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Rámcová smlouva 

č. j: 82985/2014-MZE-11110 
č. smlouvy 1131-2014-11110 

(dále jen „smlouva“) 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
se sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 
IČ: 00020478 
zastoupená: Mgr. Hynkem Jordánem, ředitelem Odboru komunikace 
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 
číslo účtu: 1226-001/0710 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Profi-tisk group s.r.o. 
se sídlem: Krakovská 201/14, 779 00 Olomouc-Nové Sady 
IČ: 26868954 
DIČ: CZ26868954 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 40897 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.   
číslo účtu: ………………………………….. 
Zastoupená: Tomášem Vebrem, jednatelem společnosti 

(dále jen „poskytovatel“) 

uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 12 
odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
rámcovou smlouvu o zajištění tiskových služeb souvisejících s výrobou prezentačních a 
informačních tiskových materiálů objednatele (dále jen „rámcová smlouva“). 

Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

1) Poskytovatel se zavazuje zajistit a provést pro objednatele komplexní tiskové služby a to
v následujícím rozsahu:
 vytištění požadovaných graficky již zpracovaných materiálů dle termínu uvedeného v

objednávce;
 balení tiskovin dle požadavků objednatele;
 doprava vytištěných materiálů do sídla objednatele příp. jinam podle distribučního

seznamu dodaného objednatelem;
 příp. jednoduché grafické práce.

2) Účelem této rámcové smlouvy je, v souladu s § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen „zákon"), úprava podmínek týkajících se dílčích veřejných zakázek
na služby spočívající v komplexním zajištění tiskových služeb souvisejících s výrobou
prezentačních a informačních tiskových materiálů pro potřeby objednatele, zadávaných
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na základě této rámcové smlouvy po dobu její platnosti, a úprava vzájemných vztahů 
mezi objednatelem a poskytovatelem. Rámcová smlouva dále stanovuje veškeré 
základní podmínky jednotlivých dílčích plnění poskytovatele zadávaných na základě této 
rámcové smlouvy. Objednatel není rámcovou smlouvou vázán k odběru určitého 
množství služeb.   

 
Čl. II 

Dílčí plnění, termíny plnění a proces jejich schvalování  

 

1) Každá dílčí zakázka bude plněna na základě písemné výzvy (objednávky) ve smyslu 
§ 92 zákona odst. 1 písm. a), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách., která je 
návrhem na uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky. Písemná výzva bude 
realizována prostřednictvím elektronické komunikace. Poskytovatel má povinnost 
písemnou výzvu k poskytnutí plnění potvrdit. Toto potvrzení je přijetím návrhu na 
uzavření smlouvy na realizaci dílčí veřejné zakázky.  

 
 

 
2) Veškeré parametry, resp. podmínky plnění, které byly předmětem hodnocení v rámci 

zadávacího řízení pro uzavření rámcové smlouvy (jednotkové ceny, lhůty plnění) jsou 
pro shodná budoucí plnění podmínkami limitními. Povinností poskytovatele při zadávání 
dílčích veřejných zakázek na základě písemné výzvy je nabídnout zadavateli vždy 
takové parametry či podmínky plnění, které nabídl ve své nabídce podané v zadávacím 
řízení, v němž byla uzavřena rámcová smlouva, popřípadě podmínky pro objednatele 
výhodnější.   

 
3) Poskytovatel garantuje dodací lhůtu pro každou položku uvedenou v příloze č. 1 

v rozmezí od 2 dnů do max. 12 dní, pokud se poskytovatel s objednavatelem nedohodne 
jinak. Pro každé dílčí plnění dle článku I. této rámcové smlouvy bude v každé dílčí 
objednávce mezi objednatelem a poskytovatelem specifikována závazná dodací lhůta 
plnění požadované služby. U dílčího plnění, které je svou podstatou vázáno na konkrétní 
datum, bude toto datum v objednávce označeno za limitní termín, který musí být 
v souladu s ustanovením první věty odstavce  

