo neodpovídá požadovanému typu zboží
dle smlouvy (viz příloha č. 1) resp. objednávky, odmítne jeho převzetí s vytčením vad.
O takovém odmítnutí sepíší smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle článku
IV. odst. 3. smlouvy tím není dotčena.

7. O provedení přejímky bude mezi prodávajícím a přejímajícím sepsán předávací
protokol (dodací list) ve dvou (2) vyhotoveních s uvedením data provedení přejímky.
Toto datum je dnem předání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího
dle článku IV. odst. 3. smlouvy. V předávacím protokolu (dodacím listu) prodávající
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nebo jím pověřená osoba uvede označení a popis zboží, čitelné své jméno, příjmení 
a podpis, přejímající uvede též své čitelné jméno, příjmení a podpis. 

8. Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ. 
 

                                                            VI. 
Fakturační a platební podmínky 

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem podpisu přejímajícího protokolu 
(dodacího listu) dle článku V. odst. 6. smlouvy pro každé plnění provedené na základě 
objednávky. 

2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a neprodleně doručit 
kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) na dodané zboží za dohodnutou kupní 
cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Kupující souhlasí 
s použitím faktury v elektronické podobě. Bude-li faktura vystavena v listinné podobě, 
kupující požaduje její doručení v jediném vyhotovení. 

3. Kromě náležitostí v zákonech uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje: 
 a) označení dokladu jako daňový doklad (faktura), 
 b) číslo smlouvy (objednávky) dle číslování kupujícího, 
 c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury, 
 d) přejímající a místo dodání zboží, 
 e) IČO a DIČ smluvních stran, 

f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno, 
g) počet příloh, 

 h) kupujícího – Ministerstvo obrany, na adrese Tychonova 1, 160 01, Praha 6, 
i) konečného příjemce – Agentura služeb na adrese Generála Píky 1, 160 01 

Praha 6 – Dejvice, 
j) rozpis pořizovaného zboží (tzn. název zboží, počet kusů, cena za kus bez DPH, 

cena za kus včetně DPH, cena celkem bez DPH, cena celkem včetně DPH). 

4. Společně s fakturou je prodávající povinen doručit řádně vyplněnou kopii předávacího 
protokolu. V případě listinné faktury prodávající předloží prostou kopii předávacího 
protokolu v jediném vyhotovení. 

5. Splatnost faktury činí třicet (30) dnů ode dne jejího doručení na adresu: Agentura 
služeb, Odbor finanční a zahraniční podpory, Gen. Píky 1, 160 01 Praha 6 – 
Dejvice. V případě doručení faktury, po 10. 12. daného roku a v lednu roku 
následujícího, je splatnost takové faktury stanovena na 60 dnů ode dne doručení.  

Je-li na faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy. 

6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude 
obsahovat požadované doklady, je kupující oprávněn ji do data její splatnosti vrátit 
prodávajícímu. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, 
bezvadnou, a to nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení oprávněně vrácené 
faktury prodávajícímu. V takovém případě plyne kupujícímu nová lhůta splatnosti dle 
odst. 5. tohoto článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury.  

7. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směřování 
na účet prodávajícího. 

8. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění za podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
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ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy 
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

9. Kupující neposkytuje zálohové platby. 
 

                                                              VII. 
Převod vlastnictví a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zboží se převádí z prodávajícího na kupujícího okamžikem 
převzetí zboží a současně podpisem předávacího protokolu poslední smluvní stranou. 

2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího podpisem 
přejímajícího protokolu poslední smluvní stranou při převzetí zboží. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
škoda, která poškozenému vznikla. 

 
                                                              VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat 

obecně závazné právní předpisy, dále technické normy, podmínky smlouvy, pokyny 
kupujícího a dále je povinen plnit řádně a včas. 

2. Prodávající prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností v souladu 
s § 1764 OZ. 

3. Prodávající je povinen v případě ukončení výroby dodávaného zboží informovat 
kupujícího nejpozději v termínu akceptace objednávky, kde navrhne prodávající 
kupujícímu adekvátní náhradu zboží, včetně celkové ceny včetně DPH. Tuto změnu je 
prodávající povinen písemně (elektronicky) oznámit kupujícímu a kupující je povinen 
tuto změnu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů písemně (elektronicky) odsouhlasit. 
Adekvátní náhradou zboží se rozumí zboží plně nahrazující původní zboží (tj. min. 
stejné technické parametry nebo lepší). 

