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DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ DOHODĚ 

 
na „Nákup kancelářských potřeb a 

drogistického zboží s náhradním  plněním“ 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními 
stranami: 

 
 

Kupující: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Se sídlem: Královopolská 2590/135, 612 00 Brno       
IČO:                                       68081707 
DIČ: CZ68081707 
zastoupený: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc., ředitelka 
kontaktní osoby: ve věcech smluvních:  

  
  

ve věcech technických:  

 

          bankovní spojení:  
          číslo účtu:                           
 
 
(dále jen „kupující“) 

 
 

a 
 
 

Prodávající:    MONIT plus, s.r.o. 
Se sídlem:    náměstí Svobody 76/11, 602 00 Brno 
IČO:     27687660 
DIČ:      CZ27687660 
zastoupený:     Ing. Jiřím Molákem, jednatelem společnosti 
kontaktní osoba:   Ing. Jiří Molák 
tel., e-mail:      
bankovní spojení:     
číslo účtu:      
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 
52002 
 

 
 

(dále jen „prodávající nebo, dodavatel“) 
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Společně jen Smluvní strany nebo každý samostatně jako Smluvní strana spolu dne 
11. 3. 2021 uzavřely rámcovou dohodu na „Nákup kancelářských potřeb a 
drogistického zboží s náhradním plněním“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 
je závazek prodávajícího po dobu trvání Smlouvy sjednaným způsobem zajišťovat 
a prodávat kupujícímu předem neurčité množství zboží specifikované ve Smlouvě, 
které bude kupujícím sjednaným způsobem objednáváno a dále zajišťovat pro 
kupujícího sjednané služby vztahující se k prodeji zboží (dále jen „Předmět 
Smlouvy“). 
 
V článku III., odstavci 10 až 14 Smlouvy se stanoví, že cena zboží u položek 
uvedených v příloze č. 4 smlouvy je po celou dobu trvání smlouvy neměnná a že 
cenu zboží lze navýšit dohodou smluvních stran jedenkrát ročně, a to nejdříve ve 
druhém roce trvání smlouvy. Podmínkou pro navýšení cen je písemná žádost 
kterékoliv smluvní strany, podaná nejpozději do 1 kalendářního měsíce od vydání 
oficiálních údajů ČSÚ o míře inflace za uplynulý kalendářní rok, pokud se míra inflace 
změní o více jak 3% oproti míře inflace v předchozím kalendářním roce. 
 
Dle sdělení ČSU ze dne 11. 1. 2023 o průměrné míře inflace za rok 2022 (viz. Příloha 
č. 2) tato činila 15,1%. 
 
Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na úpravě cen zboží 
uvedených ve Smlouvě, a proto uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy. 
 

 
Článek I. 

1. Prodávající využil svého práva na zvýšení cen o míru inflace dle čl. III odst. 10 
až 14. Smlouvy, který říká, že cenu zboží lze navýšit dohodou smluvních stran 
jedenkrát ročně. Na základě podmínek stanovených ve Smlouvě se tak smluvní 
strany dohodly na zvýšení cen o průměrnou míru inflace za rok 2022 ve výši 
15,1 %, a to s platností od 1. 2. 2023. 

2. Smluvní strany se dohodly, že s účinností od 1. 2. 2023 na základě tohoto 
dodatku ke Smlouvě aktualizují Vzorový koš prodávajícího uvedený v příloze 
č. 4 Smlouvy, dle kterého je prodávající povinen dodávat zboží kupujícímu na 
základě uzavřené Smlouvy. Aktualizovaný Vzorový koš prodávajícího tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dodatku a stává se nedílnou součástí Smlouvy, přičemž 
mění původní přílohu č. 4 Smlouvy. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená a jsou nadále 
v platnosti a účinnosti beze změny. 

 

Článek II. 
1. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a že tento dodatek 

uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, prosty jakékoli tísně či nátlaku. 

