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Rámcová smlouva o uzavírání kupních smluv, dodacích a platebních podmínkách 
č. xxx 

 
I. 

Smluvní strany 
 

1. Kupující:  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, veřejná vysoká škola 
Ekonomická fakulta 

Sídlo:  Studentská 787/13, 370 05 České Budějovice  
Zastoupený: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
Bank. spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 104725778/0300 
IČ:  60076658 
DIČ:  CZ60076658 

(dále jen „kupující“) na straně jedné 
 
a 
 
2. Prodávající: xxx 

Sídlo:  xxx  
Zastoupený: xxx 
Bank. spojení: xxx 
číslo účtu: xxx 
IČ:  xxx 
DIČ:  xxx 
zapsaný v OR vedeném xxx, oddíl xxx, vložka xxxx 
(dále jen „prodávající“) na straně druhé  
 
(společně dále také jako „smluvní strany“) 

 
tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 

rámcovou smlouvu o uzavírání kupních smluv mezi stranami, platebních a dodacích podmínkách 
(dále jen „Smlouva“): 

 
II. 

Předmět a účel Smlouvy 
1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek, kterými se budou řídit veškeré kupní smlouvy 

uzavírané mezi smluvními stranami, jakož i práva a povinnosti stran z těchto kupních smluv 
vyplývající, dodací a platební podmínky, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.  

2. Prodávající se zavazuje prodávat kupujícímu zboží, a to náplně do tiskových a kopírovacích zařízení 
uvedené v ceníku zboží, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „zboží“), na základě 
jednotlivých kupních smluv (dále též „kupní smlouvy“, „jednotlivá kupní smlouva“ či „kupní 
smlouva“) a kupující se zavazuje zboží kupovat za podmínek a za cenu stanovenou touto 
Smlouvou. 

 
III. 

Uzavírání jednotlivých kupních smluv 
1. Jednotlivá kupní smlouva bude vždy uzavřena následujícím způsobem: 

1.1. Kupující zašle prodávajícímu objednávku, která bude obsahovat druh objednávaného zboží a 
počet kusů zboží, jež mají být předmětem koupě. Kupující je oprávněn do objednávky uvést 
pouze ty druhy zboží, které jsou uvedeny v ceníku zboží, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 
Není-li dále stanoveno jinak, je kupující povinen učinit objednávku písemnou formou. Za 
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písemnou formu dle tohoto čl. 1.1. je považována rovněž e-mailová komunikace. Objednávka 
bude učiněná osobou uvedenou v čl. XI. odst. 2 této Smlouvy a touto osobou podepsána. 

1.2. Výše kupní ceny za dodané zboží je stanovena v čl. V. této Smlouvy.  
1.3. Kupní smlouva bude uzavřena okamžikem, kdy kupujícímu dojde písemné potvrzení 

objednávky ze strany prodávajícího. Za písemnou formu dle tohoto čl. 1.3. bude považována 
rovněž e-mailová komunikace. Pokud prodávající písemnou objednávku zadavatele nepotvrdí, 
bere se tato za přijatou třetím dnem po odeslání objednávky kupujícím na adresu 
prodávajícího. 

1.4. Strany se výslovně dohodly na vyloučení přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu 
ust. § 1740 odst. 3 OZ, tedy na tom, že odpověď strany této Smlouvy při uzavírání jednotlivých 
kupních smluv s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření jednotlivé kupní 
smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

2. Na základě uzavřené kupní smlouvy je prodávající povinen odevzdat kupujícímu zboží, jež je 
předmětem koupě dle této jednotlivé kupní smlouvy, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo 
k tomuto zboží a kupující je povinen uvedené zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní 
cenu. 

 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží na základě jednotlivé kupní smlouvy do dvou 
pracovních dnů od uzavření jednotlivé kupní smlouvy. 

2. Jako místo plnění, tedy místo, kde dojde k odevzdání a převzetí zboží se sjednává Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta. Přesná specifikace místa plnění bude 
uvedena v objednávce kupujícího. Nebude-li v objednávce uvedena přesná specifikace místa 
plnění dle předchozí věty, bude tímto místem Děkanát Ekonomické fakulty, Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, č. dv. …..  

  

V. 
Kupní cena 

1. Kupní cena za předmět koupě v jednotlivých kupních smlouvách bude stanovena v souladu 
s cenami zboží uvedenými v ceníku zboží, který tvoří přílohu této Smlouvy. V takto stanovené kupní 
ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží (včetně nákladů 
na dopravu do místa plnění, clo, likvidace starých náplní, apod.). 

