
Příloha č. 1 kupní smlouvy - Seznam Zboží vč. míst dodání

#
Kód typové 

položky
Název typové položky Počet ks Organizace

Místo dodání 

ulice a č.p.

Místo dodání 

PSČ

Místo dodání 

město

Místo dodání 

kraj
Osoba odpovědná za převzetí 

Telefon osoby odpovědné za 

převzetí 
E-mail osoby odpovědné za převzetí Název a reg. č. projektu Fakturační místo Kontaktní osoba pro účely fakturace

Telefon kontaktní osoby pro účely 

fakturace
E-mail kontaktní osoby pro účely fakturace

1 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
8 Uřad práce ČR Klavíkova 1570/7 370 04 České Budějovice Jihočeský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

2 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
13 Uřad práce ČR Klavíkova 1570/7 370 04 České Budějovice Jihočeský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

3 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
8 Uřad práce ČR Klavíkova 1570/7 370 04 České Budějovice Jihočeský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

4 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Wonkova 1142/1 500 02 Hradec Králové Královéhradecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

5 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Kladská 1092 547 01 Náchod Královéhradecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

6 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Havlíčkova 56 506 01 Jičín Královéhradecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

7 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Horská 5 541 01 Trutnnov Královéhradecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

8 391120021
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Horská 5 541 01 Trutnnov Královéhradecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

9 391120021
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Štemberkova 1433 516 01 Rychnov nad Kněžnou Královéhradecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

10 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Wonkova 1142/1 500 02 Hradec Králové Královéhradecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

11 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Kladská 1092 547 01 Náchod Královéhradecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

12 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Horská 5 541 01 Trutnnov Královéhradecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

13 391120052
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě šedá)
2 Uřad práce ČR Wonkova 1142/1 500 02 Hradec Králové Královéhradecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

14 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Jihlavská 42 580 01 Havlíčkův Brod Vysočina [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

15 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Komenského nám. 1189/8 674 01 Třebíč Vysočina [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

16 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Strojírenská 2210/28 591 01 Žďár nad Sázavou Vysočina [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

17 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Brtnická 2531/21 586 01 Jihlava Vysočina [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

18 391120022
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Pražská 2461 393 01 Pelhřimov Vysočina [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

19 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Brtnická 2531/21 586 01 Jihlava Vysočina [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

20 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Komenského nám. 1189/8 674 01 Třebíč Vysočina [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

21 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Strojírenská 2210/28 591 01 Žďár nad Sázavou Vysočina [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

22 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Brtnická 2531/21 586 01 Jihlava Vysočina [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

23 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Komenského nám. 1189/8 674 01 Třebíč Vysočina [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

24 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Strojírenská 2210/28 591 01 Žďár nad Sázavou Vysočina [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

25 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Strojírenská 2210/28 591 01 Žďár nad Sázavou Vysočina [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II, reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

26 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Svobody 207/52 350 02 Cheb Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Evropské služby zaměstnanosti ČR II, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

27 391120052
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě šedá)
1 Uřad práce ČR Svobody 207/52 350 02 Cheb Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Evropské služby zaměstnanosti ČR II, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

28 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Jednoty 654 356 01 Sokolov Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Evropské služby zaměstnanosti ČR II, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

29 391120052
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě šedá)
1 Uřad práce ČR Jednoty 654 356 01 Sokolov Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Evropské služby zaměstnanosti ČR II, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

30 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Závodní 385/98 360 01 Karlovy Vary Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Evropské služby zaměstnanosti ČR II, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

31 391120052
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě šedá)
1 Uřad práce ČR Závodní 385/98 360 01 Karlovy Vary Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Evropské služby zaměstnanosti ČR II, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

32 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Svobody 207/52 350 02 Cheb Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

33 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Jednoty 654 356 01 Sokolov Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

34 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Závodní 385/98 360 01 Karlovy Vary Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II, reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

35 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Závodní 385/98 360 01 Karlovy Vary Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

36 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Jednoty 654 356 01 Sokolov Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