4. O skutečnosti uvedené v článku II. odst. 6. smlouvy je prodávající povinen informovat 
kupujícího nejpozději v termínu akceptace objednávky. Na vyžádání kupujícího 
prodávající zabezpečí do data dodání zboží volný překlad vybraných dokumentů. 
V případě volného překladu nese prodávající plnou zodpovědnost za následky vzniklé 
v důsledku jeho případného chybného znění. 

5. Pokud bude kupující v mimořádných případech požadovat dodávku zboží, které není 
uvedeno v příloze č. 1, písemně upozorní dodavatele ještě před vystavením 
objednávky a požádá o stanovení ceny. Dodavatel pošle písemně cenovou nabídku na 
požadované zboží s uvedením ceny podle aktuálního ceníku pro běžné zákazníky a 
ceny po slevě ve výši 5%. 
 

IX.  
Záruka a reklamační podmínky 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež 
odpovídají předmětu a účelu smlouvy, a to po dobu 24 měsíců ode dne provedení 
přejímky zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží pro 
jeho reklamové vady užívat. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se 
v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již 
v době předání. 
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2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně oznámit zjištěné vady zboží bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil (dále jen „reklamace“). Prodávající je povinen 
doručit kupujícímu písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů 
po jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude kupujícímu doručeno písemné 
vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci 
v plném rozsahu. 

3. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve 
lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne uznání reklamace. O odstranění vady 
smluvní strany sepíší protokol o odstranění vady. Lhůty stanovené v předcházející 
větě lze v odůvodněných případech po dohodě s kupujícím přiměřeně prodloužit před 
jejím uplynutím. Na důvodech prodloužení lhůty se musí obě smluvní strany písemně 
dohodnout. 

4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující. 

5. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ. 
 

X. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané době dle článku IV. 
odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši  
dvě stě korun (200,00 Kč) za každý nedodaný kus zboží. Prodávající je povinen 
zaplatit smluvní pokutu dle předchozí věty za každý i započatý den prodlení zvlášť,  
a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží v záruční době ve lhůtě dle 
článku IX. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu 
ve výši dvě stě korun (200,00 Kč) za každý kus zboží, na kterém nebyla odstraněna 
vada. Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu dle předchozí věty za každý  
i započatý den prodlení zvlášť, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady 
poslední smluvní stranou nebo do zániku smluvního vztahu. 

3. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v článku XI. odst. 2. a/nebo 
odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši pět tisíc korun (5 000,00 Kč), a to za každé jednotlivé porušení zvlášť. 

4. V případě porušení jakékoliv povinnosti prodávajícího uvedené v článku VIII. 
smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši dva tisíce korun (2 000,00 Kč), a to za každé jednotlivé porušení zvlášť. 

5. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů 
o skutečných majitelích, podle ustanovení § 1970 OZ. 

6. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku 
a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení 
faktury. 
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7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o jejich uplatnění. 

8. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není 
dotčeno právo na náhradu škody, ustanovení § 2050 OZ se nepoužije. Rovněž není 
dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající ze smlouvy.  

 
XI. 

Zvláštní ujednání 

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob. 

2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými 
se seznámí při plnění smlouvy, dále prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého 
závazku dle smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího 
poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého 
závazku a podkladovými materiály v listinné, elektronické či jiné podobě, které mu 
byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle smlouvy, třetím osobám (tato 
povinnost zavazuje i pracovníky prodávajícího). Poskytnuté informace jsou ve smyslu 
§ 1730 OZ důvěrné. 

3. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých 
práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích ze smlouvy ani smlouvu jako celek bez 
předchozího písemného souhlasu kupujícího.  

4. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu písemně sdělit veškeré 
skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich identifikačních údajů včetně 
právního nástupnictví. V případě, že by prodávající pozbyl podnikatelská oprávnění, 
nutná pro výkon předmětu smlouvy, tato smlouva zaniká ke dni pozbytí těchto 
oprávnění. O takovémto pozbytí je povinen prodávající neprodleně písemně 
informovat kupujícího, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů. V případě, že by 
porušením této povinnosti vznikla kupujícímu jakákoliv škoda, je povinen ji nahradit 
v plné výši.  

5. Kupující je oprávněn uzavřenou smlouvu zveřejnit na internetových stránkách 
Ministerstva obrany s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace 
a obchodní tajemství. 