2. Ceny zboží uvedené v ceníku jsou platné po celou dobu účinnosti této Smlouvy vyjma případů dále 
uvedených. Ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH. DPH vypočte při prodeji prodávající dle platné 
legislativy v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty. 

3. Doplnění ceníku o nové náplně (pro nově dokoupené tiskárny) bude aktualizováno dodatkem ke 
Smlouvě.  

 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí zboží kupujícím na základě 
prodávajícím vystavených daňových dokladů (faktur), a to na bankovní účet uvedený na těchto 
daňových dokladech (fakturách), který je zároveň registrovaný v registru plátců (pro případ plátce 
DPH). Strany se dohodly, že prodávající nebude požadovat a kupující nebude neposkytovat zálohy. 

2. Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu ve dvou výtiscích nejpozději do 14 dnů od 
převzetí zboží kupujícím na adresu kupujícího. Kupní cena za zboží, jež je předmětem jednotlivé 
kupní smlouvy, je splatná do 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Za den 
zaplacení kupní ceny se dle dohody smluvních stran považuje den odepsání kupní ceny sjednané 
jednotlivou kupní smlouvou z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího. 

3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. Součástí každého 
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daňového dokladu (faktury) bude originál dodacího listu podepsaný při převzetí zboží zástupcem 
kupujícího a kopie příslušné objednávky kupujícího potvrzená prodávajícím.   

4. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který 
neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo 
obsahuje nesprávné cenové údaje. 

5. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu 
(faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným 
vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu 
(faktury) a běží nová lhůta stanovená v odst. 2 tohoto čl. ode dne prokazatelného doručení 
opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu. 

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran, dodací podmínky a odevzdání a převzetí zboží 
1. Kupující bude zasílat prodávajícímu objednávky, elektronickou cestou na e-mailovou adresu: 

xxx@xxx.cz. Objednávka je okamžikem jejího doručení e-mailem závazná pro kupujícího, a to za 
předpokladu, že obsahuje náležitosti uvedené v čl. III. odst. 1 bod 1.1. této Smlouvy a je učiněna 
osobou uvedenou v čl. XI. odst. 2 této Smlouvy a touto osobou podepsána. 

2. Prodávající je povinen: 
2.1. nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky doručit kupujícímu potvrzení 

objednávky, a to na e-mail uvedený v čl. XI. odst. 2 této Smlouvy nebo uvedený 
v objednávce nebo na adresu kupujícího (dále též „potvrzená objednávka“);  

2.2. dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité; 
2.3. zajistit, aby dodané zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu 

splňovalo požadavky příslušných platných ČSN. 
3. Prodávající se zavazuje dodat ke každé položce zboží kupujícímu jako nedílnou součást dodávky 

zboží zejména dokumentaci ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů. 

4. Zboží odevzdá prodávající kupujícímu nejpozději v době plnění stanovené v čl. IV odstavec 1 této 
Smlouvy. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující převzetím zboží. 

5. Prodávající je povinen dodat a odevzdat kupujícímu vždy veškeré zboží, jež je předmětem každé 
jednotlivé kupní smlouvy, jako celek, a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu čl. VI. odstavec 
3 této Smlouvy. Kupující není povinen převzít částečné plnění nebo zboží, ke kterému prodávající 
nedodá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu čl. VI odstavec 3 této Smlouvy. 

6. Při předání zboží bude za účasti obou smluvních stran provedena jeho prohlídka. Prohlídku zboží 
za kupujícího provede zástupce kupujícího pro převzetí zboží uvedený v čl. XI. odst. 3 této Smlouvy 
nebo uvedený na objednávce zboží. Po provedené prohlídce: 

6.1. kupující zboží převezme, nevykazuje-li zboží žádné vady. Za kupujícího převezme zboží 
zástupce kupujícího pro převzetí zboží uvedený v čl. XI. odst. 3 této Smlouvy nebo 
uvedený na objednávce zboží, který při převzetí zboží doplní na všechny výtisky 
dodacího listu předložené prodávajícím datum, připojí svůj podpis a ponechá si jeden 
výtisk dodacího listu. Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k 
užívání zboží. 

6.2. kupující zboží nepřevezme, pokud zboží nebude dodáno a/nebo odevzdáno 
v požadovaném množství, jakosti, druhu a provedení, jež určuje potvrzená objednávka 
(uzavřená jednotlivá kupní smlouva) nebo tato Smlouva, nebo prodávající nepředá 
kupujícímu doklady a dokumenty ve smyslu čl. VI odst. 3 této Smlouvy. O odmítnutí bude 
sepsán oběma stranami zápis. Odmítne-li jedna ze stran sepsat či podepsat zápis, sepíše 
o tom druhá smluvní strana protokol. 