37 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Svobody 207/52 350 02 Cheb Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

38 391120050
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(černá)
2 Uřad práce ČR Závodní 385/98 360 01 Karlovy Vary Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

39 391120050
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(černá)
1 Uřad práce ČR Jednoty 654 356 01 Sokolov Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

40 391120050
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(černá)
1 Uřad práce ČR Svobody 207/52 350 02 Cheb Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

41 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Závodní 385/98 360 01 Karlovy Vary Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

42 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Jednoty 654 356 01 Sokolov Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

43 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Svobody 207/52 350 02 Cheb Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

44 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Klínovecká 1407 363 01 Ostrov Karlovarský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

45 391120051
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě modrá)
2 Uřad práce ČR Dr. Milady Horákové 580/7 460 01 Liberec Liberecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

46 391120021
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Dr. Milady Horákové 580/7 460 01 Liberec Liberecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

47 391120021
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Dr. Milady Horákové 580/7 460 01 Liberec Liberecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Evropské služby zaměstnanosti ČR II, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

48 391120051
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě modrá)
4 Uřad práce ČR Dr. Milady Horákové 580/7 460 01 Liberec Liberecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Evropské služby zaměstnanosti ČR II, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

49 391120021
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
3 Uřad práce ČR Dr. Milady Horákové 580/7 460 01 Liberec Liberecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Zpět do práce v Libereckém kraji, reg.č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000045 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

50 391120021
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Dr. Milady Horákové 580/7 460 01 Liberec Liberecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji, reg.č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000048 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

51 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Mr. Štefánika 1059/20 787 01 Šumperk Olomoucký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

52 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Vejdovského 988/4 779 00 Olomouc Olomoucký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

53 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Karla Čapka 1147, Jeseník 790 01 Jeseník Olomoucký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

54 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Žerotínovo nám. 168/21 750 02 Přerov Olomoucký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

55 391120050
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(černá)
1 Uřad práce ČR Karla Čapka 1147, Jeseník 790 01 Jeseník Olomoucký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

56 391120052
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě šedá)
1 Uřad práce ČR Žerotínovo nám. 168/21 750 02 Přerov Olomoucký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

57 391120022
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Vejdovského 988/4 779 00 Olomouc Olomoucký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

58 391120022
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Vejdovského 988/4 779 00 Olomouc Olomoucký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

59 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR tř. Kosmonautů 989/8 779 00 Olomouc Olomoucký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

60 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Mr. Štefánika 1059/20 787 01 Šumperk Olomoucký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

61 391120022
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Vejdovského 988/4 779 00 Olomouc Olomoucký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Evropské služby zaměstnanosti ČR II, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

62 391120010
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
2 Uřad práce ČR Kosmonautů 989/8 779 00 Olomouc Olomoucký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Záruky pro mladé v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000008 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

63 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Na Poříčí 3510 738 01 Frýdek-Místek Moravskoslezský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

64 391120010
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
2 Uřad práce ČR Velká 196/10 702 00 Ostrava Moravskoslezský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

65 391120010
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Tř. Osvobození 1388/60a 735 06 Karviná Moravskoslezský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

66 391120010
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Poštovní 621 739 61 Třinec Moravskoslezský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

67 391120010
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Msgr. Šrámka 1099 741 01 Nový Jičín Moravskoslezský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

68 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Květná 64 792 01 Bruntál Moravskoslezský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

69 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Bochenkova 4 746 01 Opava Moravskoslezský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

70 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
3 Uřad práce ČR B. Vikové-Kunětické 2011 530 02 Pardubice Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

71 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
2 Uřad práce ČR B. Vikové-Kunětické 2011 530 02 Pardubice Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

72 391120052
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě šedá)
4 Uřad práce ČR B. Vikové-Kunětické 2011 530 02 Pardubice Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

73 391120010
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
3 Uřad práce ČR B. Vikové-Kunětické 2011 530 02 Pardubice Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

74 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
2 Uřad práce ČR B. Vikové-Kunětické 2011 530 02 Pardubice Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Úřad práce ČR, KrP České Budějovice, 

Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice 4

Úřad práce ČR, KrP Hradec Králové, Hradec 

Králové, Wonkova 1142/1

Úřad práce ČR, KrP Jihlava, Brtnická 2531/21, 

586 01 Jihlava 1

Úřad práce ČR, KrP Karlovy Vary, Závodní 

385/98, 360 01, Karlovy Vary

Úřad práce ČR, KrP Liberec, Dr. Milady 

Horákové 580/7, 460 01 , Liberec

Úřad práce ČR, KrP  Olomouc, Vejdovského 4, 

Olomouc 779 00

Úřad práce ČR, KrP Ostrava, Zahradní 368/12, 

701 10 Ostrava 

Úřad práce ČR, KrP Pardubice, B. Vikové -

Kunětické 2011, 530 02 Pardubice



75 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
2 Uřad práce ČR B. Vikové-Kunětické 2011 530 02 Pardubice Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

76 391120010
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Cihlářova 13 571 01 Moravská Třebová Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

77 391120051
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě modrá)
3 Uřad práce ČR Cihlářova 13 571 01 Moravská Třebová Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

78 391120010
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Bezručova 2055/13 568 02  Svitavy Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

79 391120051
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě modrá)
2 Uřad práce ČR Bezručova 2055/13 568 02  Svitavy Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

80 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR 17. listopadu 1394 562 01 Ústí nad Orlicí Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

81 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Opletalova 92 563 01 Lanškroun Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

82 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
2 Uřad práce ČR B. Vikové-Kunětické 2011 530 02 Pardubice Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

83 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Bezručova 2055/13 568 02 Svitavy Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

84 391120051
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě modrá)
2 Uřad práce ČR Bezručova 2055/13 568 02 Svitavy Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

85 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR 17. listopadu 1394 562 01 Ústí nad Orlicí Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

86 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Kaplířova 2731/7 320 73 Plzeň Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Šance pro padesátníky v Plzeňském kraji, reg.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000035 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

87 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Kaplířova 2731/7 320 73 Plzeň Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Rodina i práce v Plzeňském kraji, reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000036 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

88 391120022
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Tř. Míru 1633 347 01 Tachov Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Evropské služby zaměstnanosti ČR II, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

89 391120051
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě modrá)
2 Uřad práce ČR Tř. Míru 1633 347 01 Tachov Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Evropské služby zaměstnanosti ČR II, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

90 391120010
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Tř. Míru 1633 347 01 Tachov Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

91 391120010
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
4 Uřad práce ČR Kaplířova 2731/7 320 73 Plzeň Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

92 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
3 Uřad práce ČR Kaplířova 2731/7 320 73 Plzeň Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Evropské služby zaměstnanosti ČR II, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

93 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Voříškova 825 339 01 Klatovy Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

94 391120052
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě šedá)
1 Uřad práce ČR Palackého 162 337 01 Rokycany Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

95 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Tř. Míru 1633 347 01 Tachov Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

96 391120052
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě šedá)
1 Uřad práce ČR Kaplířova 2731/7 320 73 Plzeň Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

97 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR B. Staška 265 344 01 Domažlice Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

98 391120051
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě modrá)
1 Uřad práce ČR B. Staška 265 344 01 Domažlice Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

99 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Voříškova 825 339 01 Klatovy Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

100 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Nádražní 1226 342 01 Sušice Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

101 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Tř. Míru 1633 347 01 Tachov Plzeňský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

102 391120050
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(černá)
9 Uřad práce ČR Domažlická 11, Praha 3 130 00 Praha Hl. m. Praha [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

103 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
4 Uřad práce ČR Domažlická 11, Praha 3 130 00 Praha Hl. m. Praha [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

104 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
5 Uřad práce ČR Domažlická 11, Praha 3 130 00 Praha Hl. m. Praha [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

105 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Domažlická 11, Praha 3 130 00 Praha Hl. m. Praha [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

106 391120010
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Žerotínova 38, Praha 3 130 00 Praha Hl. m. Praha [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

