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„__ ___ (dále jen ,,sm|ouva“) Ý Mí 

_ 
pod č 117/2018, uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, 

' ' 
st vení § 1 (dále jen „Občanský zákoník") ve znění pozdějších předpisů a S odvolanım na u ano " 29 písm. b) bod 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

SMLUVNÍ STRANY 
Česká republika - Generální ředitelství cel 
Budějovická 7, 140 96 Praha 4 
Zastoupené 
ıč: 71214011 
Dıčz 
bank. spojení: 
č. účtu: 
(dále jen ,,objednatel") 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha'1 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl ALX, vložka 296 
zastoupená 
ıč; 00001279 
Dıčz cZO0001279 
bank. Spojení: 
č. účtu: 
(dále jen ,,dodavatel") 

(dále společně označovány jako ,,Smluvní Strany“) 

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická: 

za objednatele: 

za dodavatele: 

Zmocněnci pro jednání věcná a technická: 

za objednatele: 

za dodavatele: 

' 'P P 
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CI. I. 

PREAMBULE 
Česká republika implementovala přijetím novely zákona č. 110/1997 Sb., O potravinách 
a tabákových výrobcích a O změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o potravinách“), do národního práva směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování 
právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodni úpravy 
a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES, 
s uvedenou implementací souvisí také povinnost zavedení „nového vZoru" tabákové 
nálepky. 

Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění Zákona č. 217/2005 Sb., Zákona č. 575/2006 Sb., zákona Č. 37/2008 
Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a Zákona č. 157/2015 Sb., k provedení§ 131 písm. a) až 
g) specifikaci a podmínky vydávání tabákových nálepek „nového vzoru" formou vydání 
vyhlášky č. 110/2018 Sb., O tabákových nálepkách (dálejen ,,vyhláška“). 

.Jednáním vlády České republiky dne 24.1. 2018 byla pod čj. č.45/18 vzata na vědomí 
informace týkající se Zabezpečení výroby a dodávek tabákových nálepek pro Celní 
správu České republiky „nový vzor", resp. „vzor 2019" a bylo uloženo Ministerstvu 
financí - Generálnimu ředitelství cel zahájit nezbytné jednání S představiteli podniku 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik pro Zabezpečení výroby tabákových nálepek 
vydávaných od 2019. 

V návaznosti na výše uvedene usnesení vlády České republiky je STÁTNÍ TISKÁRNA 
CENIN, státní podnik výhradním výrobcem a dodavatelem tabákových nálepek v České 
republice a Generální ředitelství cel je výhradním odběratelem a distributorem 
tabákových nálepek v České republice. 

Smluvní strany timto deklarují svůj zájem na pokračování spolupráce a uzavírají 
následující smlouvu: 

ćı. ıı. 
Předmět smlouvy a množství plnění 

Předmětem plnění je výroba a dodání tabákových nálepek „nového vzoru“ 
obsahujícího bezpečnostní prvek, zaváděný na tabákových výrobcích povinně od 
20. května 2019 článkem 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze 
dne 3. dubna 2014, O sbližování právních a správních předpisů členských států 
týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků 
a o Zrušení směrnice 2001/37/ES. 

Předmět smlouvy specifikovaný včl. Il odst. 1 této smlouvy bude vyroben a dodán 
podle technické specifikace uvedené vpříloze č. 1 této smlouvy; část technické 
specifikace obsahuje utajovaně informace ve stupni utajení „Vyhrazené“ dle zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a O bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů. Utajovaná část technické specifikace je založena 
a evidována u objednatele pod č.j. a u dodavatele pod 
č.j.  Vzory tabákových nálepekjsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky. 
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Dodavatel se touto smlouvou zavazuje kvýrobě a dodávání tabákových nálepek 
objednateli, a to tabákových nálepkách v těchto rozměrech: 
a) 16 mm x 32 mm, 
b) 20 mm x 44 mm. 
(dále také jako ,,nálepky") 

Pro účely overení výrobních možností při aplikaci tabákové nálepky u tuzemského nebo 
zahraničního výrobce (dovozce) tabákového výrobku dodavatel na základě požadavku 
objednatele dodá na náklady objednatele také SPECIMENY nálepek za podmínek dále 
uvedených. 
Nálepky dodavatel vyrobí na základě požadavku objednatele a dodá, resp. předá, 
objednateli průběžně formou opakovaného plnění ve lhtách sjednaných v této smlouvě 
(dále také ,, dílčí dodávky“). 

Objednatel se zavazuje objednané nálepky odebrat a po jejich dodání dodavateli 
Zaplatit za podmínek daných touto smlouvou. 

čı. ııı 
ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ NÁLEPEK, MÍSTO A DOBA PLNÉNÍ 

Požadavky na výrobu a dodání tabákových nálepek zasílá objednatel dodavateli formou 
denních souhmných objednávek (dále jen ,,Objednávka") prostřednictvím elektronické 
pošty na emailovou adresu dodavatele  Vzor Objednávky je uveden 
v příloze č. 2 této smlouvy. Objednávky budou číslovány vzestupnou číselnou řadou 
V rámci kalendářního roku a každá Z nich bude vždy obsahovat: 

a) určení rozměru a druhu tabákové nálepky, tj. nálepky pro cigarety, doutník 
a cigarillos nebo tabák ke kouření; 

b) nominální hodnotu tabákového výrobku suvedením ceny a počtu kusů 
vjednotkovém balení, resp. množství tabáku v jednotkovém balení; 

c) písmeno charakterizující sazbu spotřební daně. 