2. Smluvní strany dále prohlašují, že Smlouva včetně příloh a její dodatky 
neobsahují obchodní tajemství a jako taková může být zveřejněna v celém 
svém rozsahu. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí kupující. 
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4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě ve formátu 
PDF a musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem a časovým 
razítkem smluvních stran.  

 

 

Přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Vzorový koš prodávajícího  
Příloha č. 2 - Sdělení ČSU ze dne 11. 1. 2023 o průměrné míře inflace za 
rok 2022 

 
 
 
 

V Brně dne 31. 1. 2023 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
podpis kupujícího 

doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc. 
 
   
 
 

 
 
 

V Rajhradě dne 31. 1. 2023 
 
 
 
 
 
 
    

………………………………………………… 
podpis prodávajícího 

                             Ing. Jiří Molák, jednatel společnosti



bez DPH DPH sazba 21% vč. DPH

1. Toaletní papír 
dvouvrstvý, 90x280mm, návin 260m, váha 860g,  100%celuloza, 6ks v 
balení (cena za balení)

240 bal. 960 MSKA20897

2. Toaletní papír 
dvouvrstvý, 90x190mm, návin 105m váha360g, 100%celuloza, 12ks v 
balení (cena za balení)

80 bal. 320 MDRO30815

3. Toaletní papír v roličkách
dvouvrstvý, 100% celulóza, neparfemovaný, min. návin 18m, min. 150 
útržků, 10ks/bal, cena za balení

20 bal. 80 MDRO30823

4. Kuchyňské utěrky dvouvrstvé, 100% celulóza, 2ks/bal., cena za balení 1000 bal. 4 000 MDRO31036

5. Ručníky v roli
Dvouvrstvé ručníky v roli z bílého recyklu, 2 vrstvy, minimálně 320 
útržků, 6 rolí v balení ,cena za balení

100 bal. 400 MDRO30781

6. Z-Z ručníky
100% bílá celulóza,dvouvrstvé, 23x23,2cm, 150ks/bal., 20bal. v krabici - 
cena za 1 krabici

300 bal. 1 200 MDRO31037

7. Papírové kapesníčky 3 vrstvy, 100% celulóza 10x10ks/bal., cena za balení 200 bal. 800 MDRO30864

8. Papírové ubrousky mix barev, jednovrstvé, 33x33cm, 100ks/bal., cena za balení 200 ks 800 MDRO30839

9. Sáček do koše 30l, zatahovací, min. 40mic, černý, 15ks/role - cena za jednu roli 700 ks 2 800 MOBA50219

10. Pytel PE 70x120cm, 200mic, průhledný recykl., cena za jednu roli 400 ks 1 600 MOBA50216

11. Pytel zatahovací 70x100cm, 60mic, modrý 10ks/role- cena za jednu roli 60 ks 240 MOBA50235

12. Mikrotenové sáčky role, 200x300mm, bez uší, 500ks/role - cena za jednu roli 40 ks 160 MOBA50202

13. Mikrotenové sáčky role, 300x400mm, bez uší,500ks/role - cena za jednu roli 40 ks 160 MOBA50205

14. Mikrotenové sáčky skládané jednotlivě, 200x300mm, 50ks/bal., cena za balení 50 ks 200 MDRO30919

15. Mycí hadr Petr netkaný textil, 60x70cm, cena za 1 kus 100 ks 400 MSKA20434

16. Mycí hadr Vaflo 60x80cm, cena za jeden kus 50 ks 200 MDRO31038

17. Náhrada na mop náhradní provázky, 250g/m2, bavlna, cena za 1 kus 100 ks 400 MSKA20450

18. Švédská utěrka 40x40cm, 205g/m2, mix barev, cena za 1 kus 100 ks 400 MSKA20413

