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č.j.: MSMT-23032/2021-2 

 

SMLOUVA O POZÁRUČNÍM SERVISU A DODÁVKÁCH SPOTŘEBNÍHO 

MATERIÁLU K MALÝM A SPECIÁLNÍM TISKÁRNÁM 

 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

(dále jen „smlouva“) 

 

Smluvní strany: 

 

 Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

        

se sídlem   Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 

jednající:  

 

IČO:                            00022985  

bankovní spojení:     

číslo účtu:     

(dále jen ,,objednatel“) 

 

a 

 

 OFFICE-CENTRUM s.r.o 

se sídlem:    Českobrodská 53, 190 11 Praha 9- Běchovice  

jednající:     

IČ:     27143562 

DIČ:     CZ27143562  

Zapsaný   v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

                                                    oddíl C, vložka 99565  

bankovní spojení:    

č. účtu:      

(dále jen ,,poskytovatel“) 
                                                                               

 

(poskytovatel a objednatel dále společně též jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní 

strana“) 

 

I. 

Předmět plnění 

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli tyto služby: 

a) dodávky originálních tonerových náplní a spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací 
stroje v majetku objednatele, 

b) diagnostiku a servisní opravy na tiskárnách v majetku objednatele, 
c) ekologickou likvidaci použitých tonerových náplní, cartridge a odpadních nádobek. 
 

Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele spolupracovat s poskytovatelem při plnění jeho 

povinností dle této smlouvy a zaplatit poskytovateli za provedené služby smluvenou cenu. 
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II.  

Doba a místo plnění 

2.1 Tato smlouva se uzavírá na období 24 měsíců od účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání finanční 

částky uvedené v čl. VIII., odst. 8.6 této smlouvy. 

Poskytovatel je povinen poskytovat plnění dle této smlouvy primárně v sídle objednatele na 

adrese Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, a dále v těchto objektech objednatele: 

- Karmelitská 529/7, 118 12 Praha 1, (dle přílohy č.1- lokalita Karmelitská) 

- Karmelitská 386/8, 118 12 Praha 1; (dle přílohy č.1- lokalita Karmelitská) 

- Karmelitská 378/17, 118 12  Praha 1; (dle přílohy č.1- lokalita Karmelitská) 

- U Lužického semináře 90/13,118 12 Praha 1; (dle přílohy č.1- lokalita Karmelitská) 

- Senovážné náměstí 871/26, 110 00 Praha 1; (dle přílohy č.1- lokalita Karmelitská) 

-    Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9  (dle přílohy č.1- lokalita Harfa) 

 

III.  
Cena 

3.1 Cena bude stanovena v souladu s přílohou č. 2 smlouvy – Cena poskytovaných služeb, a bude 

rozdělena takto: 

a) Cena za jednotlivé dodávky originálních tonerových náplní a spotřebního materiálu pro 

tiskárny a kopírovací stroje v majetku objednatele 

b) Cena za jednu hodinu práce technika provádějícího diagnostiku a opravy. 
 
3.2 Cena se sjednává jako konečná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny náklady potřebné 

k poskytování předmětu plnění dle této smlouvy, včetně nákladů na materiál, za balné, skladné, 

dopravu materiálu do místa plnění, pojištění spojené s dodávkou, nákladů na servis a všechny 

poplatky s poskytováním služeb dle této smlouvy související a veškeré další náklady 

poskytovatele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy se započtením 

veškerých nákladů, rizik a zisku. Cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém 

případě bude sjednaná cena včetně DPH adekvátně změněna. 

IV.  
Způsob plnění 

4.1 Poskytovatel poskytuje služby dle čl. I., písm. a) smlouvy na základě písemných objednávek 

objednatele. 

4.2 Objednatel zašle objednávku na emailovou adresu kontaktní osoby poskytovatele uvedenou 

v odst. 4.8 tohoto čl. smlouvy. V objednávce objednatel uvede alespoň: 

a) specifikaci požadovaného plnění, 

b) termín plnění (nejpozději však do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky), 

c) místo plnění. 