Současně skaždou Objednávkou zašle objednatel dodavateli také informací 
O požadovaném rozložení dané Objednávky na jednotlivé přepravní palety. 

Objednávky doručené dodavateli dle odst. 1 tohoto článku budou dodavatelem vyřízeny 
a nálepky připraveny kdodání, resp. předání v následujících lhůtách, jejichž délka je 
závislá na počtu objednaných nálepek vjednom pracovním dni (dále jen ,,Lhüty“): 

ıvınøžsivi øbjeónáì/ànynh do 20 OOO" fżìfool - 40 001- 
nálepek za 1 pracovní den archů, 

Ă 
40 000 archů 

ı 
60_OOO archů

4 

Lhůta Ť 1Odnú l10<zınú+1den l1O‹;ínú+2øıny 
Pro vyšší množství se lhůta prodlužuje analogicky podle uvedené tabulky, tj. v závislosti 
na objednávaném množství nálepek. 
Lhůty se počítají ode dne následujícího po dni obdržení objednávky. Dodavatel je 
oprávněn dodat nálepky kdykoliv během uvedené lhůty. Přesný termín předání nálepek 
bude mezi smluvními stranami dohodnut emailem. 

Lhůty uvedene v předchozím odstavci mohou být dodavatelem jednostranně 
prodloužený, a to pouze v případě poruchy tiskového systému O dobu nezbytně nutnou 
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pro jeho opravu, maximálně však O 2 pracovní dny, přičemž O této skutečnosti 
dodavatel bude informovat objednatele neprodleně po zjištění této skutečnosti. 

Místem plnění je výrobní Závod dodavatele na adrese jeho sídla Růžová 6, čp. 943, 
110 O0 Praha 1 (dále jen „místo plnění“). 

čı. ıv 
DODACÍ PODMÍNKY 

Přepravu nálepek zmísta plnění zabezpečuje objednatel na Své naklady a sve 
nebezpečí. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel předá nálepky vmístě plnění 
Zmocněnému zástupci dopravce objednatele, kterým je dopravce  
(dále jen ,,dopravce“) 

Objeclnatel je povinen Zaslat dodavateli jmenný Seznam zaměstnanců dopravce, 
zmocněných k převzetí předmětu plnění, včetně jejich podpísových vzorů. V případě 
změny či doplnění objednatel zašle dodavateli celý aktualizovaný jmenný seznam. 
Dodavatel je povinen použít uvedený jmenný Seznam pouze pro účely specifikované 
vtěto smlouvě a nakládat S ním v souladu S příslušnými ustanoveními zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a O změně některých zákonů, v platném 
Znenı 

Dodavatel předá v místě plnění Zástupci dopravce Zaplombované složky tabákových 
nálepek a obálek. Převzetí dílčí dodávky nálepek potvrdí zástupce dopravce 
objednatele na dodacím listujvystaveném pro dílčí dodávku. 

Přejimka se uskuteční za přítomnosti zmocněného zástupce dopravce, který má právo 
za přítomnosti zastupce dodavatele provést 100 % přepočet složek a obálek, včetně 
kontroly kvality balení a plombování. \/případě, že nebude souhlasit počet arch 
(tabákových náiepek) vkontrolované složce nebo obálce, má objednatel právo na 
uplatnění reklamace, nejdéle však do 2 měsíců ode dne převzetí archů (tabákových 
nálepek) od dodavatele. Složky se reklamují vždy celé s neporušenými plombami. 

Archy (tabákové nálepky) jsou dodány dnem jejich protokolárního převzetí, tj. dnem 
podpisu dodacího listu, 

Okamžikem skončení přejímky přechází veškerá odpovědnost za předmět plnění na 
dopravce, resp. na objednatele. Skutečnost dokládající nezvratně tento moment je 
podpis oprávněného zástupce dopravce na dodacím listě. Ustanovení této smlouvy 
týkající se komisíonálního přepočitávání a reklamování vad tím nejsou dotčena. 

Vlastnické právo k nálepkám přechází na objednatele dnem jeho předání dodavatelem 
objednateli, resp. dopravci. 

Způsob balení nálepekje podrobně popsán v příloze č. 1 této smlouvy. 
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ČI. V. 
cENovÁ UJEDNÁNÉ 

Cena za předmět smlouvy specifikovaný V či. ll odst. 1 této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 Zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Jednotková cena tabákové nálepky, stejně jako Jednotková cena 
specimenu tabákových nálepek, vyrobených dle Specifikace uvedené V této smlouvě, 
resp. technické specifikaci, činí: 

a) 0,140 Kč s DPH, resp. 0,116 Kč bez DPH/1 ks nálepky o rozměrech 16 mm X 32 mm, 
b) 0,270 Kč s DPH, resp. 0,223 Kč bez DPH/1 ks nálepky O rozměrech 20 mm x 44 mm. 
Ceny jsou uvedeny jako ceny bez DPH a současně ceny S DPH ve výši platné ke dni 
uzavření této smlouvy. Dojde-li V průběhu platnosti smlouvy ke změně Sazby DPH, bude k ceně bez DPH připočítána DPH V zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Takováto Změna ceny není důvodem k uzavření dodatku ktéto 
smlouvě. 