 
4) Schválení a převzetí dílčích plnění v jejich finální podobě (tištěné ale i jiné podle 

podmínek daných objednávkou) potvrdí objednatel podpisem dodacího listu 
poskytovatele. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že ze strany objednatele je pověřen zajištěním plněním 

povinností Odbor komunikace a jím pověření pracovníci. Kontaktními osobami pro účely 
této smlouvy jsou: 

 
a) na straně poskytovatele: …………………………………………………………………… 
b) na straně objednatele: ……………………………………………………………………… 

 
 

Čl. III 
Cena a platební podmínky  

 
1) Plnění podle této smlouvy bude poskytováno až do vyčerpání limitu 3 350 000 Kč bez 

DPH. Výše DPH je určena charakterem jednotlivých dílčích plnění. Celková cena činí 
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maximálně 4 053 500 Kč včetně DPH (slovy: čtyřimiliónypadesáttřitisícpětset korun 
českých). Tato částka je považována za celkovou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré 
náklady a činnosti poskytovatele vynaložené na realizaci plnění podle této smlouvy.  

 
2) Cena za každé dílčí plnění bude stanovena dle závazného kalkulačního modelu, který je 

přílohou č. 1 této rámcové smlouvy. U dílčích plnění nespecifikovaných v tomto 
kalkulačním modelu nebo u dílčích plnění lišících se v nákladu či jiné položce technické 
specifikace od plnění uvedených v kalkulačním modelu bude cena stanovena dle 
kompletního ceníku grafických a tiskových služeb poskytovatele, který je přílohou č. 2 
této smlouvy. 

 
3) V případě, že v průběhu plnění na základě této rámcové smlouvy bude sazba DPH 

zvýšena nebo snížena, bude poskytovatel účtovat k ceně plnění daň z přidané hodnoty 
podle aktuálního znění zákona. 

 
4) Objednatel není rámcovou smlouvou vázán k odběru určitého množství služeb.  
 
5) Poskytovatel je plátcem DPH. 
 
6) Platba bude uhrazena na základě faktury poskytovatele zvlášť za každé dílčí plnění, 

a to do 14 dní po předání dílčího plnění objednateli. Objednatel je oprávněn pozdržet 
platbu předložené faktury, pokud by fakturované plnění bylo neúplné. Termínem úhrady 
je den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. 
Objednatel se zavazuje uhradit fakturu nejpozději do 21 dnů od jejího doručení.  

 
7) V záhlaví faktury bude uvedeno číslo jednací této smlouvy a faktura musí obsahovat 

podrobné vyúčtování fakturované částky. Faktura musí splňovat náležitosti daňového 
dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Poslední faktura za kalendářní rok musí být doručena do podatelny 
Ministerstva zemědělství nejpozději do 15. 12. příslušného roku. 

 
8) V případě, že faktura nebude obsahovat touto smlouvou nebo zákonem  předepsané 

náležitosti je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že poskytovatel je 
poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě 
není objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

 
 

Čl. IV 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1) Poskytovatel se zavazuje zajistit a provést pro objednatele na svůj náklad a na své 

nebezpečí dílčí veřejné zakázky spočívající v provedení tiskových služeb, a to za 
podmínek stanovených v každé dílčí realizační smlouvě uzavřené mezi objednatelem 
poskytovatelem. Smluvní strany nejsou oprávněny v dílčích realizačních smlouvách 
sjednat podstatně změny podmínek stanovených rámcovou smlouvou.  

 
2) Poskytovatel v souladu s předanými podklady ze strany objednatele provede vytištění 

materiálů v termínech stanovených v dílčích objednávkách. Součástí každého dílčího 
plnění bude i balení tiskovin, pokud nebude v objednávce uvedeno jinak. Poskytovatel 
dále zajistí dodání vytištěných materiálů do sídla objednatele a jsou-li v objednávce 
uvedena jiná místa, tak na tato jiná místa. 
 