4.3 Poskytovatel poskytuje služby dle čl. I., písm. b) smlouvy na základě následujícího postupu. 

Objednatel nebo jím pověřená osoba je povinen nahlásit poskytovateli vadu, požadavek či 

incident po jejich zjištění e-mailem nebo telefonem, přičemž výběr způsobu hlášení je ponechán 

na objednateli. Poskytovatel potvrdí přijetí hlášení a to obratem, nejpozději však do 2 hodin od 

nahlášení. Na základě potvrzení od poskytovatele zpracuje objednatel objednávku a zašle ji 
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postupem uvedeným v předchozím odstavci smlouvy. V objednávce objednatel uvede alespoň 

požadavky uvedené v předchozím odstavci smlouvy. 

Reakční doba pro zahájení servisního zásahu je 8 (osm) hodin od obdržení objednávky v pracovní 

době (7:30 až 16:00 v pondělí až pátek mimo státem uznané svátky) nebo 7:30 následující 

pracovní den. 

Termín plnění bude stanoven s ohledem na rozsah vady, požadavku či incidentu, nejdéle však do 

10 pracovních dnů ode dne nahlášení vady, požadavku, incidentu. 

4.4 Poskytovatel poskytuje služby dle čl. I., písm. c) smlouvy na základě objednatelem zaslaného e-

mailu na adresu kontaktní osoby poskytovatele uvedenou v odst. 4.8 tohoto čl. smlouvy. Termín 

plnění je v tomto případě na domluvě mezi objednatelem a poskytovatelem. 

4.5 Hlášení vad, požadavků a incidentů bude prováděno na jednotném místě:  

- e-mail:   

- tel.:   

  

4.6 Poskytovatel je povinen dodržet lhůty uvedené v odst. 4.3, tohoto čl. smlouvy. 

4.7 Za objednatele je ve věcech této smlouvy oprávněn jednat: 

 

pro lokalitu Harfa:  

ve věcech technických:   , e-mail:  ,  

tel.:                              , 

ve věcech smluvních:                                 , e-mail:                                      , tel.:  

 popř. osoby jimi pověřené 

 

pro ostatní lokality:  

ve věcech technických:                          , e-mail:                                  , tel.:                                 , 

ve věcech smluvních:                             , e-mail:                                  , tel.:   

 popř. osoby jimi pověřené 

 

 

4.8 Za poskytovatele je ve věcech této smlouvy oprávněn jednat: 

  

e-mail:   

tel.:   

V.  

Platební a fakturační podmínky 

5.1 Cena bude uhrazena objednatelem bezhotovostně na bankovní účet poskytovatele na základě 

daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura“) vystavených poskytovatelem za služby poskytnuté 

dle čl. I smlouvy, a to v české měně. 
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5.2 Faktury za poskytnuté služby dle čl. I. smlouvy budou vystaveny zvlášť pro operační program 

v gesci MŠMT a zvlášť pro úřad MŠMT. Faktury hrazené z operačního programu (služby za 

tiskárny v lokalitě Harfa) budou vždy označeny názvem tohoto operačního programu 

a registračním číslem projektu, z něhož jsou hrazeny. Název operačního programu a registrační 

číslo projektu bude poskytovateli písemně sděleno objednatelem po účinnosti smlouvy. V případě 

změny registračního čísla projektu či operačního programu bude ze strany objednatele vždy 

takováto změna poskytovateli včas sdělena.  

5.3 K faktuře musí být připojena příloha obsahující: 

a) potvrzené dodací listy za dodané tonerové náplně a spotřební materiál. 

b) servisní/montážní list, v němž bude vyčíslen počet hodin vynaložených k poskytnutí služeb. 

5.4 Faktura vystavená poskytovatelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

5.5 Právo fakturace z přijatých objednávek poskytovateli vzniká úplným poskytnutím objednaných 

služeb dle čl. I. smlouvy. Pokud poskytnuté služby budou vykazovat vady ve smyslu  

čl. 6. odst. 6.1 této smlouvy, právo fakturovat vznikne poskytovateli až po řádném odstranění vad. 

5.6 Poskytovatel je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a elektronicky doručit objednateli 

fakturu na adresu: faktury@msmt.cz, a to do 10 pracovních dnů od splnění objednaného plnění   

za poskytnuté služby na dohodnutou smluvní cenu v souladu s objednávkou, resp. v souladu 

s montážním/servisním listem, s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.7 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 

objednateli. Faktury doručené objednateli mezi 12. prosincem příslušného kalendářního roku  

a 12. únorem následujícího kalendářního roku mají splatnost v délce 60 dní. Faktura je zaplacena 

dnem odeslání příslušné fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele 

uvedeného ve smlouvě. 