Ceny předmětu smlouvy jsou smluvní, stanovené pro danou technickou specifikací 
a dodavatel je oprávněn ceny Zvýšit počínaje rokem 2020, pokud se změní V průběhu 
plnění technická specifikace nebo design tabákových nálepek, která bude vyžadovat 
použití jiných materiálů a s nimi spojenou změnu objemu technické práce, případně 
dojde ke změně cen materiálu dodaného jednotlivými dodavateli dodavatele. Nová 
cena tabákových nálepek bude sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Nová, Zvýšená, cena tabákových nálepek, se nevztahuje na tabákové nálepky 
objednané před nabytim účinnosti předmětného dodatku. 
Zároveň počínaje rokem '2020 je dodavatel oprávněn každoročně navyšovat cenu 
nálepek (bez DPH) o roční míru inflace vyjádřenou přirůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen V České republice za dvanáct (12) měsíců předcházejícího 
kalendářního roku, zveřejřıovaného Českým statistickým úřadem, který vyjadřuje 
procentní změnu průměrné cenové hladiny za období uplynulých 12 měsíců (,,lndex“) 
S tím, že za základ bude považována výše ceny nálepek ke dni podpisu této smlouvy, 
resp. výše ceny nálepek ke dni posledního předcházejícího zvýšení cen. Pro vyloučení 
pochybností se smluvní strany dohodly, že cena nebude O Index nikdy snižována. 

Dodavatel doručí objednateli písemné oznámení o zvýšených cenách nálepek, 
V případě navýšení dle odst. 4 tohoto článku nejpozději do 28. února kalendářního roku, 
V němž má ke zvýšení ceny dojít. Nová cena je účinná pro objednávky doručené 
dodavateli po datu doručení písemného oznámení O zvýšení ceny objednateli. Taková změna ceny není důvodem kuzavření dodatku ktéto smlouvě; následný dodatek 
o zvýšení ceny má pouze deklaratorní charakter. 
Ceny uvedené V odstavci 1 tohoto článku obsahují náklady na skladné, balné a ceny 
nevratných obalů. Ceny nezahrnují cenu palet, popř. jiných součástí, které jsou vratným obalem (odst. 7 a násl. tohoto článku smlouvy). 

Obal se skládá Z nevratných kartonových obálek, palet (vratné), a vratného kryciho 
prkna (dále společně označováno rovněž jako ,,vratné obaiy"). Vratné obaly dodává 
dodavatel objednateli při dodávce tabákových nálepek a eviduje pohyb vrátnýoh obalů a 
stav vratných obalů ve vlastnictví dodavatele u objednatele. 

Objednatel při dodání tabákových nálepek, resp. jejich převzetí, současně předá 
prostřednictvím dopravce dodavateli prázdné vratné obaly téhož druhu a srovnatelného 
stupně opotřebení, popř. je dodá nejpozději do 30 dnů od dodání tabákových nálepek 
do objektu na adrese sídla dodavatele. Dodavatel je oprávněn odmítnout přijmout 
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vratné obaly, pokud stupeň jejich poškození vylučuje jejich další využití. Stupeň 
poškození a opotřebení posoudí dodavatel. Objednatel se povinnosti vyplývající 
Z tohoto článku zprostí, pokud prokáže, že vratné obaly mu byly dodány dodavatelem 
již poškozené. 

cı. vı. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Právo vystavit daňový doklad (fakturu) za vyrobeni a dodání předmětu plnění vzniká 
dodavateli následující den po uskutečnění každé dílčí dodávky. Současně s každým 
daňovým dokladem (fakturou) zašle dodavatel objednateli jako přílohu kopii 
potvrzeněho dodacího listu uskutečněné dílčí dodávky. 

Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), činí 60 (šedesát) Dnů od jeho 
doručení, přičemž dodavatel je povinen daňový doklad (fakturu) odeslat objednateli 
nejpozději následující pracovni den po jeho vystavení. Lhůta splatností se považuje za 
Zachovanou připsáním fakturované částky na účet dodavatele uvedený na titulní straně 
této smlouvy, nejpozději v poslední den lhůty splatnosti. 

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat evidenční číslo smlouvy a veškeré ůdaje 
vyžadované právními předpisy, Zejména ustanovením zákonem č. 235/2004 Sb., O dani 
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. 

Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li: 
a) nesprávné cenové ůdaje; 
b) nesprávné nebo neúplné náležitosti podle odst. 3 tohoto článku. 
Dodavatel v takovém případě vystaví nový daňový doklad (fakturu); nová lhůta 
splatnosti běží ode dne doručení nového daňového dokladu (faktury). 

V případě, že Objednatel daňový doklad (fakturu) vrátí, přestože byl vystaven řádně, 
lhůta splatnosti se nepřerušuje a pokud Objednatel daňový doklad (fakturu) nezaplatí 
v dodavatelem stanovené lhtě splatnosti, je v prodlení. 

čı. vıı. 
REKLAMACE, ZÁRUKA ZA JAKOST 

Dodavatel odpovídá objednateli za dodání nálepek ve lhůtě sjednané smluvními 
stranami dle této smlouvy ve smyslu řádného plnění dle či. lll této smlouvy. Povinnost 
splnit závazek dodavatele se ve smyslu § 1908 odst. 2 Občanského zákoníku se 
považuje za splněnou dodáním nálepek ve lhůtě sjednané smluvními stranami, bez 
ohledu na případné vady v průvodních dokumentech příslušné dílčí dodávky, zejména 
vdodacím listu. Vrámci odpovědnosti za vady dle § 1914 odst. 1 Občanského 
Zákoníku odpovídá dodavatel objednateli za dodržení technické specifikace nálepek dle 
přílohy č. 1 této smlouvy. 