3) Poskytovatel je povinen zajistit vytištění tiskovin technologií ofsetového tisku. V případě 
použití technologie digitálního tisku, poskytovatel musí garantovat srovnatelnou kvalitu 
s tiskem ofsetovým. 
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4) Poskytovatel má zřízeno kontaktní místo, na kterém bude přijímat písemné výzvy 

k podání nabídky pro plnění každé veřejné zakázky, a to: Kyselovská 125, 783 01 
Olomouc-Slavonín. 

 
5) Poskytovatel je povinen postupovat při plnění svých povinností s odbornou péčí, od 

pokynů objednatele se může odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 
objednatele a poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za 
vzniklou škodu. 

 
6) Poskytovatel je povinen se řídit pokyny objednatele a sdělovat mu veškeré informace 

s plněním podle této smlouvy související, nebo další informace, které mohou mít vliv na 
rozhodování objednatele. Na výzvu objednatele je povinen neprodleně podat zprávu 
o stavu zařizování záležitosti. 

 
7) Poskytovatel je povinen činit veškeré činnosti a plnění tak, aby nenastalo prodlení. 
 
8) Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této rámcové smlouvy má uzavřenou 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
pojištěncem třetí osobě v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to ve výši 10 
milionů Kč. Poskytovatel je povinen být nejméně v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu 
trvání této rámcové smlouvy. 

 
9) Objednatel je povinen předat poskytovateli včas věci a informace, jež jsou nutné 

k zařízení záležitostí podle této smlouvy, pokud z jejich povahy nebo této smlouvy 
nevyplývá, že je má obstarat poskytovatel.  

 
 

 
Čl. V 

Odpovědnost za vady 
 

Poskytovatel odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu plnění předmětu smlouvy a je 
povinen je odstranit na svůj náklad, a to ihned po vytknutí vad objednatelem. 
 
 

Čl. VI 
Smluvní pokuty, náhrada škody 

 
1) Objednatel se zavazuje, v případě prodlení se zaplacením dohodnuté úplaty zaplatit 

poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z neuhrazené ceny plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 

 
2) V případě prodlení poskytovatele s plněním podle termínů stanovených v každé dílčí 

objednávce, má objednatel vůči poskytovateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
3 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

 
3) Objednatel má právo neproplatit poskytovateli cenu za dílčí plnění, pokud toto bylo 

dodáno v jiné, než požadované specifikaci, stanovené v písemné výzvě objednatele 
k poskytnutí plnění, nebo byl překročen limitní termín pro dodání. Limitním termínem se 
rozumí termín, po kterém již nemá dodání dílčího plnění pro objednatele smysl a bude 
uveden v objednávce u dílčích plnění, které jsou vázány ke konkrétnímu datu.  
V případě prodlení poskytovatele s dílčím plněním, kde byl stanoven limitní termín, má 
objednatel vůči poskytovateli navíc nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % 
z ceny dílčího plnění bez DPH.  
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4) V případě nesplnění povinnosti poskytovatele podle článku IV. odst.) 8 rámcové smlouvy 

zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč. 
 

5) Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli v případě porušení povinnosti mlčenlivosti 
nebo ochrany důvěrných informací podle čl. IX smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Povinnosti poskytovatele a objednatele 
vyplývající z ustanovení právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností 
a o ochraně osobních údajů nejsou ustanoveními tohoto články dotčeny. Poskytovatel 
odpovídá v plném rozsahu za škodu, kterou v souvislosti s touto smlouvou způsobí 
objednateli či třetí osobě.  

 
6) Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Výše smluvních pokut se do výše náhrady 
škody nezapočítává. 

 
Čl. VII 

Doba trvání smlouvy 

 

1) Smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran. 
 

