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KUPNÍ SMLOUVA 

 

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění jeho pozdějších změn (dále jen „OZ“) 

 

mezi stranami: 

 

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:   00023817 

se sídlem.  Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

zastoupena:  Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou  

bankovní spojení, č.ú.: 623101/0710 

(dále jen "Kupující")  

 

a 

 

ČSOB Factoring, a.s. 

IČ:                   45794278  

DIČ:   CZ45794278 

se sídlem: Benešovská 2538/40, 101 00 Praha 10 

zastoupena:  XXX 

bankovní spojení: XXX  

(dále jen „Prodávající“) 

 

(Kupující a Prodávající dále společně také jen jako „smluvní strany“) 
(tato kupní smlouva dále jen jako „Smlouva“) 
 
 

Článek 1. 

Předmět a účel Smlouvy 

1.01 Prodávající je vlastníkem movitého vybavení (dále jen „vybavení“), blíže specifikovaného v Příloze č. 
1 této Smlouvy a umístěného ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy v 1. NP a 2. NP objektu v 
Benešovské 2538/40, Praha 10 - Vinohrady.  

1.02 Prodávající se touto Smlouvou zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo k vybavení za 
podmínek v této Smlouvě uvedených a Kupující se zavazuje toto vybavení převzít a zaplatit za něj 
sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanovenými v čl. 4 a 5 této Smlouvy. 

1.03 Účelem této Smlouvy je zajištění provozních podmínek pro zajištění řádného plnění úkolů Kupujícího, 
stanovených platnými právními předpisy. 
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Článek 2. 

Doba a místo plnění 

2.01 Prodávající se zavazuje protokolárně i fyzicky předat vybavení Kupujícímu ke dni nabytí účinnosti této 
Smlouvy. 

2.02 Místem předání vybavení je Benešovská 2538/40, Praha 10 - Vinohrady.  

 

Článek 3. 

Způsob předání a převzetí vybavení 

3.01 O předání a převzetí vybavení smluvní strany vyhotoví protokol o jeho předání. Vybavení je převzato 
dnem podpisu protokolu obsahujícího potvrzení jeho řádného a včasného předání a převzetí dle této 
Smlouvy oprávněnou osobou Kupujícího. 

3.02 Kupující se stává vlastníkem vybavení zaplacením kupní ceny. 

 

Článek 4. 

Cena 

4.01 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, že Kupující nabývá vybavení do svého vlastnictví za kupní cenu ve výši: 
cena bez DPH  199 300,- Kč  
DPH     41 853,- Kč odpovídající sazbě 21 % 
Cena celkem  241 153,- Kč vč. DPH (dále také jen „konečná cena“). 

4.02 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená konečná cena je nejvyšší přípustná a že tedy 
nedojde k žádným jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této Smlouvě, popř. jejích dodatcích 
dohodnuto jinak. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy dojde před okamžikem zdanitelného 
plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je 
Prodávající povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny plnění, tj. konečnou cenu 
snížit či zvýšit o výši změny DPH. Konečná cena zahrnuje všechny náklady Prodávajícího spojené 
s plněním dle této Smlouvy. 

 

Článek 5. 

Fakturace a platební podmínky 

5.01 Cena bude Prodávajícímu uhrazena jednorázově po předání vybavení Kupujícímu v souladu s touto 
Smlouvou. Kupující uhradí Prodávajícímu cenu stanovenou v čl. 4 této Smlouvy na základě daňového 
dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím. Prodávající je oprávněn fakturovat až po uskutečnění 
plnění, tj. po řádném a včasném předání vybavení v souladu s touto Smlouvou. Faktura musí 
obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jejich pozdějších změn. 
Součástí faktury musí být kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu (osvědčující řádné 
a včasné předání vybavení) odpovídající podmínkám této Smlouvy. V případě, že předložená faktura 
neobsahuje náležitosti předepsané zákonem či touto Smlouvou, je Kupující oprávněn ji ve lhůtě 
splatnosti vrátit Prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě začíná běžet 
nová splatnost faktury ode dne vystavení opravené faktury. 