6. Smluvní strany se dohodly, že každou změnu jejich práv nebo povinností je třeba činit 
písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních smlouvy, pokud 
není ve smlouvě uvedeno jinak. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, 
její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, považuje se za prokazatelné doručení 
též uplynutí třetího dne ode dne jejího uložení na poště. Pokud je na doručení druhé 
smluvní straně vázán počátek běhu lhůty a smluvní strana, které je písemnost 
adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková lhůta běžet 
následujícího dne po uplynutí třetího ode dne od uložení písemnosti na poště. Toto 
však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou 
schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku souvisejícím 
s plněním smlouvy je český jazyk. 
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8. Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, v platném znění souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se 
zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění 
práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu 
stanovenou pro archivaci.“ 

9. Kupující je povinen do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní 
stranou uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv dle zákona 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 (dále jen 
„zákon o registru smluv“). 

 
XII.  

Zánik závazků 
1. Zánik závazků ze smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Smluvní vztah lze 

ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí. 

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 2001 a násl. OZ mj. v těchto 
případech podstatného porušení smlouvy: 

a) porušení článku II. smlouvy ze strany prodávajícího, 
b) porušení jakékoliv povinnosti prodávajícího uvedené v článku VIII. smlouvy, 
c) porušení článku XI. odst. 2 a/nebo odst. 3 smlouvy ze strany prodávajícího, 
d) opakované (dva a vícekrát) prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané 

lhůtě dle článku IV. odst. 3. smlouvy delší než pět (5) pracovních dnů, 
e) opakované (dva a vícekrát) porušení článku V. odst. 2. smlouvy ze strany 

prodávajícího, 
f) opakované (dva a vícekrát) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované 

vady ve lhůtě dle článku IX. odst. 3. smlouvy delší než pět (5) pracovních dnů, 
g) opakované (dva a vícekrát) reklamace na jakost zboží, přičemž opakovanou 

reklamací se rozumí více jak tři (3) reklamace v době dle článku IX. odst. 1. 
smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že závazky ze smlouvy zanikají též písemnou výpovědí. 
Smluvní strany se dále dohodly, že prodávající má právo vypovědět smlouvu, 
výpovědní doba prodávajícího v tomto případě činí tři (3) kalendářní měsíce a začíná 
plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi kupujícímu. 
Kupující má právo vypovědět smlouvu i bez udání důvodu, v tomto případě výpovědní 
doba kupujícího činí jeden (1) kalendářní měsíc a začíná plynout prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu. 

 
XIII. 

Závěrečná ujednání 
1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě komplexně upraveny, se řídí příslušnými 

ustanoveními OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu smlouvy. 

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného či neúčinného. 
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3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně
dohodnutými a podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její
nedílnou součástí.

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o devíti (9) stranách.

5. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého
souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem elektronického podpisu poslední smluvní stranou
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv k naplnění podmínek stanovených
zákonem o registru smluv. V případě, že smlouva nesplňuje podmínky pro zveřejnění
dle zákona o registru smluv, pak smlouva nabývá účinnosti dnem elektronického
podpisu poslední smluvní stranou.

7. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 „Cenová kalkulace“, počet stran: 2

BA

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Křiva
Datum: 2020.09.16
09:59:50 +02'00'

Lukáš
Kunče

Digitálně
podepsal Lukáš
Kunče
Datum:
2020.09.16
14:26:04 +02'00'



Příloha č. 1 

A B C D E F G H
Poř. typové označení měrná kapacita
čís. PartNumber-ozn. z ISLujednotka náplně  bez DPH s DPH

C LC125XLC str 1200 360,00 435,60
M LC125XLM str 1200 360,00 435,60
Y LC125XLY str 1200 360,00 435,60
Bk LC129XLBK str 2400 600,00 726,00

CMY LC125XLRBWBP str 3600 1 050,00 1 270,50
Bk CF310A str 29000 4 200,00 5 082,00
C CF311A str 31500 6 200,00 7 502,00
Y CF312A str 31500 6 200,00 7 502,00
M CF313A str 31500 6 200,00 7 502,00
Bk CB331EE str 2x480 1 200,00 1 452,00

CMY C9363EE str 450 1 100,00 1 331,00
Bk CF226A str 3100 1 950,00 2 359,50
Bk CF226X str 9000 2 350,00 2 843,50
Bk CF410A str 2300 1 450,00 1 754,50
C CF411A str 2300 1 800,00 2 178,00
Y CF412A str 2300 1 800,00 2 178,00
M CF413A str 2300 1 800,00 2 178,00
Bk CF410X str 6500 1 800,00 2 178,00
C CF411X str 5000 2 300,00 2 783,00
Y CF412X str 5000 2 300,00 2 783,00
M CF413X str 5000 2 300,00 2 783,00