3) Před uplynutím sjednané doby smlouva končí:  
a. vyčerpáním cenového limitu podle článku III. odst. 1) smlouvy 
b. dohodou smluvních stran o ukončení smlouvy 
c. prohlášením konkursu na majetek poskytovatele či vstup poskytovatele do 

likvidace 
d. uplynutím dvouměsíční výpovědní lhůty počítané od prvního dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi objednatele poskytovateli podané i bez 
uvedení jejího důvodu. 
 

Po doručení výpovědi je poskytovatel povinen učinit veškerá opatření potřebná k tomu, 
aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením služeb 
podle dílčí objednávky uzavřené na základě této rámcové smlouvy. 

 
4) Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených 

občanským zákoníkem. Plnění poskytnuté smluvními stranami do účinnosti odstoupení 
zůstává odstoupením nedotčeno. 

 
5) Objednatel je oprávněn odstoupit od této rámcové smlouvy či každé dílčí realizační 

smlouvy v případě podstatného porušení podmínek této rámcové smlouvy nebo příslušné 
dílčí realizační smlouvy. Za podstatné porušení podmínek se považuje zejména porušení 
povinnosti poskytovatele stanovené touto rámcovou smlouvou nebo marné uplynutí 
přiměřené lhůty poskytnuté objednatelem k její nápravě. Odstoupení od rámcové smlouvy 
nemá vliv na platnost a účinnost uzavřených dílčích realizačních smluv, které se i poté 
nepřestanou řídit ustanoveními této rámcové smlouvy. 

 
 

Čl. VIII 
Licenční ujednání 

 
1) V případě, že na výsledky některých plnění, nebo na jejich části, poskytovaných 

poskytovatelem objednateli (dále jen „dílo“), bude vázáno některé z práv podle 
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§ 1 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), 
poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva autorů k  dílu, a že má souhlas autorů k uzavření následujících 
licenčních ujednání. Toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením 
díla teprve vznikla.  
 

2) Poskytovatel poskytuje objednateli oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům 
užití díla, bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 
množstevní rozsah užití (dále jen „licence“). 
 

3) Poskytovatel poskytuje licenci objednateli bezúplatně. 
 

4) Poskytovatel poskytuje licenci objednateli jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout 
licenci třetí osobě a dílo sám neužívat. 

 
5) Objednatel je oprávněn bez dalšího práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 
 

6) Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autorů, 
stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit díla do díla souborného, a to přímo nebo 
prostřednictvím třetích osob.  

 

Čl. IX 
Důvěrné informace 

 
1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné pokládají veškeré informace, které si smluvní 

strany před podpisem této Smlouvy i do budoucna vymění ve formě písemné či ústní, 
příp. technickými prostředky a které budou některou ze stran výslovně písemnou formou 
jako důvěrné označeny. Stejně tak se za „důvěrné informace“ pokládají informace a 
údaje týkající se činnosti, postupů, strategických plánů, záměrů a know-how, které 
budou některou ze stran výslovně jako důvěrné označeny. Dále se za „důvěrné 
informace“ pokládají veškeré informace o účetních a daňových skutečnostech 
objednatele, a dále veškeré informace, které budou některou ze stran výslovně jako 
důvěrné označeny. Všechny důvěrné informace zůstávají ve vlastnictví strany, která je 
poskytuje druhé straně. 
 

2) Poskytovateli je uložena povinnost zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, 
o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním předmětných činností. V případě, že 
poskytovatel bude uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob, 
vztahuje se na ně povinnost mlčenlivosti. Pokud poskytovatel hodlá uskutečňovat část 
smluvního plnění prostřednictvím třetích osob, je k tomu oprávněn pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele s každým takovým jednotlivým případem.  

 
3) Poskytovatel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví 

o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo 
nezávislost. 

 
4) Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být: (a) informace, které byly v době, kdy 

byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé, (b) informace, které se stanou veřejně 
známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto 
informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany podle 
této dohody, (c) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich 
poskytnutím a (d) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám 
na základě obecně závazných právních předpisů. 
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5) Smluvní strany se zavazují, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění 
svých povinností přijdou jejich pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, učiní 
veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Smluvní strany nesou plnou 
odpovědnost za případné porušení této povinnosti z jejich strany. 