5.02 Splatnost faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Prodávající je povinen doručit fakturu 
Kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany se dohodly, že závazek 
k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Kupujícího ve prospěch 
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účtu Prodávajícího. Cena bude uhrazena Kupujícím na účet Prodávajícího uvedený na daňovém 
dokladu. 

5.03 Je-li Kupující v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je Prodávající oprávněn požadovat od 
Kupujícího úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními 
předpisy. 

 

Článek 6. 

Přechod nebezpečí škody na vybavení 

6.01 Nebezpečí škody na vybavení přechází na Kupujícího dnem řádného předání Prodávajícím Kupujícímu 
předávacím protokolem dle odst. 3.01 této Smlouvy. 

 

Článek 7. 

Ochrana důvěrných informací 

7.01 Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění 
této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. 
Prodávající se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla zpřístupnit důvěrné informace 
neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými 
Kupujícím Prodávajícímu popř. získanými Prodávajícím v souvislosti s plněním jeho závazků dle této 
Smlouvy je povinen Prodávající nakládat jako s důvěrnými informacemi. 

Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují: 

(a) informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění 
Prodávajícím; 

(b) informace, které Prodávající získá z jiného zdroje než od Kupujícího, které jsou jejich 
poskytovatelem označené za veřejné. 

7.02 Prodávající se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků 
vyplývajících z této Smlouvy. Prodávající se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude 
Prodávajícím seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné 
třetí osobě vyjma případů, kdy: 

(a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto informacím nezbytný 
za účelem splnění závazků Prodávajícího vyplývajících z této Smlouvy; 

(b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem Kupujícího; 
(c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost pravomocným 

a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě jeho zákonného zmocnění. 
Takovou skutečnost je Prodávající povinen na výzvu Kupujícího bez zbytečného odkladu prokázat. 

7.03 Prodávající se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich neoprávněnému získání 
třetími osobami. V případě, že Prodávající bude mít důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému 
zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 
Kupujícího. 

7.04 Prodávající je povinen předat bez zbytečného odkladu Kupujícímu veškeré materiály a věci, které od 
něho či jeho jménem převzal při plnění této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po ukončení této 
Smlouvy. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě je Prodávající povinen odstranit, a to 
nejpozději po uplynutí doby jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje. 

7.05 Prodávající se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu i všechny své 
pracovníky a poddodavatele podílející se se souhlasem Kupujícího na plnění pro Kupujícího. 
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7.06 Kupující je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti uveřejnit tuto 
Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, což Prodávající bere na vědomí, resp. 
s tím souhlasí. 

 

Článek 8. 

Závěrečná ustanovení 

8.01 Trvání Smlouvy: Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného splnění předmětu Smlouvy ze 
strany Prodávajícího i Kupujícího.  

8.02 Odstoupení od Smlouvy: Smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této 
Smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 
2002 OZ. 

8.03 Oprávněné osoby: Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy 
jsou tyto osoby: 

Za Kupujícího 
XXX 
  
Za Prodávajícího: 
XXX 
 
 

8.04 Postupitelnost. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této 
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího, a to ani částečně. 

8.05 Započtení. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající a Kupující nejsou oprávněni započíst si 
vzájemně své pohledávky z této Smlouvy.  

8.06 Oddělitelnost (salvatorní klauzule). Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, 
neúčinné či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto 
neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných 
právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují 
upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru 
ustanovení neplatného resp. neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět 
jakékoli ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, vynaloží 
strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy. 

8.07 Úplnost. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy, 
a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

8.08 Vzdání se práva. Jestliže kterákoli ze smluvních stran neuplatní své právo vyplývající z této Smlouvy 
bez zbytečného odkladu, pak takové opomenutí nezakládá vzdání se či zánik takového práva ani 
nezpůsobuje zánik jí odpovídající povinnosti. 