107 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Domažlická 11, Praha 3 130 00 Praha Hl. m. Praha [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

108 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Novodvorská 803, Praha 4 140 00 Praha Hl. m. Praha [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

109 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
2 Uřad práce ČR Domažlická 11, Praha 3 130 00 Praha Hl. m. Praha [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Evropské služby zaměstnanosti ČR II, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

110 391120052
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě šedá)
2 Uřad práce ČR Domažlická 11, Praha 3 130 00 Praha Hl. m. Praha [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Evropské služby zaměstnanosti ČR II, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

111 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
10 Uřad práce ČR Dvořákova 1609/18 400 21 Ústí nad Labem Ústecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

112 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
9 Uřad práce ČR Dvořákova 1609/18 400 21 Ústí nad Labem Ústecký [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

113 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Na Morávce 1215 686 52 Uherské Hradiště Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

114 391120050
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(černá)
1 Uřad práce ČR Na Morávce 1215 686 52 Uherské Hradiště Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

115 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Erbenovo nábřeží 4251/2c 767 01 Kroměříž Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

116 391120050
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(černá)
1 Uřad práce ČR Pod Žamboškou 1024 755 01 Vsetín Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

117 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Pod Žamboškou 1024 755 01 Vsetín Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

118 391120050
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(černá)
1 Uřad práce ČR Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

119 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

120 391120050
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(černá)
1 Uřad práce ČR Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

121 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

122 391120052
Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel 

(tmavě šedá)
2 Uřad práce ČR Na Morávce 1215 686 52 Uherské Hradiště Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

123 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

124 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Pod Žamboškou 1024 755 01 Vsetín Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

125 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Tř. T. Bati 5267, Zlín 760 01 Zlín Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

126 391120010
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Erbenovo nábřeží 4251/2c 767 01 Kroměříž Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

127 391120022
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
1 Uřad práce ČR Pod Žamboškou 1024 755 01 Vsetín Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

128 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Na Morávce 1215 686 52 Uherské Hradiště Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Efektivní služby zaměstnanosti, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

129 391120010
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
2 Uřad práce ČR Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

130 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Pod Žamboškou 1024 755 01 Vsetín Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

131 391120010
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
1 Uřad práce ČR Na Morávce 1215 686 52 Uherské Hradiště Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR, reg. č.: 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

132 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Evropské služby zaměstnanosti ČR II, reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

133 391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá 
2 Uřad práce ČR Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II, reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

134 391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s 

podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká 
10 MPSV Kartouzská 4 150 00 Praha Hl. m. Praha [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Podpora implementace OPZ: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002730 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]
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Úřad práce ČR, KrP Zlín, Čiperova 5182, 760 

42 Zlín

Úřad práce ČR, KrP Pardubice, B. Vikové -

Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

Úřad práce ČR, KrP Plzeň, Kaplířova 2731/7, 

320 73  Plzeň

Úřad práce ČR, KrP Praha, Domažlická 11, 

Praha 3

Úřad práce ČR, KrP Ústí nad Labem, 

Dvořákova 1609/18, 400 21, Ústí nad Labem



Kód typové 

položky
Název typové položky Určení židle Mechanismus židle Podnož židle Područky židle Sedák židle Opěrák židle Potah židle Ilustrativní obrázek * Nosnost židle

Záruka na 

mechanismus 

židle

Záruka na potah 

židle
Technické podmínky

Požadavek na shodu                       

s normami

391120008

Kancelářská otočná židle 

síťovaná s podhlavníkem a 

bederní opěrkou - měkká 

podlaha  (černá)

pro celodenní sezení 

u počítače

synchronní s blokací v 

přední poloze, s 

možností nastavení síly 

protiváhy

kovový pětiramenný kříž 

bez viditelných svárů, s 

kolečky na měkkou 

podlahu

výškově stavitelné

anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný 

minimálně v intervalu 46-60 cm s 

plynovým tlumičem, šířka sedáku 

minimálně 48 cm, hloubka sedáku 

minimálně 45 cm

opěrák s polohovatelným podhlavníkem; 