 
6) Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti, ochrany důvěrných informací nebo jiné své povinnosti v tomto článku 
uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti poskytovatele 
a objednatele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně 
utajovaných skutečností a o ochraně osobních údajů nejsou ustanoveními tohoto články 
dotčeny. 

 
7) Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informací objednatelem podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 

8) Poskytovatel je srozuměn s tím, že dle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ je Objednatel 
povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejích změn a dodatků, přičemž profilem Objednatele se ve smyslu § 17 písm. w) ZVZ 
rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona 
uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který 
umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna 
ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví 
prováděcí právní předpis. Dále je Poskytovatel srozuměn s tím, že dle písmene 
b) § 147a odst. 1 ZVZ je Objednatel je povinen uveřejnit na svém profilu výši skutečné 
ceny za plnění veřejné zakázky a dle písmene c) seznam subdodavatelů dodavatele 
veřejné zakázky. 

 
 

Čl. X. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Smluvní strany se dohodly, že vztahy z této smlouvy vyplývající a jí výslovně 

neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména přiměřeně 
ustanoveními § 2586 a násl. o díle. 
 

2) Poskytovatel se zavazuje chránit dobré jméno objednatele a udržovat veškeré 
informace, zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je třetím osobám. 

 
3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

 
4) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stranami. 
 
5) Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li v této 

smlouvě stanoveno jinak. Právo na náhradu škody není dotčeno ustanoveními o smluvní 
pokutě ani zaplacením této pokuty. 

 
6) Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené 
a že ke dni uzavření této smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdější předpisů,  
a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím 
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úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou objednateli prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.  

 
7) 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. 

 
8) Poskytovatel se zavazuje vrátit objednateli v případě ukončení tohoto smluvního 

vztahuveškeré poskytnuté písemnosti a nosiče informací, a to nejpozději k datu 
ukončení účinnosti této smlouvy. 

 
9) Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze, pokud tato smlouva nestanoví jinak, 

bez písemného souhlasu druhé smluvní strany převádět na třetí stranu. 
 

10) Nedílnou součást této rámcové smlouvy tvoří následující přílohy: 
 

a) příloha č. 1 – Kalkulační model  
b) příloha č. 2 – Kompletní ceník grafických a tiskových služeb poskytovatele  

 
11) Tato smlouva je zhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 

obdrží objednatel a  jeden poskytovatel.  
 
12) Tato smlouva byla smluvními stranami sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 

určitě vážně a srozumitelně, smluvní strany se řádně seznámily s obsahem této 
smlouvy, které porozuměly a nemají proti ní žádných námitek a na důkaz souhlasu 
s textem smlouvy připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
13) Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení o ochraně informací, licenční 

ustanovení ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku účinnosti této smlouvy.  

 
 
 
 
V Praze dne  2. 3. 2015     V Olomouci dne 23. 2. 2015 
 
 
 
………………………………………………………  ................................................................... 
 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
Mgr. Hynek Jordán 
ředitel Odboru komunikace 
 
 
 
 

Profi-tisk group s.r.o. 
Tomáš Vebr 
jednatel společnosti 



Výpočet modelové nabídkové 

ceny kalkulačního modelu

Cena za celou dílčí položku bez 

DPH v Kč**

Náklad: 10 000 ks

Formát: A3 + klopa, 2 sklady

Materiál: 300 g křída mat, lamino mat

Barevnost: 4/4
Kompletace: balení po 50 ks do fólie

Náklad: 800 000 ks

Formát: A5

Materiál: 200 g kladívkový papír

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 100 ks do fólie

Náklad:  500 ks sad výukových karet. Každá sada obsahuje 12 druhů 

karet + obálku

Formát: karty ‐ A6, obálka ‐ 21,7 x 15,2 cm (ve složeném tvaru A6); 