5.8 V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje stanovené zákonem  

a smlouvou, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit poskytovateli s tím, že poskytovatel 

je poté povinen doručit objednateli novou fakturu s novým termínem splatnosti dle předchozího 

odstavce smlouvy. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

5.9 Poskytovatel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na 

základě uzavřené smlouvy, nebude moci bez souhlasu objednatele postoupit ani započítat 

jednostranným právním úkonem. 

5.10 Objednatel nebude poskytovat žádné zálohové platby. 

5.11 Objednatel si vyhrazuje právo závazné pokyny k fakturaci v průběhu účinnosti smlouvy dále 

upřesnit dle svých požadavků. 

VI.  
Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Poskytovatel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, řádně  

a v souladu s právními předpisy, které se k danému předmětu plnění vztahují. Poskytovatel plnění 

poskytne na své náklady a nebezpečí a odpovídá za jeho sjednanou,  

resp. obvyklou kvalitu.  

6.2 Poskytovatel se zavazuje upozorňovat objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého 

plnění, jakož i poskytovat objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění nezbytné. 

6.3 Poskytovatel je povinen neprodleně objednateli písemně oznámit překážky, které mu brání 

v plnění a výkonu dalších činností souvisejících s plněním. 
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6.4 Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti  

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Poskytovatel se zavazuje zajistit archivaci 

dokumentů o plnění smlouvy po dobu stanovenou právními předpisy, zejména uchování účetních 

záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s předmětem plnění Smlouvy. 

Poskytovatel poskytne objednateli či oprávněným orgánům maximální možnou součinnost při 

provádění kontroly projektu, z něhož je plnění smlouvy hrazeno, předloží na vyžádání doklady 

vztahující se k předmětu smlouvy a doloží další významné skutečnosti požadované objednatelem 

či oprávněnými orgány. Poskytovatel je povinen umožnit objednateli či oprávněným orgánům 

výkon práva kontroly, a to po celou dobu, po kterou je to vyžadováno legislativou daného 

operačního programu, případně jinými předpisy EU nebo ČR, tj. pro OP VVV do 31. 12. 2033. 

Po tuto dobu je také povinen zajistit i archivaci dokumentů. V případě, že dojde k financování 

plnění z této smlouvy z dalšího operačního programu (programů), vyhrazuje si objednatel 

požadavek na příslušnou archivační lhůtu, včetně práv kontroly, dále prodloužit, a to v závislosti 

na aktuálních předpisech konkrétního programu. V případě, že taková potřeba nastane, bude 

poskytovatel ze strany objednatele o tomto písemně informován. 

6.5 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které  

se dozvěděl při své činnosti v souvislosti s plněním závazku vůči objednateli. Tato povinnost trvá 

i po skončení smluvního vztahu. 

6.6 Objednatel se zavazuje poskytovateli poskytovat včasné, úplné a pravdivé informace  

a předkládat mu veškeré materiály potřebné k řádnému plnění předmětu smlouvy,  

jakož i poskytnout veškerou potřebnou součinnost; zejména stvrzuje pravdivost údajů, které 

poskytovateli v souvislosti s jeho činností dle této smlouvy poskytl, a je srozuměn s následky 

poskytnutí nepravdivých a neúplných informací poskytnutých pro plnění dle této smlouvy. 

6.7 Objednatel se zavazuje zajistit průběžnou dostupnost kontaktního pracovníka pro potřeby 

konzultací s pověřenými pracovníky poskytovatele. 