V rámci odpovědnosti za vady dodavatel odpovídá za vady, které má předmět plnění 
nebo jeho část v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, 
tj. vokamžiku předání předmětu plnění dle této smlouvy dopravci. Jakékoliv vady 
(pokud se nejedná o vady množství) musí Objednatel písemně oznámit (reklamovat) 
neprodleně po jejich zjištění dodavateli, nejpozději však do 12 měsíců ode dne předání 
předmětu plnění dle této smlouvy či jeho příslušné části objednateli. Vady množství 
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dodaných nálepek reklamuje Objednatel za podmínek uvedených V čl. IV odst. 4 této 
smlouvy. 

Dodavatel odpovídá za to, že dodávka nálepek, či jakákoli její část, bude bez 
jakýchkoliv vad jakosti či právních vad, a že v záruční době 12 měsíců budou nálepky 
splňovat požadované vlastnosti dle technické specifikace (příloha č. 1 smlouvy) a že 
nálepky nebudou Zatíženy právy třetích osob. 
O zjištěných vadách dodávky Objednatel sepíše protokol, který ve dvou vyhotoveních 
neprodleně zašle dodavateli. K reklamaci jakosti nálepek Objednatel připojí vždy vadné 
nálepky. 

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů a počítá ode dne, kdy vadný předmět plnění 
společně s protokolem byl doručen dodavateli. Nároky Z vad nálepek budou V případě 
oprávněné reklamace jakosti řešeny na základě dohody smluvních stran výměnou 
vadných nálepek Za bezvadně nebo finanční kompenzací, popř. dodáním chybějících 
kusů nálepek v případě oprávněně reklamace množství. 

Dodavatel neodpovídá za vady způsobené po přechodu nebezpečí Škody na předmětu 
plnění nebo jeho části vnějšími událostmi, které sám nezpůsobil, zejména za poškození 
předmětu plnění živelní událostí, mechanickým poškozením ze strany objednatele nebo 
třetí osoby, nevhodným skladováním nebo přepravou, popř. použitím k účelu, který není 
obvyklý u tohoto druhu předmětu plnění. 

ćı. vııı. 
ZÁRUKY DODAVATELE

n 
I. 

Dodavatel zaručuje, že předmět plnění dle této smlouvy bude plnit S náležitou odbornou 
péčí, řádně a včas. 

Bude-li dodavatel využívat pro plnění předmětu této smlouvy služeb třetích stran, nese 
za ně odpovědnost vůči objednateli v plném rozsahu tak, jako by plnil sám. 

Dodavatel se zavazuje, že při výrobě nálepek budou uplatněna všechna bezpečnostní 
opatření, vztahující se kzajištění bezpečnostní ochrany ceninově výroby vsouladu 
S obecně závaznými předpisy a dalšími předpisy, které se vztahují k výrobě nálepek. 

Dodavatel zaručuje objednatelí, že během přípravy a výroby nálepek nedojde k úniku 
materiálů používaných k jejich výrobě, ani dokončených nálepek dočasně uskladněných 
v objektu dodavatele před jeho předáním určenému dopravci, či jakémukoliv jinému 
zneužití tabákových nálepek. 

Bezpečnostní ochrana výroby nálepek je aktualizována podle technologických postupů 
výroby. Objednatel má právo kdykoliv se přesvědčit o uplatňování bezpečnostních 
opatření ve všech fázích výroby, které se týkají zpracování předmětu smlouvy. 

Vadně a zkušební tisky budou odborně a kvalifikovaně zničeny v objektu dodavatele 
v souladu s platnou vnitropodnikovou dokumentací dodavatele. 

Grafická podoba tabákových nálepek je předmětem ochrany dle zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský Zákon, v platném Znění a je považována za autorské dílo 
dodavatele ve smyslu uvedeného zakona. Dodavatel zaručuje objednatelí, že tyto 
grafické návrhy budou použity výhradně pro výrobu nálepek dle této smlouvy. 
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Dodavatel zaručuje, že nedojde k úniku podkladů s grafickými návrhy ani tiskových 
podkladů Z objektu dodavatele. 

Smluvní strany nejsou oprávněny grafické návrhy bez písemného souhlasu druhé 
smluvní strany poskytnout třetí osobě, Dodavatel poskytuje objednateli výhradní licencí 
kautorskému dílu vrozsahu nutném pro užití autorského díla jako součást nálepek 
k účelu, ke kterému byly nálepky vyrobeny, tato licence je časově a místně neomezená. 
Odměna za poskytnutí licence v rozsahu uvedeném je zahrnuta v ceně za nálepky dle 
čl. V této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že ani jedna ze smluvních stran není oprávněna použít 
autorské dílo kjinému účelu než k tisku nálepek dle této smlouvy, pokud se nejedná o 
použití nálepek, resp. jejich specimenů, jako ukázky výroby dodavatele, a to výlučně 
k propagačním, reklamním, či k jiným marketingovým účelům. 

čı. ıx. 
součıNNOsT SMLuvNícH STRAN 

Všechny podklady pro korekturu, zaslané Objednateli, musí objednatel vrátit 
dodavateli do 20 (dvaceti) pracovních dnů od jejich prokazatelného doručení na 
adresu dodavatele uvedenou na titulní straně této smlouvy. 

Neclodrží-li objednatel lhútu uvedenou vodst. 1 tohoto článku k vrácení podkladů 
zaslaných pro korekturu, a tím znemožní včasné splnění závazku dodavatele, je 
povinen sjednat s dodavatelem písemně nový termín Splnění závazku . 

Nevrátí-li objednatel podklady pro korekturu nejpozději do 30 (třiceti) kašendářních dnů 
od uplynutí lhůty dohodnuté podle odst. 2 tohoto článku, je dodavatel oprávněn 
vyúčtovat objednateli náklady spojené s přerušením nebo zmařením předmětu 
smlouvy, pokud se smluvní Strany nedohodnou písemnějinak. 