19. Houbička na mytí malá, 10ks/bal.,cena za balení 100 bal. 400 MSKA20416

20. Rukavice gumové úklidové velikost L, balení pár, cena za jeden pár 300 párů 1200 MDRO30913

21. Rukavice pracovní kombinované, vel. 10, cena za jeden pár 50 párů 200 MSKA20443

22.
Jar nebo prostředek obdobných 
parametrů

5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově 
aktivní látky, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfémy,mycí 
prostředek, balení  500ml

500 ks 2 000 MDRO31039

23.
Mr. Proper nebo prostředek 
obdobných parametrů

<5% neiontové povrchově aktivní látky, Mýdlo, Benzisothiazolinone, 
Glutaral, Parfémy, Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl 
methylpropional, Citronellol, Geraniol, Hexyl cinnamal, Linalool, 
univerzální čistící prostředek, balení 1l

800 ks 3 200 MDRO31040

24.
Fixinela nebo prostředek obdobných 
parametrů

Tekutý čistič odstraňující špínu a vodní kámen, balení 500ml 300 ks 1200 MSKA20511

25. Savo Original 
chlornan sodný 47g/kg (4,7%), hydroxid sodný 0,1-1%
čistící a dezinfekční prostředek, balení 1 l

300 ks 1200 MDRO31041

Krycí list nabídkové ceny - vzorový koš - příloha č.4

Kancelářské potřeby a drogistické zboží

pol.č. název položky popis položky
počet měrných 

jednotek/12 měsíců
počet měrných 

jednotek/48 měsíců

Původní 
jednotková cena  

bez DPH

cena celkem za počet měrných jednotek za 48 měsícůNová cena 
navýšená o míru 

inflace za rok 2022

katalogové číslo 
uchazeče



26.
WC NET nebo prostředek 
obdobných parametrů

čistící prostředek na WC, balení 1 l 400 ks 1600 MDRO30308

27.
CIF Cream nebo prostředk 
obdobných parametrů

5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, 
Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Mýdlo, Parfum, 
Limonene, Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal, 
Benzisothiazolinone, čistící tekutý krém, balení 500 ml

500 ks 2000 MSKA20574

28. Tekuté mýdlo s gylcerinem, 5l/bal. 60 bal. 240 MDRO30040

29. Xerografický papír 
A4,technologie TRIOTEC, opacita 90 -100 neprůhlednost pro oboustranný 
tisk,bělost 163, 80g, 500listů v balení (cena za jedno balení)