8.09 Soudní příslušnost. Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou řešeny 
příslušnými soudy České republiky. 

8.10 Rozhodné právo. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem. Ve všech případech, 
které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení OZ, případně dalších 
předpisů platného práva České republiky. 

8.11 Překážky. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna 
tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé straně s uvedením předpokládané doby trvání takové 
skutečnosti. 

8.12 Řešení sporů. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této Smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání. 
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8.13 Změny a doplňky. Veškeré změny této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných 
dodatků podepsaných smluvními stranami.  

8.14 Promlčení. Prodávající, jako smluvní strana, vůči níž se práva z této Smlouvy promlčují, tímto 
výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje délku promlčecí doby práv Kupujícího, 
vyplývajících z této Smlouvy na dobu 15 let. 

8.15 Platnost a účinnost. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dne 30. 6. 2019. 

8.16 Zveřejnění Smlouvy v registru smluv. Prodávající bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu 
v registru smluv a podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených 
ve Smlouvě Kupujícím v registru smluv, vyjma osobních údajů. Prodávající výslovně prohlašuje, že 
žádný údaj uvedený v této Smlouvě a jejích přílohách není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 
OZ. 

8.17 Stejnopisy. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom 1 vyhotovení. 

8.18 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Specifikace vybavení  

 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné 
vůle připojují níže své podpisy. 
 
 
 
 
V Praze dne 24. 6. 2019     V Praze dne 12. 6. 2019 
 
 
Kupující:       Prodávající: 
 
 
 
……………………………     ………………………………. 
Mgr. Irena Storová, MHA     XXX 
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv     



Prostory - vybavení

zased zased fact.účt. Scan jídelna

10001 10002 10004 10006 S1001

celkem cena/kus celkem cena/kus Název počet ks 128 127 124 122

242,00 Kč        60,50 Kč        200,00 Kč     50,00 Kč        kancel.stůl dřevěný  (730x1520x760) bílá barva / použitý 4 4

1 815,00 Kč    1 815,00 Kč  1 500,00 Kč  1 500,00 Kč  oválný stůl do zasedací místnosti (730x1200x2400) kovové nohy, olše 1 1

1 815,00 Kč    1 815,00 Kč  1 500,00 Kč  1 500,00 Kč  oválný stůl do zasedací místnosti (730x1090x2370) kovové nohy, olše 1 1

121,00 Kč        60,50 Kč        100,00 Kč     50,00 Kč        stůl ve tvaru trojúhelník (730x1400x700) kovové nohy, olše 2 1 1

2 178,00 Kč    242,00 Kč     1 800,00 Kč  200,00 Kč     kancel.židle, černá látka, područky 9 9

2 299,00 Kč    121,00 Kč     1 900,00 Kč  100,00 Kč     konferenční židle, černá látka, područky 19 7 8 4

-  Kč              363,00 Kč     -  Kč            300,00 Kč     žaluziová skříň kovová (1620x1200x450), barva černá, police + závěsný rejstříkový výsuv0

-  Kč              605,00 Kč     -  Kč            500,00 Kč     kancel.stůl (745x2900x800) barva olše, jeden konec je kulatý 0

5 445,00 Kč    544,50 Kč     4 500,00 Kč  450,00 Kč     kancel.stůl (750x1600x800) s odlišnou deskou, bílá barva 10 10

-  Kč              363,00 Kč     -  Kč            300,00 Kč     kontejner mobilní kovový 3 zásuvkový (570x420x740) černá barva v kombinaci s olší0

3 630,00 Kč    363,00 Kč     3 000,00 Kč  300,00 Kč     kontejner mobilní 3 zásuvkový (590x420x600) bílá barva s deskou 10 10

242,00 Kč        121,00 Kč     200,00 Kč     100,00 Kč     paraván stolový (380x1600) modrá barva, rám z hliníku 2 2