Smluvní strany se zavazují, že případné Změny technické specifikace nálepek nebo 
změny designu budou realizovány po vzájemné písemné dohodě oprávněných 
zástupců smluvních stran. 

Smluvní strany se zavazuji vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 
informace, jakož i jakoukoliv jinou součinnost nezbytnou pro řádné plnění svých 
závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat bezodkladně druhou smluvní stranu 
O veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této 
Smlouvy. 

V případě prokazatelného prodlení objednatele S poskytnutím součinnosti není 
dodavatel v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy a veškeré lhůty se 
přiměřeně prodlužují. 

Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo 
která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě 
a druhé smluvní straně doručena bud“ osobně nebo datovou schránkou, doporučeným 
dopisem na adresu uvedenou na titulní straně této smlouvy, není-li touto smlouvou 
stanoveno, nebo mezi smluvními stranami pro konkrétní případy písemně dohodnuto 
jinak. 

Oznámení se v případě pochybnosti považují za doručená 5 (pět) pracovních dnů po 
jejich prokazatelném odeslání na adresy uvedené na titulní Straně této smlouvy. 
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Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit zmocněnce, uvedené včl. l 

smlouvy, jsou však povinny takovou změnu druhé smluvní straně písemně oznámit, 
jinak tato změna nemá vůči druhé smluvní straně právní účinky. 

ćhx. 
POVINNOST NAHRADIT ÚJ_ı!ıu, OKOLNOSTI vYLučuJici 

ODPOVÉDNOST 
Každá ze smluvních stran je povinna nahradit újmu způsobenou vsouvíslostí 
sporušenim obecně závazných předpisů a porušením této smlouvy. Obě smluvní 
strany se Zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení vzniku újmy a minimalizaci její 
případné výše. 

Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit újmu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávné-ho nebo jinak chybného zadání, které prokazatelně obdržela od druhé 
smluvní strany, pokud druhou stranu na nesprávnost takového Zadání předem písemně 
upozornila. 

Smluvní Strany mají vzájemný nárok na náhradu újmy i vpřípadě, že se jedná 
o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to vcelem rozsahu 
vzniklé újmy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

Povinnosti k náhradě újmy se smluvní strana zprosti, prokáže-li, že jí ve splnění tohoto 
závazku dočasně nebo trvale bránila mimořádná nepředvidatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Překážka vzniklá z hospodářských poměrů této 
smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana s plněním smluvní 
povinnosti vprodlení, ani překážka, kterou by byla smluvní strana podle smlouvy 
povinna překonat, jí však k povinnosti k náhradě nezprosti (§ 2913 odst. 2 Občanského 
zákoníku). 

Povinná smluvní strana v takovém případě oznámí druhé Smluvní straně povahu 
překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, jakož i důsledky uvedené 
překážky. Zpráva musí být podána písemně, neprodleně pote, kdy se povinná smluvní 
strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Bezprostředně po 
zániku takové překážky povinná smluvní strana obnoví plnění svých závazků vůči druhé 
smluvní straně a učiní vše, co je vjejích silách ke kompenzaci doby, která uplynula 
V dsledku takového prodlení. 

V případě, že překážka podle odst. 4 tohoto článku nepomine do 5 (pěti) pracovních 
dnů od doby svého vzniku, oprávnění zástupci smluvních stran se sejdou za účelem 
projednání dalšího postupu při plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. 

Žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat na druhé smluvní straně 
jakoukoliv náhradu vdůsledku takových omluvítelnýčh případů prodlení S plněním 
svých závazků. 

ćhxn. 
OGHRANAINFORMACÍ 

Smluvní strany nejsou oprávněny zpřístupnit třetí osobě neveřejná informace, které 
získaly či získají při vzájemné spolupráci. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této 
smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům smluvních stran nebo dalším 

S 
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osobám, které se podílejí na plnění dle této smlouvy (poddodavatelüm), a to vždy jen 
V rozsahu zcela nezbytně nutném pro řádné plnění této Smlouvy. 

Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající Z tohoto článku budou 
dodržovány všemi osobami, které se Sneveřejnými informacemi seznámily dle 
předchozího odstavce. Porušení závazku mlčenlivosti ze strany těchto osob je 
považováno za porušení způsobené smluvní stranou, která jim neveřejně informace 
poskytla. 

Za neveřejné informace jsou považovány veškeré informace vzájemné poskytnuté 
v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné formě, jakož i know-how, které maji 
skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních 
kruzích běžně dostupne, a dále informace, které jsou písemně označeny jako diskrétní 
(zkratka "DlS") nebo u kterých se zpovahy věci dá předpokládat, že se jedná 
O informace neveřejné. 

V této souvislostí se smluvní strany zejména zavazují: 
a) nesdělit neveřejné informace třetím osobám; 
b) Zajistit, aby neveřejná informace nebyly zpřístupněny třetím osobám; 
c) zabezpečit data čí údaje vjakékoli formě, včetně jejich kopií, obsahujíci neveřejné 
informace, před zneužitím třetími osobami a zajistit proti ztrátě. 

Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy: 
a) smluvní strana prokáže, že je daná informace veřejně dostupná, aniž by tuto 
dostupnost sama způsobila; 
b) smluvní Strana prokáže, že měla danou informaci k dispozici ještě před datem 
Zpřístupnění druhou stranou a že ji nenabyla v rozporu se Zákonem; 
c) smluvní strana obdrží od jdruhé strany písemný souhlas zpřístupňovat dále danou 
informaci; 
d)je zpřístupnění dané informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
příslušného orgánu státní správy či samosprávy; 
e) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění 
vyplývajícího Z příslušných právních předpis. 