800 bal. 3 200 MPAP10116

30. Prospektový obal EURO A4, PP, 45mic, hladký, 100ks v balení,cena za balení 150 bal. 600 MKAN40212

31. Prospektový obal EURO A4, PP, 100mic, hladký, 100ks v balení, cena za balení 50 bal. 200 MKAN41586

32. Zakádací obal L A4, PVC, 180mic, extrasilný, čirý, 100ks v balení, cena za balení 50 bal. 200 MKAN41587

33. Náplně do sešívačky pozinkované, velikost 24/6, 1000 ks v balení,cena za balení 60 bal. 400 MKAN41412

34. Dopisní spony šípové 32mm, pozinkované, balení po 50ks,cena za  balení 60 bal.. 400 MKAN41588

35. Lepící tyčinka 20-21g, s obsahem glycerinu, vysunovací mechanismus 60 ks 240 MKAN41589

36. Lepící tyčinka 36-40g, s obsahem glycerinu, vysunovací mechanismus 60 ks 240 MKAN41590

37. Lepící páska - izolepa transparentní, 48mmx66m 100 ks 400 MKAN41591

38. Lepící páska - izolepa transparentní, 25mmx66m 100 ks 400 MKAN41592

39.
Toner do tiskárny HP Laser Jet Pro 
M277dw

CF401X, cyan, original 10 ks 40 MSKA21306

40.
Toner do tiskárny HP Laser Jet Pro 
M277dw

CF402X, yellow, original 10 ks 40 MSKA21307

41.
Toner do tiskárny HP Laser Jet Pro 
M277dw

CF403X, magenta, original 10 ks 40 MSKA21308

42.
Toner do tiskárny HP Laser Jet Pro 
M277dw

CF400X, black, original 10 ks 40 MSKA20159

43.
Toner do tiskárny HP Laser Jet Pro 
M477fdw

CF410X, black, original 4 ks 16 MSKA20161

44.
Toner do tiskárny HP Laser Jet Pro 
M477fdw

CF411X, cyan, original 4 ks 16 MSKA20759

45.
Toner do tiskárny HP Laser Jet Pro 
M477fdw

CF412X, yellow, original 4 ks 16 MSKA20184

46.
Toner do tiskárny HP Laser Jet Pro 
M477fdw

CF413X, magenta, original 4 ks 16 MSKA20758

47. Toner do tiskárny Canon MF645Cx 054F, black, original 4 ks 16 MSKA21302

48. Toner do tiskárny Canon MF645Cx 054H, cyan, original 4 ks 16 MSKA21303

49. Toner do tiskárny Canon MF645Cx 054H, yellow, original 4 ks 16 MSKA21304

50. Toner do tiskárny Canon MF645Cx 054H, magenta, original 4 ks 16 MSKA21305

Celková cena vzorového koše



    
Kód: 012024-22

Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2022
Průměrná míra inflace v roce 2022 byla 15,1 %

11.01.2023

Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v prosinci stejná jako v listopadu (meziměsíční změna 0,0 %). Pokles cen především v oddíle
doprava byl kompenzován růstem cen zejména v oddílech bydlení, rekreace a kultura a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje.
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 15,8 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v listopadu. Průměrná míra inflace
za celý rok 2022 byla 15,1 %. 
 

Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně se celková cenová hladina v prosinci nezměnila. Cenový vývoj byl však v jednotlivých oddílech spotřebního koše odlišný. V oddíle doprava klesly
ceny pohonných hmot a olejů o 10,5 % a automobilů o 0,8 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly nižší ceny vína o 5,1 %, lihovin o 1,9 % a piva o 1,3 %.
Růst cen byl naopak zaznamenán v oddíle bydlení, kde byly meziměsíčně vyšší zejména ceny zemního plynu o 2,0 % a elektřiny o 1,2 % (více informací
k indexu cen elektřiny: Poznámka). V oddíle rekreace a kultura vzrostly ceny dovolených s komplexními službami o 2,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické
nápoje se zvýšily především ceny polotučného trvanlivého mléka o 8,0 %, vajec o 5,9 %, chleba o 1,6 %, brambor o 6,9 % a cukru o 4,7 %. Nižší byly oproti
listopadu zejména ceny ovoce o 3,2 %, masa o 0,6 % a másla o 3,7 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, zatímco ceny služeb o 0,3 % vzrostly. 
 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 15,8 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v listopadu. Toto zpomalení1) meziročního cenového
růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle doprava, kde zmírnil růst cen automobilů na 9,2 % (v listopadu 12,7 %) a cen pohonných hmot a olejů na 4,4 %
(v listopadu 14,5 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly v prosinci nadále největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a ceny v oddíle bydlení. V oddíle
potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší zejména ceny mouky o 42,0 %, chleba o 37,6 %, drůbežího masa o 42,8 %, polotučného trvanlivého mléka
o 55,4 %, vajec o 92,4 %, olejů a tuků o 38,2 % a cukru o 98,9 %. V oddíle bydlení kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu
o 5,9 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 20,8 %, vodného o 5,3 %, stočného o 6,4 %, zemního plynu o 140,2 %, tuhých paliv o 66,4 % a tepla
a teplé vody o 28,8 %. Ceny elektřiny klesly o 21,2 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle stravování a ubytování, kde byly vyšší ceny stravovacích služeb
o 26,1 % a ceny ubytovacích služeb o 21,3 %.

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) se zvýšily o 10,9 % (v listopadu o 11,9 %) zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a cen
stavebních prací. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 116,4 %. (Více informací: Metodická poznámka.)