výška opěráku minimálně 60 cm, 

podhlavník s nastavitelnou výškou a 

sklonem,                         s bederní výškově 

stavitelnou opěrkou

potah sedáku (příp. i podhlavníku)            

v černé barvě s odolností proti 

žmolkování na úrovni minimálně stupně 

4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 

otěruvzdorností minimálně na úrovni 

100 tis. cyklů

min. 130 kg min. 5 roků min. 5 roků
viz Výzva k podání 

nabídky

ČSN EN 1335-1:2000, ČSN 

EN 1335-2:2009

391120010

Kancelářská otočná židle 

síťovaná s podhlavníkem a 

bederní opěrkou - měkká 

podlaha  (tmavě šedá)

pro celodenní sezení 

u počítače

synchronní s blokací v 

přední poloze, s 

možností nastavení síly 

protiváhy

kovový pětiramenný kříž 

bez viditelných svárů, s 

kolečky na měkkou 

podlahu

výškově stavitelné

anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný 

minimálně v intervalu 46-60 cm s 

plynovým tlumičem, šířka sedáku 

minimálně 48 cm, hloubka sedáku 

minimálně 45 cm

opěrák s polohovatelným podhlavníkem; 

výška opěráku minimálně 60 cm, 

podhlavník s nastavitelnou výškou a 

sklonem,                   s bederní výškově 

stavitelnou opěrkou

potah sedáku (příp. i podhlavníku)           v 

tmavých odstínech šedé s odolností 

proti žmolkování na úrovni minimálně 

stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 

otěruvzdorností minimálně na úrovni 

100 tis. cyklů

min. 130 kg min. 5 roků min. 5 roků
viz Výzva k podání 

nabídky

ČSN EN 1335-1:2000, ČSN 

EN 1335-2:2009

391120020

Kancelářská otočná židle 

síťovaná s podhlavníkem a 

bederní opěrkou - tvrdá 

podlaha (černá)

pro celodenní sezení 

u počítače

synchronní s blokací v 

přední poloze, s 

možností nastavení síly 

protiváhy

kovový pětiramenný kříž 

bez viditelných svárů, s 

kolečky na tvrdou podlahu

výškově stavitelné

anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný 

minimálně v intervalu 46-60 cm s 

plynovým tlumičem, šířka sedáku 

minimálně 48 cm, hloubka sedáku 

minimálně 45 cm

opěrák s polohovatelným podhlavníkem; 

výška opěráku minimálně 60 cm, 

podhlavník s nastavitelnou výškou a 

sklonem,                          s bederní výškově 

stavitelnou opěrkou

potah sedáku (příp. i podhlavníku)               

v černé barvě s odolností proti 

žmolkování na úrovni minimálně stupně 

4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 

otěruvzdorností minimálně na úrovni 

100 tis. cyklů

min. 130 kg min. 5 roků min. 5 roků
viz Výzva k podání 

nabídky

ČSN EN 1335-1:2000, ČSN 

EN 1335-2:2009

391120021

Kancelářská otočná židle 

síťovaná s podhlavníkem a 

bederní opěrkou - tvrdá 

podlaha  (tmavě modrá)

pro celodenní sezení 

u počítače

synchronní s blokací v 

přední poloze, s 

možností nastavení síly 

protiváhy

kovový pětiramenný kříž 

bez viditelných svárů, s 

kolečky na tvrdou podlahu

výškově stavitelné

anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný 

minimálně v intervalu 46-60 cm s 

plynovým tlumičem, šířka sedáku 

minimálně 48 cm, hloubka sedáku 

minimálně 45 cm

opěrák s polohovatelným podhlavníkem; 

výška opěráku minimálně 60 cm, 

podhlavník s nastavitelnou výškou a 

sklonem,                       s bederní výškově 

stavitelnou opěrkou

potah sedáku (příp. i podhlavníku)               