výška hřbetu cca 4 mm + lepená klopa o výšce 3,5 cm

Materiál: karty ‐ 250 g ofset, obálka ‐ 200 g křída mat + 1/0 matné 

lamino

Barevnost: karty ‐ 1/1, obálka ‐ 4/1
Kompletace: po 20 ks sad do fólie

Náklad: 5 000 ks

Formát: 148 x 210 mm

Počet dílků: 45

Materiál: výsek z šedé lepenky o síle cca 1,5 mm (950 g/m2), potah 

lesklá křídla 135 g/m2, vložený leták lesklá křída 135 g/m2

Barevnost: potah 4/0, leták 4/0
Kompletace: ve složeném stavu na nosné podložce z třívrstvé 

lepenky, zataveno ve fólii po jednom kuse, 20 ks ve fólii

Náklad:  12 druhů po 1 ks

Formát: 900 (š) x 1200  (d.) mm

Materiál: 180 g matný fotopapír
Barevnost: 4/0

Náklad: 2 000 ks

Formát: 250 x 140 mm, 250 x 160 mm stojánek, 30 listů, obálka, 

stojánek

Vazba: twin ware bílá 

Materiál: obálka 150 g křída mat, vnitřní listy 100 g křída mat

Barevnost: obálka 4/0, vnitřní blok 4/4
Kompletace: do folie po 1 ks a po 10 ks

Náklad: 1 000 ks

Formát: A4 + 2 klopy

Barevnost: 4/0

Materiál: 300 g křída mat, lamino mat 1/0
Kompletace: složené, balení po 10 ks do fólie

Náklad: 3 000 ks

Formát: A4, 20 stran

Vazba: V1
Materiál: obálka 200 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 140 g 