7. Odevzdáním zboží dle jednotlivých kupních smluv prodávajícím kupujícímu se rozumí vyložení 
zboží prodávajícím v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této Smlouvy z dopravního prostředku a jeho 
doručení na místo určení plnění dle čl. IV. odst. 2 této Smlouvy a převzetí tohoto zboží kupujícím. 
Předáním zboží ve vratných obalech (např. palety) se rozumí složení zboží ve vratných obalech 
prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku na místo určené zástupcem prodávajícího a 
převzetí tohoto zboží kupujícím. 
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8. Je-li zboží dle jednotlivých kupních smluv převáženo a dodáváno ve vratných obalech, nestávají se 
obaly majetkem kupujícího. Kupující není povinen zaslat, nebo dopravit obaly na své náklady zpět 
k prodávajícímu. Zástupce kupujícího sepíše v tomto případě s prodávajícím ve dvou vyhotoveních 
zápis o uložení obalů (dále jen „zápis“). Zápis bude obsahovat adresu prodávajícího, datum uložení 
obalů, druh, množství a hodnotu obalů v CZK a smluvený termín ukončení doby uložení obalů. Zápis 
bude podepsán zástupcem kupujícího a prodávajícím. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
kupující není povinen uložené obaly vydat prodávajícímu před uplynutím smluvené doby jejich 
uložení. Při převzetí obalů z uložení předloží prodávající kupujícímu svůj výtisk zápisu a kupující 
doplní oba výtisky shodně o tyto údaje: datum vrácení obalů kupujícím prodávajícímu, typ vozidla 
a jeho státní poznávací značku, čitelně jména a příjmení zástupce kupujícího a prodávajícího, kteří 
poté oba výtisky zápisu podepíší. Po doplnění a podpisu zápisu si jeden jeho výtisk ponechá 
zástupce kupujícího a druhý výtisk prodávající. 

9. Strany se dohodly, že prodávající je povinen odebírat od kupujícího prázdné náplně do tiskáren a 
to vždy na výzvu kupujícího. 

10. Smluvní strany se dohodly  
11. Prodávající je povinen: 

11.1. dodržovat pravidla publicity OP VK, OP VaVpI, Grantů  
11.2. umožnit kupujícímu provést kontrolu veškerých dokladů souvisejících s plněním této 

Smlouvy 
11.3. v souladu s obecně závaznými právními předpisy minimálně do 31. 12. 2025 archivovat 

veškeré své doklady související s plněním této Smlouvy. 
 

VIII. 
Odpovědnost za vady zboží a záruka 

1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců, jež běží od převzetí zboží kupujícím. Pokud 
je v technické či výrobní dokumentaci výrobce stanovena kratší záruční doba, platí ustanovení o 
záruce dle předchozí věty tohoto odstavce a článku Smlouvy.  

2. Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží 
písemně na adrese prodávajícího pro doručování nebo na e-mail prodávajícího………. Tato 
notifikace vad/reklamace bude obsahovat zejména označení zboží, popis vady a volbu práva při 
vadném plnění dle ust. § 2106 a § 2107 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Pokud bude kupující 
požadovat odstranění vady, může uvést rovněž lhůtu, ve které požaduje vadu odstranit.  

3. V případě, že prodávající nesouhlasí s lhůtou stanovenou kupujícím podle čl. VIII odst. 2 této 
Smlouvy, je oprávněn navrhnout lhůtu jinou, společně s jejím odůvodněním. Smluvní strany 
prohlašují, že vyvinou maximální úsilí k dosažení dohody o termínu odstranění vad za předpokladu, 
že požadavek prodávajícího je oprávněný. Neodůvodní-li nebo neprokáže-li dostatečně prodávající 
svůj požadavek na změnu termínu pro odstranění vad, je prodávající povinen odstranit tyto vady 
ve lhůtě stanovené kupujícím. 

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží, se 
až do odstranění vady do záruční doby nepočítá. 

5. V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží nebo vadu, na kterou se 
vztahuje záruka za jakost zboží, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je kupující oprávněn 
tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího. 

6. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv 
z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží. Kupující uplatní svůj nárok 
na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adresu prodávajícího pro doručování. Prodávající 
je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy. 

 
IX. 