v tmavých odstínech modré s odolností 

proti žmolkování na úrovni minimálně 

stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 

otěruvzdorností minimálně na úrovni 

100 tis. cyklů

min. 130 kg min. 5 roků min. 5 roků
viz Výzva k podání 

nabídky

ČSN EN 1335-1:2000, ČSN 

EN 1335-2:2009

391120022

Kancelářská otočná židle 

síťovaná s podhlavníkem a 

bederní opěrkou - tvrdá 

podlaha  (tmavě šedá)

pro celodenní sezení 

u počítače

synchronní s blokací v 

přední poloze, s 

možností nastavení síly 

protiváhy

kovový pětiramenný kříž 

bez viditelných svárů, s 

kolečky na tvrdou podlahu

výškově stavitelné

anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný 

minimálně v intervalu 46-60 cm s 

plynovým tlumičem, šířka sedáku 

minimálně 48 cm, hloubka sedáku 

minimálně 45 cm

opěrák s polohovatelným podhlavníkem; 

výška opěráku minimálně 60 cm, 

podhlavník s nastavitelnou výškou a 

sklonem,                       s bederní výškově 

stavitelnou opěrkou

potah sedáku (příp. i podhlavníku)              

v tmavých odstínech šedé s odolností 

proti žmolkování na úrovni minimálně 

stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 

otěruvzdorností minimálně na úrovni 

100 tis. cyklů

min. 130 kg min. 5 roků min. 5 roků
viz Výzva k podání 

nabídky

ČSN EN 1335-1:2000, ČSN 

EN 1335-2:2009

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry (např. barva apod.)

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://cdn.myshoptet.com/usr/www.acinterier.cz/user/shop/big/2062.jpg?5666e9b8&imgrefurl=https://www.acinterier.cz/kancelarske-zidle/&docid=f3tRGsUKf2SVDM&tbnid=CrpQ5CAmvSPGWM:&vet=1&w=1024&h=768&bih=543&biw=1138&q=kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%A1%20%C5%BEidle%20s%C3%AD%C5%A5ovan%C3%A1%20s%20podhlavn%C3%ADkem%20a%20bedern%C3%AD%20op%C4%9Brkou&ved=0ahUKEwiNr8WUk7PRAhUC4mMKHby6C4EQMwhUKDEwMQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://cdn.myshoptet.com/usr/www.acinterier.cz/user/shop/big/2062.jpg?5666e9b8&imgrefurl=https://www.acinterier.cz/kancelarske-zidle/&docid=f3tRGsUKf2SVDM&tbnid=CrpQ5CAmvSPGWM:&vet=1&w=1024&h=768&bih=543&biw=1138&q=kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%A1%20%C5%BEidle%20s%C3%AD%C5%A5ovan%C3%A1%20s%20podhlavn%C3%ADkem%20a%20bedern%C3%AD%20op%C4%9Brkou&ved=0ahUKEwiNr8WUk7PRAhUC4mMKHby6C4EQMwhUKDEwMQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://cdn.myshoptet.com/usr/www.acinterier.cz/user/shop/big/2062.jpg?5666e9b8&imgrefurl=https://www.acinterier.cz/kancelarske-zidle/&docid=f3tRGsUKf2SVDM&tbnid=CrpQ5CAmvSPGWM:&vet=1&w=1024&h=768&bih=543&biw=1138&q=kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%A1%20%C5%BEidle%20s%C3%AD%C5%A5ovan%C3%A1%20s%20podhlavn%C3%ADkem%20a%20bedern%C3%AD%20op%C4%9Brkou&ved=0ahUKEwiNr8WUk7PRAhUC4mMKHby6C4EQMwhUKDEwMQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://cdn.myshoptet.com/usr/www.acinterier.cz/user/shop/big/2062.jpg?5666e9b8&imgrefurl=https://www.acinterier.cz/kancelarske-zidle/&docid=f3tRGsUKf2SVDM&tbnid=CrpQ5CAmvSPGWM:&vet=1&w=1024&h=768&bih=543&biw=1138&q=kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%A1%20%C5%BEidle%20s%C3%AD%C5%A5ovan%C3%A1%20s%20podhlavn%C3%ADkem%20a%20bedern%C3%AD%20op%C4%9Brkou&ved=0ahUKEwiNr8WUk7PRAhUC4mMKHby6C4EQMwhUKDEwMQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://cdn.myshoptet.com/usr/www.acinterier.cz/user/shop/big/2062.jpg?5666e9b8&imgrefurl=https://www.acinterier.cz/kancelarske-zidle/&docid=f3tRGsUKf2SVDM&tbnid=CrpQ5CAmvSPGWM:&vet=1&w=1024&h=768&bih=543&biw=1138&q=kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%A1%20%C5%BEidle%20s%C3%AD%C5%A5ovan%C3%A1%20s%20podhlavn%C3%ADkem%20a%20bedern%C3%AD%20op%C4%9Brkou&ved=0ahUKEwiNr8WUk7PRAhUC4mMKHby6C4EQMwhUKDEwMQ&iact=mrc&uact=8