181,50 Kč        181,50 Kč     150,00 Kč     150,00 Kč     paraván stolový (425x1600) modrá barva, rám z hliníku 1 1

8 712,00 Kč    726,00 Kč     7 200,00 Kč  600,00 Kč     kancel.skříň (1820x800x440) police +výsuvný pult uprostřed, bílá barva 12 12

7 260,00 Kč    726,00 Kč     6 000,00 Kč  600,00 Kč     kancel.skříň (1820x800x440) police+dolní část bílá roleta se zámkem, bílá barva 10 10

5 082,00 Kč    423,50 Kč     4 200,00 Kč  350,00 Kč     kancel.skříň (750x800x440) s odlišnou deskou, bílá barva 12 12

2 178,00 Kč    726,00 Kč     1 800,00 Kč  600,00 Kč     šatní skříň (1820x600x440) přední deska odlišná s madly 3 3

121,00 Kč        60,50 Kč        100,00 Kč     50,00 Kč        kancel.skříň (730x760x400) bílá barva, použité 2 2

60,50 Kč          60,50 Kč        50,00 Kč        50,00 Kč        kancel.skříň (1090x760x400) bílá barva, použité 1 1

302,50 Kč        302,50 Kč     250,00 Kč     250,00 Kč     jídelní stolek na jedné noze, o 600, v:1100, barva divoká hruška 1 1

363,00 Kč        121,00 Kč     300,00 Kč     100,00 Kč     jídelní židlička (barová) o 350, v:830, kovová, černá látka 3 3

302,50 Kč        302,50 Kč     250,00 Kč     250,00 Kč     kulatý stůl  (o900, v:730) jedna kovová noha, barva divoká hruška 1 1

42 350 Kč        35 000 Kč     

bez DPHs DPH



Prostory - vybavení Kanceláře - první patro (2.NP)

zased JH TM DB sekret. Ob.Od. EO account/limit IT JR inkaso copy 1. sklad Ob.skl. copy 22

20001 20002 20003 20004 20005 20005 20006 20007 20008 20009 20010 S2001 S2002 S2003 S2004 jídelna

celkem cena/kus celkem cena/kus Název počet ks 214 215 221 223 228 open space 210 212 209 225 226 211

5 082,00 Kč    181,50 Kč     4200 150 kontejner mobilní kovový 3+1zásuvka (585x600x430) divoká hruška 28 5 2 19 2

726,00 Kč       181,50 Kč     600 150 kontejner mobilní kovový 3+1zásuvka (530x420x800) černá barva v kombinaci s třešní 4 1 1 1 1

1 936,00 Kč    484,00 Kč     1600 400 stůl kancel.Horizont (726x1800x800/1000) vystouplá deska na pravé straně rozšíření, divoká hruška 4 3 1

1 452,00 Kč    484,00 Kč     1200 400 stůl kancel.Horizont (726x1800x800/1000) vystouplá deska na levé straně rozšíření, divoká hruška 3 2 1

4 840,00 Kč    484,00 Kč     4000 400 stůl kancel.Horizont (726x1600x800/1000) vystouplá deska na pravé straně rozšíření, divoká hruška 10 9 1

4 840,00 Kč    484,00 Kč     4000 400 stůl kancel.Horizont (726x1600x800/1000) vystouplá deska na levé straně rozšíření, divoká hruška 10 9 1

423,50 Kč       423,50 Kč     350 350 stůl kancel. rovný (730x1600x800) divoká hruška 1 1

423,50 Kč       423,50 Kč     350 350 stůl kancel.rovný (730x2100x800) tmavá červeň 1 1

605,00 Kč       121,00 Kč     500 100 paraván 370x1800, modrá látka lucie, včetně držáků 5 3 1 1

605,00 Kč       121,00 Kč     500 100 paraván 370x1600, modrá látka lucie, včetně držáků 5 4 1

544,50 Kč       181,50 Kč     450 150 paraván 600x1600, modrá látka lucie, včetně držáků 3 3