6.8 Objednatel má právo, v souvislosti s obměnou svých tiskových zařízení, aktualizovat přílohu  

č. 2 smlouvy – Cena poskytovaných služeb, za účelem zajištění služeb dle čl. I. smlouvy pro nová 

tisková zařízení ve svém majetku. Změna údajů přílohy č. 2 smlouvy není prováděna formou 

dodatku ke smlouvě. Objednatel je povinen při každé změně přílohy č. 2 smlouvy informovat 

poskytovatele. Poskytovatel je povinen zaslat cenovou nabídku na přidané položky v příloze  

č. 2 smlouvy. Pro nová tisková zařízení nabídne poskytovatel ceny, které jsou v místě a čase 

obvyklé. Po písemné oboustranné akceptaci nabídnutých cen u přidaných položek vztahující se  

k novým tiskovým zařízením v majetku objednatele je příloha č. 2 smlouvy považována za 

platnou.     

VII.  

Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

7.1 V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je objednatel povinen 

zaplatit poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení. 

7.2 V případě prodlení poskytovatele s řádnou dodávkou tonerových náplní dle písemné objednávky 

dle čl. IV., odst. 4.1 a 4.2 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 

500,-Kč za každý den prodlení. 

7.3 V případě prodlení poskytovatele s reakcí na nahlášení vady, požadavku či incidentu a překročení 

reakční doby stanovené v čl. IV., odst. 4.3 smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou i jen započatou hodinu prodlení. 

7.4 V případě nedodržení termínu plnění stanoveného v čl. IV., odst. 4.3 smlouvy je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 
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7.5 V případě porušení mlčenlivosti dle čl. VI., odst. 6.5 smlouvy je objednatel oprávněn požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

7.6 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok objednatele 

na náhradu škody. Náhrada škody se poskytuje v penězích a není výší smluvní pokuty omezena. 

Nárok na náhradu škody vzniká objednateli vedle smluvní pokuty, tedy i nad její rámec. Smluvní 

pokuta se do náhrady škody nezapočítává. Vylučuje se použití ustanovení § 2050 občanského 

zákoníku. 

7.7 Splatnost kterékoli smluvní pokuty a úroku z prodlení dle této smlouvy je 30 kalendářních dnů 

ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

7.8 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět plnění dle této smlouvy s výší smluvních 

pokut souhlasí a považují je za přiměřené. 

VIII.  

Ukončení smlouvy 

8.1 Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran podle § 1981 občanského zákoníku, 

přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. 

Nebude-li takový okamžik stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni podpisu dohody oběma 

smluvními stranami. 

8.2 Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v § 2002 občanského 

zákoníku v případě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje 

zejména:  

a. porušení povinností dle čl. IX. této smlouvy; 

b. opakované (tj. ve třech případech) porušení povinností poskytovatele dle čl. IV., odst. 

4.3 smlouvy; 

c. ztrátou oprávnění poskytovatele k výkonu činnosti, kterou je zapotřebí pro poskytování 

služeb pro objednatele; 

d. že poskytovatel vstoupí do likvidace nebo je v úpadku anebo i v případě, že insolvenční 

návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení; 

e. porušení povinnosti dle čl. X., odst. 10.3 smlouvy. 

8.3 Poskytovatel má dále právo v souladu s ustanovením § 2001 občanského zákoníku od této 

smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury delším 

než 30 kalendářních dnů. 

8.4 Tuto smlouvu lze dále ukončit výpovědí ze strany objednatele, pokud poskytovatel při 

poskytování služeb nepostupuje bez udání důvodu podle pokynů objednatele. 

Výpovědní doba činí 3 měsíce a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po dni doručení 

výpovědi poskytovateli. 

8.5 Odstoupení od smlouvy a výpověď musí být učiněny písemně. Účinky odstoupení od smlouvy 

nastávají dnem doručení druhé smluvní straně. Účinky výpovědi nastávají uplynutím výpovědní 

lhůty. 

8.6 Smlouva bude ukončena před dobou stanovenou v čl. II., odst. 2.1 této smlouvy v případě, že 

celková cena uhrazená poskytovateli na základě této smlouvy dosáhne za celou dobu plnění 

částky 289 256,20 Kč bez DPH. V takovém případě zaniká účinnost smlouvy okamžitě. 

8.7 Ukončením smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 

pokud již dospěl, ani nárok na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy. 
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IX.  
Ochrana informací 

9.1 Poskytovatel je oprávněn zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné pro splnění předmětu této 

smlouvy, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo osob využívajících 

poskytované služby, a to na základě doložených pokynů objednatele (dále jen „údaje“). 