Kód typové 

položky

Název typové 

položky
Určení židle Konstrukce židle

Materiál konstrukce 

židle

Barevný dekor 

dřeva

Područky 

židle
Sedák židle Opěrák židle Potah židle Ilustrativní obrázek *

Nosnost 

židle

Záruka                                  

na  židli

Hmotnost 

židle
Technické podmínky 

Požadavek na shodu                       

s normami

391120050

Židle jednací  

čalouněná, 

konstrukce ocel 

(černá)

občasné sezení při práci                     

v kanceláři, jednáních, 

poradách, shromážděních 

apod. 

podnož - stabilní pevně 

spojený rám, se 4 

pevnými, nestavitelnými 

nohami; stohovatelná

ocel x bez područek

anatomicky tvarovaný,                 

se spodním krytem; výška nad 

podlahou 440 až 480 mm, šířka i 

hloubka min. 440  mm

anatomicky tvarovaný, se 

zadním krytem;  potah 

opěráku ze stejného 

materiálu jako u sedáku, 

shodné barvy, kvality a 

způsobu provedení

barva potahu černá; odolnost proti 

žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 

dle ČSN EN ISO 12945-2, otěruvzdornost 

minimálně 40 tis. cyklů dle ČSN EN ISO 12947-

2 (do poškození vzorku)

min. 120 kg min. 2 roky max. 8 kg
viz Výzva k podání 

nabídky

ČSN EN 16139:2013 

(pevnost, trvanlivost a 

bezpečnost - požadavky na 

nebytový sedací nábytek)

391120051

Židle jednací  

čalouněná, 

konstrukce ocel 

(tmavě modrá)

občasné sezení při práci                     

v kanceláři, jednáních, 

poradách, shromážděních 

apod. 

podnož - stabilní pevně 

spojený rám, se 4 

pevnými, nestavitelnými 

nohami; stohovatelná

ocel x bez područek

anatomicky tvarovaný,                 

se spodním krytem; výška nad 

podlahou 440 až 480 mm, šířka i 

hloubka min. 440  mm

anatomicky tvarovaný, se 

zadním krytem;  potah 

opěráku ze stejného 

materiálu jako u sedáku, 

shodné barvy, kvality a 

způsobu provedení

barva potahu tmavé odstíny modré; 

odolnost proti žmolkování na úrovni 

minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 

otěruvzdornost minimálně 40 tis. cyklů dle 

ČSN EN ISO 12947-2 (do poškození vzorku)

min. 120 kg min. 2 roky max. 8 kg
viz Výzva k podání 

nabídky

ČSN EN 16139:2013 

(pevnost, trvanlivost a 

bezpečnost - požadavky na 

nebytový sedací nábytek)

391120052

Židle jednací  

čalouněná, 

konstrukce ocel 

(tmavě šedá)

občasné sezení při práci                     

v kanceláři, jednáních, 

poradách, shromážděních 

apod. 