8 954,00 Kč    242,00 Kč     7400 200 kancel.židle Praktik, černá látka, područky 37 1 1 1 1 5 2 19 3 1 3

484,00 Kč       484,00 Kč     400 400 žaluziová skříň kovová (1960x1000x450), barva šedá, dělená, 3 police, místo na kabát 1 1

12 100,00 Kč  484,00 Kč     10000 400 žaluziová skříň kovová (1960x1000x450), barva šedá, 4 police 25 2 23

968,00 Kč       484,00 Kč     800 400 žaluziová skříň kovová (1960x1200x450), barva šedá, 4 police 2 1 1

968,00 Kč       484,00 Kč     800 400 žaluziová skříň kovová (1960x1000x450), barva šedá, šatní skřín 2 1 1

484,00 Kč       484,00 Kč     400 400 žaluziová skříň kovová (1960x1200x450), barva šedá, závěsný rejstříkový výsuv 1 1

302,50 Kč       302,50 Kč     250 250 žaluziová skříň kovová (720x1200x450), barva šedá, 1 police 1 1

302,50 Kč       302,50 Kč     250 250 žaluziová skříň kovová (720x1200x450), barva šedá, horní deska divoká hruška 1 1

3 267,00 Kč    363,00 Kč     2700 300 žaluziová skříň kovová (1250x1000x450), barva šedá, horní deska divoká hruška 9 9

907,50 Kč       302,50 Kč     750 250 žaluziová skříň kovová (720x1000x450), barva šedá, horní deska divoká hruška 3 1 1 1

605,00 Kč       302,50 Kč     500 250 skříňka kovová (730x800x450), barva šedá, horní deska divoká hruška 2 2

181,50 Kč       181,50 Kč     150 150 dřevěná knihovna (1835x800x400), 4 police, světlá barva 1 1

181,50 Kč       181,50 Kč     150 150 konferenční stolek na jedné noze (750x600x600) barva divoká hruška 1 1

3 751,00 Kč    121,00 Kč     3100 100 konferenční židle, černá látka, područky 31 16 5 4 1 2 3

1 210,00 Kč    302,50 Kč     1000 250 jídelní stolek na jedné noze, o 600, v:1100, barva divoká hruška 4 4

1 452,00 Kč    181,50 Kč     1200 150 jídelní židlička (barová) o 350, v:830, kovová, černá látka 8 8

484,00 Kč       484,00 Kč     400 400 skříň dřevěná (1840x1000x400) uzavřená, černá/třešeň 1 1

968,00 Kč       484,00 Kč     800 400 skříň dřevěná (1840x1000x400) půlená uzavřená, šanonová, černá/třešeň 2 1 1

484,00 Kč       484,00 Kč     400 400 skříň dřevěná (1840x1000x400) šatní, černá/třešeň 1 1

2 420,00 Kč    1 210,00 Kč  2000 1000 kanc.stůl ve tvaru L  (715x2000x2000) kovové nohy + nástavec ve tvaru kapky, černá/třešeň 2 1 1

1 210,00 Kč    1 210,00 Kč  1000 1000 kanc.stůl ve tvaru L  (715x2000x2800) kovové nohy + kulaté zakončení, černá/třešeň 1 1

1 210,00 Kč    1 210,00 Kč  1000 1000 kanc.stůl ve tvaru L  (730x2400x1600) kovové nohy, černá/třešeň 1 1

242,00 Kč       242,00 Kč     200 200 stolek pod fax (730x700x500) kovovoé nohy, černá/třešeň 1 1

302,50 Kč       302,50 Kč     250 250 skříň dřevěná (1830x800x400) rozdělovník na poštu, třešeň 1 1

968,00 Kč       484,00 Kč     800 400 skříň dřevěná (1830x1000x400) uzavřená šatní, černá/třešeň 2 1 1

968,00 Kč       484,00 Kč     800 400 skříň dřevěná (1830x1000x400) uzavřená policová, černá/třešeň 2 1 1