ofset

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 20 ks do fólie

Náklad: 100 ks

Formát: 9 x 5 cm

Materiál:  strukturovaný béžový karton 240 g

Barevnost: 4/0
Kompletace: po 50 ks do fólie

Náklad: 1 000 ks

Formát: 33 x 23 cm, 54 stran + obálka

Vazba: twin ware bílá 

2. Rozvrh

210 000,00

3. Výukové karty

6 330,00

4. Puzzle

65 000,00

5. Plakáty

2 100,00

8. Pracovní sešit 

33 000,00

Příloha č. 1 smlouvy: Kalkulační model

Dílčí položka *Technická specifikace plnění

9. komplimentka

300,00

1. Pexeso

70 000,00

7. Desky

13 000,00

6. Stolní kalendář

60 000,00



Materiál: obálka 200 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 115 g 

křída mat

Barevnost: obálka 4/1, vnitřní blok 4/0
Kompletace: po 10 ks do fólie

Náklad: 6 000 ks

potisk CD 4/0
kompletace: kartonový obal, potisk 4/0

Náklad: 500 ks

potisk CD 4/0, booklet 4/4
Kompletace: jewel box ‐ černý tray, fólie

Náklad: 20 ks

Formát: A4

Materiál: 250 g křída matná

Barevnost: 4/0
Kompletace: balení po 3 ks do fólie

Náklad: 13 ks

Formát: A2

Materiál: lesklá samolepa + lamino, kašír na kappa desku

Barevnost: 4/0
Kompletace: balení po 1 kusu do fólie

Náklad: 1 ks

Formát: 100 x 200 cm s nožičkami

Materiál: hliníková konstrukce, tištěná plocha na PVC

Barevnost: 4/0
Kompletace: baleno do tex. obalu

Náklad: 200 ks

Formát: A5

Materiál: 250 křída matná, lamino mat 1/1

Barevnost: 4/4
Kompletace: balení po 50 ks do fólie

Náklad: 3 000 ks

Formát: A6

Materiál: 200 g křída mat

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 100 ks do fólie

Náklad: 2000 ks

Formát: 396 x 210 mm (8 stran) + sklad na DL 

Materiál: 170 g křída mat + lak mat 1/1

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 100 ks do fólie

Náklad: 5 000 ks

Formát: A4, 2 sklady na DL

Materiál: 170 g křída mat + lak mat 1/1

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 100 ks do fólie

Náklad: 7 druhů po 800 ks

Formát: A4, 2 sklady na DL

Materiál: 170 g křída mat + lak mat 1/1

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 100 ks do fólie

Náklad: 500 ks

Formát: A5, 68 stran

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Vazba: V1

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 10 ks do fólie

Náklad:  700 ks

Formát: 100 x 185 mm, 32 stran

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 100 g 

křída mat

Vazba: V1

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 10 ks do fólie

Náklad:  500 ks

Formát: A4, 52 stran

12. CD ‐ ROM II

18. Skládaný leták I

15. Roll‐up 

3 000,00

500,00

17. leták 

2 400,00

10. Motivační kalendář

39 900,00

6 500,00

9 300,00

20 590,00

21. Brožura I

19. Skládaný leták II

6 600,00

20. Skládaný leták III

16. pozvánka 

14. Šek 

3 100,00

10 670,00

22. Brožura II

13. Diplom

30,00

11. CD‐ROM I

45 000,00

21 000,00



Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Vazba: V1

Barevnost: obálka 4/1, vnitřní strany 1/1
Kompletace: po 20 ks do fólie

Náklad: 2 000 ks

Formát: A4, 20 stran

Vazba: V1

Materiál: obálka 200 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 115 g 

křída mat

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 25 ks do fólie

Náklad: 1000 ks

Formát: A5, 52 stran

Vazba: V1

Materiál: obálka 200 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 20 ks do fólie

Náklad: 5000 ks

Formát: A6, 12 stran

Vazba: V1

Materiál: obálka 200 g křída lesk + lamino lesk 1/0, vnitřní blok 100 g 

křída lesk

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 50 ks do fólie

Náklad: 2 000 ks

Formát: A5, 36 stran

Vazba: V1

Materiál: obálka 200 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 25 ks do fólie

Náklad:  350 ks

Formát: A5, 208 stran

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Vazba: V2

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 5ks do fólie

Náklad:  1000 ks

Formát: 210 x 210 mm, 40 stran

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 115 g 

křída mat

Vazba: V1

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 20 ks do fólie

Náklad:  800 ks

Formát: A5, 60 stran

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 100 g 

křída mat

Vazba: V1

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 10 ks do fólie

Náklad:  6 000 ks

Formát: A5, 276 stran

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Vazba: V2

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 5ks do fólie

Náklad:  800 ks

Formát: A4, 100 stran

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Vazba: V2

30. Publikace III

26. Brožura VI

20 340,00

23 800,00

12 340,00

46 700,00

24. Brožura IV

180 000,00

32. Publikace V

31. Publikace IV

23 800,00

28. Publikace I

25. Brožura V

29. Publikace II

19 100,00

14 200,00

18 500,00

23. Brožura III

27. Brožura VII



Barevnost: 4/4
Kompletace: po 10 ks do fólie

Náklad: 1 500 ks

Formát: A4, 140 stran

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Vazba: V2

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 10 ks do fólie

Náklad:  1 500 ks

Formát: A4, 28 stran

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 80 g 

ofset

Vazba: V1

Barevnost: obálka 4/1, vnitřní strany 1/1
Kompletace: po 20 ks do fólie

Náklad:  2 000 ks

Formát: A4, 56 stran

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Vazba: V1

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 10 ks do fólie

Náklad:  500 ks

Formát: A5, 128 stran

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Vazba: V2

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 10 ks do fólie

Náklad: 1 500 ks

Formát: A4, 52 stran

Vazba: V1

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 20 ks do fólie

Náklad: 1 000 ks

Formát: A4, 20 stran

Vazba: V1

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 20 ks do fólie

Náklad: 800 ks

Formát: A4, 130 stran

Vazba: V2

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 10 ks do fólie

Náklad: 500 ks

Formát: A4, 90 stran

Vazba: V2

Materiál: obálka 200 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 10 ks do fólie