CMY CF252XM str 3x5000 8 000,00 9 680,00
Bk CZ133A ml 80 1 100,00 1 331,00
C CZ134A ml 3x29 1 100,00 1 331,00
M CZ135A ml 3x29 1 100,00 1 331,00
Y CZ136A ml 3x29 1 100,00 1 331,00

CMYK C1Q10 (tisk. hlava) 3 600,00 4 356,00
Bk TK8515K str 7000 1 350,00 1 633,50
C TK8515M str 5000 2 650,00 3 206,50
M TK8515C str 5000 2 650,00 3 206,50
Y TK8515Y str 5000 2 650,00 3 206,50
Bk TK8345K str 20000 1 200,00 1 452,00
C TK8345C str 12000 1 800,00 2 178,00
M TK8345M str 12000 1 800,00 2 178,00
Y TK8345Y str 12000 1 800,00 2 178,00
Bk A33K150 (TN 321) str 27000 650,00 786,50
C A33K450 (TN 321) str 25000 1 450,00 1 754,50
M A33K350 (TN 321) str 25000 1 450,00 1 754,50
Y A33K250 (TN 321) str 25000 1 450,00 1 754,50

10 Oki B401dn Bk 44992402 str 2500 1 500,00 1 815,00
Bk 45807111 str 12000 2 800,00 3 388,00
Bk 45807106 str 7000 2 200,00 2 662,00
Bk 45807102 str 3000 1 700,00 2 057,00
Bk 44973536 str 2200 1 450,00 1 754,50
C 44973535 str 1500 1 500,00 1 815,00
M 44973534 str 1500 1 500,00 1 815,00
Y 44973533 str 1500 1 500,00 1 815,00
Bk 44469803 str 3500 1 200,00 1 452,00
C 44469706 str 2000 1 600,00 1 936,00
M 44469705 str 2000 1 600,00 1 936,00
Y 44469704 str 2000 1 600,00 1 936,00
Bk 46508712 str 3500 1 250,00 1 512,50
C 46508709 str 3000 2 450,00 2 964,50
M 46508710 str 3000 2 450,00 2 964,50
Y 46508711 str 3000 2 450,00 2 964,50
Bk 45862818 str 15000 2 100,00 2 541,00
Y 45862814 str 10000 2 850,00 3 448,50
M 45862815 str 10000 2 850,00 3 448,50

14 OKI C332 /MC 363

15 OKI  MC873

11 Oki B432dn

12 Oki C301dn

13
OKI MC352 dn  OKI MC 362
Oki C331dn

7 Kyocera TASKalfa 5052 Ci

8 Kyocera TASKalfa 3253 Ci

9 Konica Minolta Bizhub C224 E

4 HP LaserJet Pro 400 MFP M426fdn 

5
HP LaserJet Pro 400 MFP M477fdn 
HP LJ Pro M452dn

6 HP DesignJet T520 24-in e Printer

1 Brother MFC--J6920DW

2 HP Color Laser Jet Enterprise M855 dn

3 HP OfficeJet 100 Mobile Printer

Typ tiskárny barva
Cena za kus

CENOVÁ KALKULACE 

Dodavatel vyplní oranžově podbarvené buňky (cena s DPH se automaticky propočítá)
PREMO s.r.o.

Úřední název/Jméno dodavatele



C 45862816 str 10000 2 850,00 3 448,50

16
Obrazový válec pro Oki C301, 321, 
331, 511, 531, MC352, MC562 - 
CMYK 44968301 str 30000 2 500,00 3 025,00

17 Obrazový válec pro Oki B411,431,432, 44574302 str. 25000 2 100,00 2 541,00

18
Fotoválec pro Oki C310, C330, MC351- 
CMYK 44494202 str 20000 2 520,00 3 049,20

Y 43870005 str 20000 1 200,00 1 452,00
M 43870006 str 20000 1 200,00 1 452,00
C 43870007 str 20000 1 200,00 1 452,00
Bk 43870008 str 20000 1 200,00 1 452,00

135 900,00 164 439,00
Součet celkových cen za hodnocený kus bez DPHSoučet celkových cen za hodnocený kus bez DPHSoučet celkových cen za hodnocený kus bez DPHSoučet celkových cen za hodnocený kus bez DPH

19 Tiskový válec pro Oki C5650