484,00 Kč       484,00 Kč     400 400 skříň dřevěná (1830x1000x400) policová, černá/třešeň 1 1

484,00 Kč       484,00 Kč     400 400 skříň dřevěná (1830x1000x400) policová půlená, černá/třešeň 1 1

484,00 Kč       484,00 Kč     400 400 skříň dřevěná (1830x1000x400) uzavřená se spec.zámkem, černá/třešeň 1 1

363,00 Kč       363,00 Kč     300 300 skříň dřevěná (780x1200x400) uzavřená policová, černá/třešeň 1 1

363,00 Kč       363,00 Kč     300 300 skříň dřevěná (780x1000x400) uzavřená policová, černá/třešeň 1 1

484,00 Kč       242,00 Kč     400 200 křesílko pro návštěvy, černá látka 2 2

4 235,00 Kč    4 235,00 Kč  3500 3500 velký stůl v zasedací místnosti (4500x1830) 1 1

4 840,00 Kč    1 210,00 Kč  4000 1000 skříň z masivu (1600x890x480) uzavřená 4 4

1 815,00 Kč    1 815,00 Kč  1500 1500 stůl jednací z masivu (720x1800x900) 1 1

1 815,00 Kč    1 815,00 Kč  1500 1500 kancelářský stůl z masivu (720x2000x900) 1 1

1 210,00 Kč    1 210,00 Kč  1000 1000 kancelářský stůl z masivu (720x880x520) 1 1

302,50 Kč       302,50 Kč     250 250 kontejner z masivu 3 zásuvkový (550x420x530) 1 1

302,50 Kč       302,50 Kč     250 250 skříňka nízka z masivu uzavřená (600x1070x540) 1 1

60,50 Kč          60,50 Kč       50 50 skříň dřevená (1790x760x400) plná policová, černá barva 1 1

121,00 Kč       60,50 Kč       100 50 skříň dřevená (1790x760x400) půlená policová, černá barva 2 2

60,50 Kč          60,50 Kč       50 50 skříň dřevená (1080x760x400) půlená policová, černá barva 1 1

60,50 Kč          60,50 Kč       50 50 skříň dřevená (1790x760x400) policová, černá barva 1 1

60,50 Kč          60,50 Kč       50 50 skříň dřevená (730x760x400) uzavřená policová, černá barva 1 1

181,50 Kč       60,50 Kč       150 50 kanc.stůl dřevěný (730x1520y760) dřevěné boky, černá barva 3 3

302,50 Kč       60,50 Kč       250 50 kontejner ze dřeva 3 zásuvkový (550x410x420) černá barva 5 5

60,50 Kč          60,50 Kč       50 50 stolek dřevěný (730x760x760) černá barva 1 1

60,50 Kč          60,50 Kč       50 50 skříňka dřevěná (1080x860x400) bíla, policová půlená 1 1

60,50 Kč          60,50 Kč       50 50 stůl s bílou deskou (750x1500x800) kovové nohy v rohu 1 1

85 063,00 Kč  70 300,00 Kč  

s DPH bez DPH



Seznam - ostatní věci k prodeji

počet/ks cena/kus celkem cena/kus celkem

zasedací místnost - ProScreen 180 H roletové plátno, povrch High power 180x180 cm s tyčí 1 1200 1200 1452 1452

sklad - kovové regály - 6 polic (výška 2000 x 300 x 3840) 4 2000 8000 2420 9680

sklad - kovové regály - 6 polic (výška 2000 x 600 x 3840) 6 2500 15000 3025 18150

skříň RACK server 19" včetně vnitřního vybavení - např. panel 10x230V, ventilátor, držák kabelů, 4 9450 37800 11434,50 45738

Klimatizace NEKO KLIMA 1 32000 38720

prostory - vybavení (přízemí) 35000 42350

prostory - vybavení (1.patro) 70300 85063

základ daně 199 300 Kč           

DPH 21% 21 41 853 Kč              

241 153 Kč           241153

bez DPH s DPH