podnož - stabilní pevně 

spojený rám, se 4 

pevnými, nestavitelnými 

nohami; stohovatelná

ocel x bez područek

anatomicky tvarovaný,                 

se spodním krytem; výška nad 

podlahou 440 až 480 mm, šířka i 

hloubka min. 440  mm

anatomicky tvarovaný, se 

zadním krytem;  potah 

opěráku ze stejného 

materiálu jako u sedáku, 

shodné barvy, kvality a 

způsobu provedení

barva potahu tmavé odstíny šedé; odolnost 

proti žmolkování na úrovni minimálně 

stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 

otěruvzdornost minimálně 40 tis. cyklů dle 

ČSN EN ISO 12947-2 (do poškození vzorku)

min. 120 kg min. 2 roky max. 8 kg
viz Výzva k podání 

nabídky

ČSN EN 16139:2013 

(pevnost, trvanlivost a 

bezpečnost - požadavky na 

nebytový sedací nábytek)

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry (např. barva apod.)

http://www.kancelarska-zidle.cz/images/original/4821.jpg
http://www.kancelarska-zidle.cz/images/original/4821.jpg
http://www.kancelarska-zidle.cz/images/original/4821.jpg


                            

 

Příloha č. 3 kupní smlouvy na nákup židlí č. 3 (DVZŽOPZ 03/2020)_Položkový rozpočet

Kód typové 

položky
Název typové položky Počet ks

Cena v Kč bez DPH za 

1 ks

Cena v Kč včetně DPH 

za 1 ks

Cena celkem za požadované 

množství v Kč bez DPH
Celkem výše DPH v Kč

Cena celkem za požadované 

množství v Kč vč. DPH

391120008
Kancelářská otočná židle síťovaná s podhlavníkem a bederní 

opěrkou - měkká podlaha (černá)
44 [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství]

391120010
Kancelářská otočná židle síťovaná s podhlavníkem a bederní 

opěrkou - měkká podlaha (tmavě šedá)
22 [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství]

391120020
Kancelářská otočná židle síťovaná s podhlavníkem a bederní 

opěrkou - tvrdá podlaha (černá)
117 [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství]

391120021
Kancelářská otočná židle síťovaná s podhlavníkem a bederní 

opěrkou - tvrdá podlaha (tmavě modrá)
12 [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství]

391120022
Kancelářská otočná židle síťovaná s podhlavníkem a bederní 

opěrkou - tvrdá podlaha (tmavě šedá)
7 [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství]

391120050 Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel (černá) 18 [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství]

391120051 Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel (tmavě modrá) 16 [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství]

391120052 Židle jednací  čalouněná, konstrukce ocel (tmavě šedá) 16 [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství] [obchodní tajemství]

518 840,00 Kč 108 956,40 Kč 627 796,40 Kč

252

CENA CELKEM 



                              
 

Příloha č. 4 kupní smlouvy – Seznam poddodavatelů 

 

 

Seznam poddodavatelů  

Dynamický nákupní systém - nákup nábytku a židlí pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV 

Kategorie ŽIDLE  Část plnění dílčí VZ, kterou 
hodlá dodavatel zadat 

poddodavateli 

 
Předpokládaný % podíl na plnění dílčí VZ 

DVZŽOPZ 03/2020 
 

Nákup židlí č. 3 (DVZŽOPZ 03/2020)  

1. 

Obchodní firma / jméno a příjmení:  ----------------- 

----------------- ----------------- 

Sídlo / Místo podnikání:  ----------------- 

Identifikační číslo:   ----------------- 

Osoba oprávněná zastupovat 
poddodavatele:  

----------------- 

E-mail: ----------------- 

2. 

Obchodní firma / jméno a příjmení:  ----------------- 

----------------- ----------------- 

Sídlo / Místo podnikání:  ----------------- 

Identifikační číslo:   ----------------- 

Osoba oprávněná zastupovat 
poddodavatele:  

----------------- 

E-mail: ----------------- 

 

  