Smluvní pokuty 
1. Za nesplnění závazku z této Smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

1.1. za prodlení se splněním povinnosti prodávajícího dodat zboží dle jednotlivých kupních 
smluv v době dodání dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy je prodávající povinen zaplatit 
kupujícímu za každý započatý den prodlení 500 CZK; 
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1.2. za prodlení se splněním povinnosti prodávajícího stanovené v čl. VII. odstavec 2 bod 2.1 
této Smlouvy, tedy při prodlení se splněním povinnosti potvrdit objednávku ve lhůtě 
stanovené v uvedeném ustanovení, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti 100 CZK;  

1.3. za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době či vad uplatněných na základě 
odpovědnosti prodávajícího za vady v termínech stanovených ve smyslu této Smlouvy je 
prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení 100 CZK; 

1.4. za porušení povinnosti prodávajícího stanovené v čl. VII odst. 10 této Smlouvy je 
prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti 20 000 CZK 

2. Kupující uplatní smluvní pokutu písemnou výzvou u prodávajícího na jeho adrese pro doručování. 
Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. 

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, jež se hradí v plné výši.  
 

X. 
Zánik Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká kromě důvodů stanovených zák. č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, také: 
1.1. dohodou smluvních stran  
1.2. jednostranným odstoupením od této Smlouvy ze strany kupujícího pro její podstatné 

porušení prodávajícím. Za podstatné porušení této Smlouvy prodávajícím se rozumí 
zejména: 

1.2.1. prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv kusu zboží, delší než 10 dnů, 
1.2.2. opakované porušení povinností prodávajícího vyplývající z této Smlouvy, přičemž 

opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 
1.3. vyčerpáním finančního limitu před uplynutím doby trvání této Smlouvy – limit činí 

300 000,- Kč bez DPH. 
1.4. Uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána 

2. Kupující je oprávněn ze stejných důvodů odstoupit také pouze od jednotlivé kupní smlouvy, jehož 
se podstatné porušení, definované v tomto článku, týká. Odstoupením kupujícího od jednotlivé 
kupní smlouvy tato Smlouva nezaniká. 

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, s účinností od jejího podpisu oběma smluvními stranami do 

30. 9. 2017. 
2. Objednávku dle čl. III. odst. 1.1 této Smlouvy jsou oprávněny činit tyto osoby ……….., e-mail 

……………. Na e-mail těchto osob se rovněž doručuje potvrzení objednávky prodávajícím. 
3. Zástupce kupujícího pro převzetí zboží dle čl. VII odst. 6 této Smlouvy je ………………, případně osoba 

určená v objednávce kupujícího dle čl. III. odst. 1.1 této Smlouvy. 
4. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, se řídí 

právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník.  

5. Strany se dohodly, že případné spory budou řešeny místně příslušným soudem dle sídla kupujícího. 
6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve 
Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

7. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly 
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která 
si strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v 
souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana 
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informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla 
druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy 

8. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 
výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran. Pro tyto účely se za písemnou formu nepovažuje výměna e-
mailových či jiných obdobných zpráv. Rovněž jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy 
nepovažují. V případě změny osob uvedených v odst. 2 a 3 tohoto čl. a/nebo změny e-mailů 
prodávajícího, na něž kupující doručuje objednávky dle čl. VII odst. 1 této Smlouvy, nebude 
vyhotoven dodatek ke Smlouvě; smluvní strana, u níž tato změna nastane, oznámí písemně tuto 
změnu druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné 
smluvní straně. 

9. Osoby uvedené v odst. 2 a 3 tohoto čl. jsou oprávněny činit to, k čemu je opravňuje tato Smlouva. 
Úkony jimi učiněné nad takto vymezený rámec jsou neplatné. 

10. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, doručování se provádí na doručovací adresy 
uvedené v čl. 1 této Smlouvy, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní 
služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního přepisu, 
doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že smluvní strana 
odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení 

11. V případě zániku prodávajícího bez likvidace je tento povinen ihned sdělit kupujícímu tuto 
skutečnost event. sdělit svého právního nástupce. Obdobné platí i v případě zrušení prodávajícího 
s likvidací V případě změny sídla nebo doručovací adresy prodávajícího je prodávající povinen 
neprodleně tuto skutečnost písemně oznámit kupujícímu. Tato změna není považována za změnu 
Smlouvy ve smyslu odst. 8 tohoto čl.. Pokud prodávající tuto povinnost nesplní, platí pro 
doručování písemností adresa uvedená v čl. 1. této Smlouvy. 

12. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy. 
13. V případě, že nastane rozpor mezi touto Smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 

aplikována ustanovení této Smlouvy. 
14. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
15. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obdrží jeden výtisk kupující a jeden výtisk 

prodávající. 
 

Příloha č. 1 – Ceník zboží 
 
 
V Českých Budějovicích, dne    V …………………., dne 
 
 
Za kupujícího      Za prodávajícího  
 
 
 
….…………………………………………….   ……………….…………….. 
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
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Vzor přílohy č. 1: Ceník prodávajícího 

Poř. č. Popisky řádků 
Jednotková 
cena Kč/ks  

bez DPH 

DPH 
(21 %) 

Jednotková 
cena Kč/ks  

s DPH 

1 Canon BCI-3e - černá       

2 Canon BCI-6C azurová       
3 Canon BCI-6M purpurová       
4 BCI-3eCMY       
5 BROTHER TN-135BK       
6 BROTHER TN-135C       
7 BROTHER TN-135M       
8 BROTHER TN-135Y       
9 BROTHER TN-135 MULTIPACK       
10 BROTHER TN-1700       
11 BROTHER TN-2120       
12 BROTHER TN-2220       
13 Brother TN3330       
14 BROTHER TN-4100       
15 CANON C-EXV14       
16 CANON CI-51 Color       
17 CANON CL-41 Color       
18 CANON CLI-8BK       
19 CANON CLI-8C       
20 CANON CLI-8M       
21 CANON CLI-8Y       
22 Canon CLI-8CMY       
23 CANON CRG 719H       
24 CANON CRG-728BK       
25 CANON EP-27       
26 CANON FX10       
27 CANON PG-40 Black       
28 CANON PG-50 Black       
29 CANON PGI-5BK       
30 CF283AD (X)       
31 EPSON C13T166434A magenta       

32 
EPSON C13T66414A černý 
       

33 EPSON C13T66424A cyan       
34 EPSON C13T66444A yellow       
35 EPSON T0481       
36 HP 51629A       
37 HP 51649AE       
38 HP C3903A       
39 HP C4092A       
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40 HP C4127X       
41 HP C6656AE       
42 HP C6657AE       
43 HP C7115X       
44 HP C8719EE       
45 HP C8771EE       
46 HP C8772EE       
47 HP C8773EE       
48 HP C8774EE       
49 HP C8775EE       
50 HP C9351CE       
51 HP C9352CE       
52 HP C9364 EE černá       
53 DC9361EE barevná       
54 HP CB 435AD       
55 HP CB 436A       
56 HP CB 436AD       
57 HP CB 540AD       
58 HP CB 541A       
59 HP CB 542A       
60 HP CB 543A       
61 HP CC 530AD       
62 HP CC 531A       
63 HP CC 532A       
64 HP CC 533A       
65 HP CE 255XD       
66 HP CE 278AD       
67 HP CE 285AD       
68 HP CE 310AD       
69 HP CE 311A       
70 HP CE 312A       
71 HP CE 313A       
72 HP CE 314A       
73 HP CE 320AD       
74 HP CE 321A       
75 HP CE 322A       
76 HP CE 323A       
77 HP CE 410X       
78 HP CE 411A       
79 HP CE 412A       
80 HP CE 413A       
81 HP CF 210X       
82 HP CF 211A       
83 HP CF 212A       
84 HP CF 213A       
85 HP Q2612A       
86 HP Q5949XD       



strana 9 (celkem 9) 
 

87 HP Q6000A       
88 HP Q7553X       
89 KONICA MINOLTA A0FN022       
90 KONICA MINOLTA A0V301H       
91 KONICA MINOLTA A0V30NH       
92 KONICA MINOLTA MT 205B       
93 KONICA MINOLTA TN-109       
94 KONICA MINOLTA TN-113       
95 KONICA MINOLTA TN-114       
96 OKI 44469704       
97 OKI 44469705       
98 OKI 44469706       
99 OKI 44469707       
100 OKI 44973508       
101 SAMSUNG ML-1210D3       
102 SAMSUNG MLT-D1042S       
103 SAMSUNG MLT-D111L       
104 SAMSUNG SCX-D4200A       
105 SHARP AR 165       
106 Kyocera TK-590C       
107 Kyocera TK-590K       
108 Kyocera TK-590M       
109 Kyocera TK-590Y       
110 Xerox 106R01374       
111 EPSON T026       
112 EPSON T027 - barevná    

 