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 17,8 % a ceny služeb o 12,5 %. 
 

Průměrná míra inflace

„Průměrná míra inflace za rok 2022 činila 15,1 %. Šlo o druhou nejvyšší hodnotu od vzniku samostatné České republiky. Vyšší byla pouze v roce 1993,
a to 20,8 %. Ceny zboží úhrnem v roce 2022 vzrostly o 16,8 % a ceny služeb o 12,3 %,“ uvádí Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen
ČSÚ.
(Shrnutí vývoje indexu spotřebitelských cen v roce 2022 je součástí souběžně vydávané analýzy za 4. čtvrtletí.) 
 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)2)

Podle předběžných výpočtů byla v prosinci meziměsíční změna HICP v Česku 0,0 % a meziroční 16,8 % (v listopadu 17,2 %). Podle bleskových
odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v prosinci 2022 za Eurozónu 9,2 % (v listopadu 10,1 %), na Slovensku 15,0 % a v Německu 9,6 %.
Nejvyšší byla v prosinci v Lotyšsku (20,7 %). Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v listopadu 11,1 %,
což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v říjnu. Nejvíce ceny v listopadu meziročně vzrostly v Maďarsku (o 23,1 %) a nejméně ve Španělsku (o 6,7 %).

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.) 
 

* * * 
 

Od dubna 2022 jsou nově ve Veřejné databázi souběžně s Rychlou informací zveřejňována data dle základního i podrobného členění klasifikace ECOICOP
a spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb. 
 

Potřebujete poradit?

https://www.czso.cz/csu/czso/domov
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-prosinec-2022&quote=Indexy%20spot%C5%99ebitelsk%C3%BDch%20cen%20-%20inflace%20-%20prosinec%202022
https://twitter.com/intent/tweet?source=https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-prosinec-2022&text=Indexy%20spot%C5%99ebitelsk%C3%BDch%20cen%20-%20inflace%20-%20prosinec%202022:%20
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-prosinec-2022&description=Indexy%20spot%C5%99ebitelsk%C3%BDch%20cen%20-%20inflace%20-%20prosinec%202022
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-prosinec-2022&title=Indexy%20spot%C5%99ebitelsk%C3%BDch%20cen%20-%20inflace%20-%20prosinec%202022&summary=Indexy%20spot%C5%99ebitelsk%C3%BDch%20cen%20-%20inflace%20-%20prosinec%202022&source=Indexy%20spot%C5%99ebitelsk%C3%BDch%20cen%20-%20inflace%20-%20prosinec%202022
mailto:?subject=Indexy%20spot%C5%99ebitelsk%C3%BDch%20cen%20-%20inflace%20-%20prosinec%202022&body=https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-prosinec-2022:%20Indexy%20spot%C5%99ebitelsk%C3%BDch%20cen%20-%20inflace%20-%20prosinec%202022:%20
https://www.czso.cz/csu/czso/poznamka-ke-spotrebitelskym-cenam-energii-prosinec-2022
https://www.czso.cz/csu/czso/metodicke-poznamky-k-indexu-spotrebitelskych-cen-imputovane-najemne
http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/data/main-tables
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky&katalog=31779


____________________ 
 
1) Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem. Je proto závislé na změně
aktuálního meziměsíčního indexu a zároveň na změně základny – meziměsíčního indexu (růstu/poklesu) ve stejném měsíci loňského roku. 
2) HICP neobsahuje imputované nájemné.

 
Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz  
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví 
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce 
Navazující publikace: 012018-22 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-22 Indexy spotřebitelských cen – podrobné
členění (měsíční periodicita) a 012019-22 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita) 
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny  
Termín zveřejnění další RI: 10. 2. 2023

 

 
Související analýza: Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2022

cisc011123.docx

Přílohy:

Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání

Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
(soubor mp3)

 
Zveřejněno dne: 11.01.2023 
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.
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