Smluvní Strany se zavazují na žádost druhé smluvní strany; 
a) vrátit všechny neveřejné informace, které byly předány „hmotnou formou“ 

(zejména písemně či elektronicky) a jakékoliv další materiály obsahující nebo 
odvozující neveřejné informace; 

b) vrátit či zničit kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce 
či záznamy neveřejných informací; 

c) zničit bez zbytečného odkladu všechny dokumenty, memoranda, poznámky 
a ostatní písemnosti vyhotovené na základě neveřejných informací; 

d) zničit materiály, uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných 
zařízeních, obsahující neveřejné informace ve smyslu této smlouvy. 

Smluvní strany se rovněž zavazují zajistit, že totéž učiní všechny další osoby, 
které se s neveřejnými informacemi seznámily prostřednictvím jedné ze smluvních 
stran. 

Zaměstnanec povinné smluvní strany, který byl zníčením dokumentů ve smyslu 
předchozího odstavce pověřen, na výzvu druhé smluvní strany písemně potvrdí zničení 
příslušných dokumentů. 

V případě, že se některá ze smluvních stran, resp. její zaměstnanci nebo další osoby 
hodnověrným způsobem dozví, popřípadě budou mít odůvodněné podezření, že došlo 
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ke zpřístupnění nevéřejných informací neoprávněněmu subjektu, jsou povinni o tom 
bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu. 

9. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost 
o neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce S druhou smluvní stranou trvá 
ipo ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Závazek mlčenlívosti přechází i na 
případné právní nástupce smluvních stran. 

10. Právní vztahy vznikající mezi smluvními stranami V oblasti utajovaných informací se 
řídí zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Objednatel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související S výrobní činností, 
bezpečnostní ochranou výroby a systémem komplexní ochrany objektů dodavatele, 
které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. Dodavatel upozorňuje 
objednatele, že tyto informace jsou utajovanýmí informacemi. 

12. Povinnost dodržovat mičenlivost O utajovaných informacích trvá po dobu, po kterou je 
informace klasifikována jako utajovaná informace. 

čı. xııı. 
SMLUVNÍ POKUTA A ÚROKY Z PRODLENÍ 

1. Pokud dodavatel bude vprodíení S plněním předmětu smlouvy dle čl. ll odst. 1 ve 
lhůtách podle čl. lll této smlouvy, vzniká objednatelí právo na smluvní pokutu ve výši 
0,1% zceny nedodaných nálepek, nedodaných prokazatelně a výhradně zavinëním 
dodavatele, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele S placenim daňového dokladu dle této smlouvy vzniká 
dodavateli v souladu s § 1970 Občanského zákoníku právo na úrok Z prodlení 
v zákonné výši stanovené právními předpisy. 

3. Smluvní strana, která poruší povinnosti vyplývající Z této smlouvy ve věcí ochrany 
informací podle čt. XII této Smlouvy, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní 
pokutu 200.000,- Kč (dvěstětisíc korun českých) za každé prokázané porušení takové 
povinnosti. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé újmy. 

4. Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na Smluvní pokutu nebo 
náhradu vzniklé újmy písemně vyzvat druhou smluvní stranu k podání vysvětlení, a to 
bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se smluvní strana prokazatelně dozvěděla 
O vzniku škodní události. Vyzvaná smluvní strana je povinna podat vysvětlení do 
30 pracovních dnů od prokazatelného obdržení výzvy, pokud se smluvní strany 
vzhledem ke složitosti uplatňovaného nároku písemně nedohodnou jinak. 

5. Povinnost zaplatit: 
a) Smluvní pokutu podle odst. 1 a odst. 3 tohoto článku vzniká povinné smluvní straně 

do 30 třiceti) dnů ode dne doručení faktury druhé Smluvní Straně; 

b) úrok Z prodlení podle odst. 2 tohoto článku vzniká objednatelí do 30 (třiceti) dnů ode 
dne doručení faktury objednatelí dodavatelem. 

' 
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čı. xıv. 
uKoNčENí sMLouvY 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran. 

Tato smlouva může být ukončena písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran. 
Výpovědní doba činí 12 měsíců a počíná běžet první den kalendářního měsíce 
následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Každá Z obou smluvních stran má právo od Smlouvy odstoupit písemným 
oznámením, porušuje-lildruhá smluvní strana podstatným způsobem ujednání této 
smlouvy a přes písemné upozornění od svého jednání nebo konání, které je v rozporu 
S touto smlouvou, neupustí. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení 
písemného oznámení O odstoupení druhé smluvní straně, právo na náhradu škody, 
případně nárok na smluvní pokutu či úrok Zprodlení strany odstupující tím není 
dotčeno. Odstoupením od této smlouvy nedochází ke zrušení smluvního vztahu od 
samého počátku, vzájemná plnění, která si smluvní strany do ukončení smlouvy 
odstoupením od smlouvy poskytly, si obě smluvní strany ponechaji. 

Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku, 
pokládají za podstatné porušení smlouvy: 
a) překročení dohodnuté ceny v rozporu S článkem V této smlouvy, 
b) prodlení dodavatele s plněním o více než 30 dnů, 
c) prodlení objednatele S ůhradou daňového dokladu (faktury) o více než 30 dnů. 
V ostatním se má za to, že poírušení smlouvy není podstatné. 