Náklad:  35 000 ks

Formát: A5, 100 stran

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Vazba: V2

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 5 ks do fólie

Náklad: 5 000 ks

41. Praktická příručka I

33. Publikace VI

40. Publikace XIII

38 000,00

55 000,00

36. Publikace IX

35. Publikace VIII

37. Publikace X

67 800,00

18 600,00

90 000,00

34. Publikace VII

17 000,00

33 000,00

39. Publikace XII

46 000,00

380 000,00

44 900,00

38. Publikace XI



Formát: A4, 52 stran

Vazba: V1

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 20 ks do fólie

Náklad: 2 000 ks

Formát: A5, 80 stran

Vazba: V2

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g 

křída mat

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 20 ks do fólie

Náklad: 1 000 ks

Formát: A4, 130 stran

Vazba: V2

Materiál: obálka 200 g křída lesk + lamino lesk 1/0, vnitřní blok 80 g 

bezdřevý ofset

Barevnost: obálka 4/1, vnitřní blok 1/1
Kompletace: po 10 ks do fólie

Náklad: 5 000 ks

Formát: A4, 270 stran

Vazba: V2

Materiál: obálka 200 g křída lesk + lamino lesk 1/0, vnitřní blok 80 g 

bezdřevý ofset

Barevnost: obálka 4/1, vnitřní blok 1/1
Kompletace: po 10 ks do fólie

Náklad:  350 ks

Formát: A5, 150 stran

Materiál: obálka potah 135 g křída mat + lamino , vnitřní blok 100 g 

křída mat

Vazba: V8

Barevnost: 4/4
Kompletace: po 5 ks do fólie

2 133 444,00

*Počet stran je uveden bez 

obálky.

** Cena zahrnuje tisk, balení a 

dopravu plnění do sídla 

objednatele.

170 000,00

CELKEM

44. Praktická příručka IV

36 300,00

45. Praktická příručka V

32 609,00

46. Reprezentativní publikace 

I

42 135,00

43. Praktická příručka III

42. Praktická příručka II

75 000,00



  
 

 

 
 Příloha č. 2 smlouvy 
Kompletní ceník grafických a tiskových služeb poskytovatele  
 

 

veřejná zakázka s názvem: Zajištění tiskových služeb pro Ministerstvo zemědělství 
 
1. Základní identifikační údaje 
Zadavatel ve smyslu zákona: Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

Právní forma: Organizační složka státu, kód 325 
Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

 
Odbor: Odbor komunikace 
Zadavatelský útvar: Odbor komunikace 
Sídlo: Těšnov 17, 110 00 Praha 1 
E-mail: info@mze.cz 
IČ/DIČ: 00020478/není plátcem DPH 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Lucie Gnojková 
E-mail: …………………………. 

 
1.2. Uchazeč 
Obchodní firma nebo název: Profi-tisk group s.r.o. 
Sídlo/místo podnikání: Krakovská 201/14, 779 00 Olomouc-Nové Sady 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Telefon/fax: +420 585 436 228 
E-mail: produkce@profitisk.cz 
IČ: 26868954 
DIČ: CZ26868954 
Spisová značka v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 40897 
Statutární orgán: Tomáš Vebr, jednatel 

 
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Petr Danko, obchodní zástupce 
Telefon/fax: ……………………… 
E-mail: ……………………… 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 

 
 
 
V Olomouci dne ……………………… 2015 
 
 
 
 
         ------------------------------------ 
             Tomáš Vebr, jednatel 

Ceník služeb – grafika, tisk 

 …………… …………. 

………….. ………. …………. 

…………… ………… ……… 

……………. ……….. ………. 

………….. ………. …………. 

………….. ………. ………… 

………….. ………… ………….. 

………….. - ………… 

………….. - ………… 

………….. - ………….. 