9.2 Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s údaji ve smyslu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti  

se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů - dále jen „GDPR), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 

nahodilému přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, 

k jejich neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak GDPR porušil. Poskytovatel nese plnou 

odpovědnost za případné porušení GDPR z jeho strany. Poskytovatel nezapojí do zpracování 

údajů žádné další osoby mimo svých pověřených zaměstnanců a zajistí, aby se jeho pověření 

zaměstnanci, oprávnění zpracovávat údaje, zavázali k mlčenlivosti. 

9.3 S ohledem na opatření proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, 

zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům a zpracování, o nichž je řeč v předchozím odstavci,  

se poskytovatel zavazuje přijmout opatření vyjmenovaná v čl. 32. GDPR, přičemž zároveň 

přihlédne ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze zpracování, rozsahu zpracování, 

kontextu zpracování a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům 

pro práva a svobody fyzických osob. 

9.4 Poskytovatel bude objednateli bez zbytečného odkladu nápomocen při plnění povinností 

objednatele, zejména povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, povinnosti 

ohlašovat případy porušení zabezpečení údajů dozorovému úřadu dle čl. 33 GDPR, povinnosti 

oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 34 GDPR, 

povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 GDPR a povinnosti provádět 

předchozí konzultace dle čl. 36 GDPR, a že za tímto účelem poskytovatel zajistí nebo přijme 

vhodná technická a organizační opatření dle předchozího odstavce, o kterých ihned informuje 

objednatele. 

9.5 Poskytovatel není oprávněn jakkoliv využít informace, údaje a dokumentaci, která mu byla 

zpřístupněna v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy, ve prospěch svůj nebo třetí 

osoby. Poskytovatel je povinen dodržovat tyto povinnosti také po ukončení smluvního vztahu 

mezi objednatelem a poskytovatelem až do doby, kdy bude těchto povinností zproštěn. 

9.6 Poskytovatel poskytne objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny 

povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy. 

9.7 Poskytovatel poskytne bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou stanoví objednatel, 

součinnost potřebnou pro plnění zákonných povinností objednatele spojených s ochranou 

osobních údajů a s jejich zpracováním. 

9.8 Poskytovatel je povinen provést likvidaci údajů neprodleně po ukončení účinnosti této smlouvy. 

X.   

Další ujednání 

10.1 Poskytovatel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

10.2 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní 

strany, a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytné pro realizaci transakcí 
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upravených touto smlouvou. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na taková právní jednání, 

která přispějí či mají přispět k dosažení účelu této smlouvy.  

10.3 Poskytovatel prohlašuje, že uzavřel obecné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám s pojistným limitem minimálně 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každou 

škodní událost a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. 

V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, považuje se za podstatné porušení této 

smlouvy. 

10.4 Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinen poskytovat informace vztahující  

se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a prohlašuje, že žádný údaj v této smlouvě obsažený (včetně jejích příloh) 

není předmětem obchodního tajemství. 

10.5 Poskytovatel bere výslovně na vědomí, že objednatel je osobou, které můžou být uloženy 

povinnosti dle zákona č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a jeho prováděcích předpisů,  

a zavazuje se poskytnout objednateli veškerou součinnost, aby objednatel svým zákonným 

povinnostem dostál. Smluvní strany se v případě změny legislativy v oblasti kybernetické 

bezpečnosti zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě reagující na tyto změny. Porušení této 

povinnosti se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 

XI.  
Závěrečná ustanovení 

11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Dle 

§ 558 odst. 2 občanského zákoníku si strany sjednávají, že vylučují přihlížení k obchodním 

zvyklostem. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešit 

před českými soudy podle platného českého právního řádu. 

11.2 Pokud jakékoliv ustanovení vyplývající z této smlouvy je, nebo se stane neplatným nebo 

nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této 

smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost  

a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují v rámci této 

smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení 

takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné 

míře odpovídat předmětu a smyslu původního ustanovení. 

11.3 Veškerá korespondence a doklady musí být prováděny v českém jazyce  

11.4 Změny této smlouvy, vyjma změny přílohy č. 2 smlouvy dle ustanovení čl. VI, odst. 6.8 smlouvy 

a vyjma změny fakturačních údajů a kontaktních osob, lze činit pouze po dohodě obou smluvních 

stran písemně a formou vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě.  