Smluvní strany v případě ukončení smlouvy Z jakéhokoliv důvodu zpracují vyúčtování 
vzájemných plnění a vzájemných pohledávek a provedou řádné finanční vypořádání ve 
lhůtě 2 (dvou) měsíců od ukončení této smlouvy. 

čı. xv. 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato smlouva není Smlouvou na řad, práva a povinnosti vyplývající Z této smlouvy nelze 
bez souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí stranu. 

V případě, že po podpisu smlouvy dojde ke změně okolností, byt' i v podstatné míře ve 
smyslu § 1765 a násl. Občanského zákoníku, nezakládá taková změna možnost 
zrušení smlouvy, Smluvní strany přebírají tímto nebezpečí podstatné změny okolností. 

Smluvní strany se ve smyslu § 1758 Občanského zákoníku dohodly, že tuto smlouvu 
lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou smluvních stran pouze písemnými dodatky 
takto označovanýmí, číslovanými vzestupnou řadou a podepsány oprávněnými Zástupci 
obou smluvních stran, pokud se nejedná O změnu ceny ve smyslu čl. Vodst. 4 této 
smlouvy. 

Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění nebude vokamžíku dodání zatížen právy 
třetích osob. 

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran O předmětu Smlouvy 
a nahrazuje veškerá ujednání smluvních stran učíněná před datem uzavření této 
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smlouvy. Práva a povinnosti výslovně neupraveně touto smlouvou se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku a předpisy souvisejícími. 

Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají 
přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními Občanského zákoníku, byt' 
by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

Všeobecné obchodní podmínky dodavatele nebo objednatele se pro smluvní vztah 
založený touto smlouvou nepoužijí. 

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem, 
autorským zákonem a vpřípadě utajovaných informací zákonem č. 412/2005 Sb., 
V platném znění. _ 

Smluvní strany si sjednaly, že podpisem této smlouvy není dotčena platnost a účinnost 
smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 31. 1. 2000, evidované u dodavatele 
pod č. 142/99 ve Znění pozdějších dodatkù (dále jen „předchozí smlouva“). Dodavatel 
bude na jejím základě pokračovat vplnění za podmínek sjednaných vpředchozí 
smlouvě až do doby jejího ukončení, které Smluvní strany sjednají formou dodatku 
k předchozí smlouvě, popř. formou dohody O ukončení předchozí smlouvy. 

.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (Zákon O registru smluv), vplatněm znění. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel zašle ,tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, 
stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizcvány 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a O změně některých 
zákonů, ve Znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob 
v Souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu těchto údajù 
a o Zrušení směrnice 95/46fES (GDPR). 

_ Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, Z nichž jeden výtisk 
obdrží dodavatel a jeden výtisk objednatel. 

Příloh z: 

Příloha č. 1 Technická specifikace 
Příloha Č. 2 Vzor Objednávky 

V Praze dne ZÚ V Praze dne H] Qm- 2018 

Objednatel 
I , _ 

Dodavatel 
CR - Gener STATNI TISKARNA CENIN, státní podnik 

f] STÁTNÍTISKARNA CW“_ 
_ _, _ Ý _ 

ŽE Státní podnik M] 
GEN[jRÁLjgj[ÉED1IE Sıjggš „ l-to 

ˇ na 'JO PRAHA 1 1u7ovA8 
ODBORI3 

, . , . . 
ígm. 

. . 
v 
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Příloha Č. 1 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Tabáková nálepka má rozměry 16 × 32 mm, nebo 20 x 44 mm. 

Na lícové straně je celoplošný ofsetový ceninový podtiskový rastr vytvořený Ze tří barev, 
které společně vytváří jednotný celek, který je symetrický k Oběma osám tabákové nálepky. 
Čtvrtou ofsetovou barvou je vytištén prvek Zmikrotextu. Podtiskový rastr je vytištěn 
kombinací ofsetových barev světle šedé, světle Zelené a žluté. Prvek Zmikrotextu je 
vytištěn světlemodrou ofsetovou barvou a obsahuje opakující se text „ČESKÁ 
REPUBLIKA“. Ústřední motiv tabákové nálepky je tvořen stylizovanými stočenýmí 
tabákovýmí lístky, které jsou ve střední části nálepky překryty oválem, ve kterém se při 
naklopení nálepky objeví písmena ,,CZ“. Celý tento motiv je vytištěn liniovým hlubotiskem 
v barvě Šedé. Rovnoběžně s kratšími stranami jsou na obou stranách tabákové nálepky 
vytištěny černou barvou následující údaje pro konečného spotřebitele: 

a) v případě cigaret: 
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně, 
2. počet kusů vjednotkovém balení určeném k přímé spotřebě 
3. cenu pro konečného spotřebitele uvedenu v celých korunách, 

b) V případě doutníků a ciqarillosż 
1. velké písmeno abecedy charakterizujicí sazbu spotřební daně, 
2. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě, 

c) v pflpadě tabáku ke kouření; 
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně, 
2. množství tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech 

1. Tiskové techniky a barevnost 

a) ofset 
- čtyři barvy 

b) liniový hlubotisk 
- dvě barvy 

0 šedá ban/a - střední část motivu liniového hlubotisku 
0 Šedá barva se žlutozelenou fíuorescencí v UV oblasti spektra - okrajové části 

motivu Iíniového hlubotisku 

c) digitální tisk nebo ofset pro dotisk hodnot 
- barva černá (nominální hodnoty, množství a sazby spotřební daně), 
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Ochranné prvky 

a) v materiálu 
- ceninový papír bez vlastní fluorescence v UV oblasti spektra s vlákny 
- plošná hmotnost 80 Q/m2 

b) V designu 
- použití lomených odstín pastelových barev Znesnadňující pořízení kopií na 

laserových kopirkách, 
- specifické podtiskově rástry a giloše použité pouze pro tabákové nálepky, 

- technikou liniového hlubotisku vytištěn motiv stylizovaných stočených tabákových 
lístků překrytých ve střední části oválem se sklopným efektem 

Archy 
a) Tabákové nálepky budou dodavatelem tištěny v arších formátu 500 x 450 mm na 

papír S ochrannými prvky dle odstavce 2 písm. a) tohoto článku. Na jednom 
archu v plném formátu je Vytištěno: 

i. 375 ks tabákových nálepek V případě tabákové nálepky O rozměru 16 X 32 mm, 
resp. 

ii. 220 ks tabákových nálepek V případě tabákové nálepky O rozměru 20 x 44 mm. 

b) Tabákové nálepky pro cigarety dodavatel dodává vcelých arších v počtech dle 
odstavce a) tohoto článku. Tabákové nálepky pro doutníky, cigarillos a tabák ke 
kouření mže dodavatel dodat i v částí archu a to V množství odpovídající 
násobku čísla: 

i. 15 v případě tabákových nálepek o rozměru 16 x 32 mm, resp. 
ii. 11 v případě tabákových nálepek o rozměru 20 X 44 mm. 

Součástí technické specifikace tabákové nálepky je jeji Samostatná část, která 
obsahuje utajované informace ve stupni utajení ,,VYHRAZENÉ“ a je založena 
a evidována u dodavatele pod č.j.: a u objednatele pod 
č.j. 

Balení 

1. Tabákové nálepky budou dodavatelem standardně balený a dodávány na vratných 
přepravních paletách 0 rozměru 620 >< 960 mm a v počtu dle požadavku objednatele 
v rámci informace O požadovaném rozložení na jednotlivé přepravní palety, avšak 
v počtu maximálně 20 000 archů na jedné paletě ve dvou sloupcích. Uložené archy 
jsou ze strany zajištěny proti posunu obtočenim polyethylenovou fólií a shora jsou 

vv zaklopeny vratnou dřevěnou deskou a přepáskovány krízem (2 × 2 pásky). 

2. Archy S natištěnými tabákovými rıálepkami jsou na paletě ukládány po složkách, 
vpřípadě menšího množství archů ve vratrıýoh obálkách. Složka obsahuje 
maximálně 500 archů, obálka se užívá Zpravidla kuložení archů vmnožství do 
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50 archů včetně, nebo k uložení pouze části archů. Každá složka a každá obálka je 
Zaplombována a opatřena těmito údaji: 

.Ĺ'L~E`±-$_°,Ečìł 

Číslem objednávky 
Číslem složky (obálky) Z celkového počtu složek (obálek) 
Celkový počet složek (obálek) 
Počtem archů nebo tabákových nálepek ve složce (obálce) 
Celkovým počtem archů nebo tabákových nálepek příslušné nominální hodnoty 

3. Na jedné paletě mohou být uloženy archy (tabákové nálepky) Zvíce objednávek. 
Vtomto případě však musí být vyrobené archy (tabákové nálepky)Z jednotlivých 
objednávek od sebe výrazně odděleny. 

4. Každá složka obsahujíci maximálně 500 archů, jakož i kartónová Obálka (dále jen 
„Obá|ka“) S obsahem do 50 archů, bude plombována. 

V Praze dne V Praze dne 1 Ú 'U7' ŽŰ18 

V Objednatel 
V I I 

Dodavatel 
CR - Generální ředitelství cel STATNI TISKARNA CENIN, státní podnik 

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEĎ __ __ ODBOR 13 “_„_§`1 › 

140 96 Praha 4, Budějovická 7 `-30 
STA-mí TISKÁHN./Ä CEŠIN 

Sláli d k 
1Č 71214011 Í ıın O0 PRATˇLAPÍ ĚUIQVAŠ 
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Vzor objednávky 

popis c_radek druh_tn n0minaI_b n0mìnaI_a po‹:et_ks 

Ozzjnz-‹1návı<flč.: 18052 1 

Sazba daně: V _______ __ _____ 
Odběratelz

__ 

Vyhotovilz
Í 

Dznurnz 09.04.2018 
__ _ 

č.fáčı‹n Dnıh TN nominálfi nomínáEA početks SPD

Q 0,0100 ,Í_,Ť 
X Í" 5047" 11270 

I-I 

_ 
0,0500 1 008 112 695 

INI X 20 113,00 so 400Ť 3009 384 
LH X 20 128,00 _ 

0" 
"E0400 3213504 

-B x __ _ 20 85,00 126 000 6 627 600 
U1 >C 20 86,00 S04 000 26 510 400 
O1 x 1Z0_ __ 87,00 2 016 000 105 2g_3_ 940 

1 

20 179,00 *--I X 756 000 40 241 880 
co ÉO X 90,00 327 600 17 526 600 
LD X 92,00 

_ ___\ 20 __ _ 
2352 ŠĚ 1_9_ 065 312 10.20 

_ 94,00 X 1253 000 13 754 160 
11_______20____ __ 99.00, ,_ _,X 252 000 14 094 360 
12 22 106,00 X 378 000 22 959 720 
13 \22 98,00 X 176 400 10 333 512 
14 

\ 23 92,00 K 302 400 ıăì9Ž_2_1_77ó 

15, 1 1 11 23 95100 X 630 000 38 108 700 

Počet vět: 16 
cıšLı‹EMz5175512 

” 0 
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