11.5 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel 

uveřejnění celého textu smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat, v registru smluv, včetně 

případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li objednatel uveřejnění smlouvy nebo metadat  

v registru smluv do 30 dnů od uzavření smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění 

poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření smlouvy. Obdobně budou uveřejňovány též 

jednotlivé objednávky učiněné na základě této smlouvy, překročí-li jejich cena 50 000,- Kč bez 

DPH. 

11.6 Tato smlouva se uzavírá elektronicky.  

11.7 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran. Účinnosti nabývá 

smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, dnem jejího zveřejnění v registru smluv.  

 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 Specifikace tiskových zařízení 

Příloha č. 2 Cena poskytovaných služeb 

 

 

 

 

V Praze dne 

 

 

Za poskytovatele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne  

 

 

Za objednatele: 

                       , jednatel společnosti                      , ředitel Odboru informatiky 

a statistiky 

 

 

 

 

       __________________________________ 

                            , ředitel Odboru technické    

        pomoci 
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Př í loha č . 1 
Spečifikače tiskový čh zař í zení  

 

Tiskárna Model LOKALITA 

HP  LJ P2015dn Harfa 

HP  M203dn Harfa 

HP  DJ H470 Harfa 

HP  M476dn Karmelitská 

DELL 2155 CN Karmelitská 

HP  M283dfw Karmelitská 

Konica Minolta C652DS Karmelitská 

ZEBRA GK420T Karmelitská 

ZEBRA GX430T Karmelitská 

ZEBRA ZD420 Karmelitská 
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Př í loha č . 2 
Cena poskýtovaný čh sluz eb 

 

Cena za jednotlivé dodávky tonerových náplní pro tiskárny a kopírovací stroje 
a servis 

     

Název Poznámka 
Cena 1 ks bez 

DPH DPH 21% 
Cena 1 ks včetně 

DPH 

HP LJ P2015dn   

toner černý / 
Q7553X 

7.000 stran                                           
5 122,00 Kč  

                             
1 075,62 Kč  

                                         
6 197,62 Kč  

HP DJ H470 

černý inkoust / 
C8765E 

450 stran 
                                          

984,00 Kč  
                             

206,64 Kč  
                                      

1 190,64 Kč  

barevný inkoust / 
C9505EE 

2x560 stran                                           
4 181,00 Kč  

                             
878,01 Kč  

                                      
5059,01 Kč  

HP M203dn 

toner černý / 
CF230X 

3.500 stran                                           
2 647,00 Kč  

                             
555,87 Kč  

                                      
3 202,87 Kč  

DELL 2155 CN 

obrazový válec / 
593-11044 

20.000 stran                                           
4 617,00 Kč  

                             
969,57 Kč  

                                      
5 586,57 Kč  

toner černý / 593-
11040 

3.000 stran                                           
3 727,00 Kč  

                             
782,67 Kč  

                                      
4 509,67 Kč  

toner cyan / 593-
11041 

2.500 stran                                           
3 622,00 Kč  

                             
760,62 Kč  

                                      
4 382,62 Kč  

toner magenta / 
593-11033 

2.500 stran                                           
3 622,00 Kč  

                             
760,62 Kč  

                                      
4 382,62 Kč  

toner yellow / 593-
11037 

2.500 stran                                           
3 622,00 Kč  

                             
760,62 Kč  

                                      
4 382,62 Kč  

HP M476dn /Color LaserJet Pro MFP M476dn 

obrazový válec / 
RM1-4852-000CN 

intermediate 
transfer belt 

                                          
5 437,00 Kč  

                             
1 141,77 Kč  

                                      
6 578,77 Kč  

toner černý / 
CF380X 

4400 stran                                           
3 161,00 Kč  

                             
663,81 Kč  

                                      
3 824,81 Kč  

toner cyan / CF381A 2700 stran                                           
3 487,00 Kč  

                             
732,27 Kč  

                                      
4 219,27 Kč  

toner magenta / 
CF383A 

2700 stran                                           
3 487,00 Kč  

                             
732,27 Kč  

                                      
4 219,27 Kč  

toner yellow / CF 
382A 

2700 stran                                           
3 487,00 Kč  

                             
732,27 Kč  

                                      
4 219,27 Kč  

HP M283dfw /Color LaserJet Pro M283dfw 

obrazový válec intermediate 
transfer belt 

                                          
2 757,00 Kč  

                             
578,97 Kč  

                                      
3 335,97 Kč  

toner černý / 
W2210X 

3150 stran                                           
2 854,00 Kč  

                             
599,34 Kč  

                                      
3 453,34 Kč  

toner cyan / 
W2211X 

2450 stran                                           
2 854,00 Kč  

                             
599,34 Kč  

                                      
3 453,34 Kč  

toner magenta / 
W2213X 

2450 stran                                           
2 854,00 Kč  

                             
599,34 Kč  

                                      
3 453,34 Kč  

toner yellow / 
W2212X 

2450 stran                                           
2 854,00 Kč  

                             
599,34 Kč  

                                      
3 453,34 Kč  
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Konica Minolta C652DS 

toner / TN-613 K 
černý 45 000 stran 

                                          
1 560,00 Kč  

                             
327,60 Kč  

                                      
1 887,60 Kč  

toner / TN- 613 Y 
žlutý 30 000 stran 

                                          
2 398,00 Kč  

                             
503,58 Kč  

                                      
2 901,58 Kč  

toner / TN-613 C 
azurový 30 000 stran 

                                          
2 375,00 Kč  

                             
498,75 Kč  

                                      
2 873,75 Kč  

toner / TN-613 M 
purpurový 30 000 stran 

                                          
2 375,00 Kč  

                             
498,75 Kč  

                                      
2 873,75 Kč  

Nádobka na 
odpadní toner 48 000 stran 

                                          
641,00 Kč  

                             
134,61 Kč  

                                      
775,61 Kč  

Vývojnice žlutá 
IU612Y 135 000 stran 

                                          
12 750,00 Kč  

                             
2 677,50 Kč  

                                      
15 427,50 Kč  

Vývojnice 
purpurováIU612M  135 000 stran 

                                          
12 750,00 Kč  

                             
2 677,50 Kč  

                                      
15 427,50 Kč  

Vývojnice azurová 
IU612C  135 000 stran 

                                          
12 750,00 Kč  

                             
2 677,50 Kč  

                                      
15 427,50 Kč  

Develop unit 
DV612K 1 140 000 stran 

                                          
3 497,00 Kč  

                             
734,37 Kč  

                                      
4 231,37 Kč  

Drum unit DR612K 285 000 stran 
                                          

5 537,00 Kč  
                             

1 162,77 Kč  
                                      

6 699,77 Kč  

ZEBRA 
GK420T/GX430T   Cena 1 ks bez DPH DPH 21% 

Cena 1 ks včetně 
DPH 

ribbon  páska 2300 šíře 84mm 
(PN:02300GS08407) 

                                          
52,00 Kč  

                             
10,92 Kč  

                                      
62,92   Kč  

ZEBRA 
GK420T/GX430T   

Cena za 12 kotoučů 
bez DPH DPH 21% 

Cena 12 kotoučů 
včetně DPH 

štítky Z-select 2000T 76x25 
2580ks/kotouč 
(800273-105)  

                                          
3 120,00 Kč  

                             
655,20 Kč  

                                      
3 775,20 Kč  

ZEBRA ZD420   Cena 6 kusů bez DPH DPH 21% 
Cena 1 kus 
včetně DPH 

ribbon Zebra 2000 TTR 
110mm, 74m 
(PN:02000CT11007) 

                                          
977,00 Kč  

                             
205,17 Kč  

                                      
1 182,17 Kč  

ZEBRA ZD420   
Cena 32 kotoučů bez 

DPH DPH 21% 
Cena 32 kotoučů 

včetně DPH 

štítky etikety bílé 80x40, bez 
tisku, D25mm, 
1500etiket/kotouč 

                                          
13 216,00 Kč  

                             
2 275,36 Kč  

                                      
15 991,36 Kč  

          
Diagnostika opravy 
tiskárny/kopírky 
(práce technika/hod. 
včetně dopravy)   

                              
950,00 Kč  

                    
199,50 Kč  

                           
1149,50 Kč  

 


