
Kupní smlouva 
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění 

(dále jen „OZ") 

1. SMLUVNÍ STRANY

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

se sídlem: Technická 5, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00 

zastoupená: xxxxx, kvestorka 

IČO: 60461373 

DIČ: CZ60461373 

Bankovní spojení: xxxxx; č. účtu: xxxxx

(dále jen "Kupující") 

a 

Wiesner-Hager Project s.r.o. 
se sídlem Na Závodí 1357, 396 01 Humpolec 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajskéhým soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
19506 
zastoupená xxxxx 
IČO: 28438728 
DIČ: CZ 28438728 

Bankovní spojení: xxxxx; č. účtu vedeného u správce daně: xxxxx 

Kupující a Prodávající dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní 

strana"). 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva") 

2. Základní ustanovení

2.1. Prodávající bere na vědomí, že Kupující považuje účast Prodávajícího ve veřejné zakázce při splnění 

kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Prodávající je ve smyslu ustanovení§ 5 odst. 

1 OZ schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo 

stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Prodávající 

nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití 

závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech 

a povinnostech Smluvních stran. 

2.2. Prodávající bere na vědomí, že Kupující není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem, a ani 

se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Kupujícího. 
2.3. Prodávající se stal vítězem veřejné zakázky, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ"), s názvem „Dodávka nábytku pro

kanceláře FTOP" (dále jen „Zadávací řízení").

2.4. Výchozími podklady pro dodání předmětu plnění dle této Smlouvy jsou rovněž: 

Zadávací podmínky Zadávacího řízení; 



Technická specifikace plnění dle zadávacících podmínek a nabídky Prodávajícího, která tvoří Přílohu 

č. 1 této Smlouvy (dále jen „Popis plnění a cenová nabídka") a je její nedílnou součástí; 

Nabídka Prodávajícího podaná v rámci Zadávacího řízení, která předmět plnění technicky popisuje 

(dále jen „Nabídka"). 

2.5. Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro dodání 

předmětu plnění dle Smlouvy, je k jeho plnění/ dodání oprávněn a na jeho straně neexistují žádné 

překážky, které by mu bránily předmět této Smlouvy Kupujícímu dodat. 

2.6. Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti 

s touto Smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyzrazení by jim mohlo způsobit újmu. Tímto nejsou 

dotčeny povinnosti Kupujícího vyplývající z právních předpisů. 

3. Předmět Smlouvy

3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat nábytek, poskytnout na něj požadovanou 

záruku, a převést na Kupujícího vlastnické právo (dále jen jako „zboží"). 

3.2. Součástí plnění Prodávajícího je také: 

(i) upřesnění barevnosti jednotlivých položek uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy, před zadáním

do výroby,

(ii) doprava zboží do místa plnění, jeho vybalení a kontrola,

(iii) předání prohlášení o shodě,

(iv) vypracování seznamu dodaných položek pro účely kontroly,

(v) odvoz a likvidace nepotřebných obalů a dalších materiálů použitých Prodávajícím při plnění této

Smlouvy,

3.3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu 

uvedenou v článku 5. této Smlouvy. 

3.4. Prodávající výslovně souhlasí a zavazuje se Kupujícímu pro případ, že ke splnění požadavků 

Kupujícího vyplývajících z této Smlouvy včetně jejích příloh a k řádnému provedení a provozu zboží 

budou potřebné i další dodávky a práce výslovně neuvedené v této Smlouvě, tyto dodávky a práce 

na své náklady obstarat či provést a do svého plnění zahrnout bez dopadu na kupní cenu podle této 

Smlouvy. 

3.5. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na 

svoji odpovědnost dodat Kupujícímu zboží do místa plnění a předat mu ho a dále provést služby a 

práce specifikované v odst. 3.1 a 3.2 tohoto článku Smlouvy. Prodávající odpovídá za to, že zboží 

bude v souladu s touto Smlouvou včetně příloh, Nabídkou, platnými právními, technickými a 

kvalitativními normami, a že zboží bude mít CE certifikát. 

3.6. Prodávající není oprávněn odevzdat Kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského 

zákoníku. 

4. Vlastnické právo

4.1. Vlastnické právo přechází na Kupujícího převzetím zboží. Převzetím se rozumí podpis předávacího 

protokolu o předání a převzetí zboží oběma Smluvními stranami, kterým zároveň přechází na 

Kupujícího i nebezpečí škody na zboží. 

5. Kupní cena a platební podmínky
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5.1. Kupní cena za předmět Smlouvy uvedený v článku 3 odst. 3.1. a 3.2. byla stanovena na základě 

Nabídky jako cena maximální a nepřekročitelná, a to ve výši 773 806,50 Kč bez DPH (dále jen „kupní 

cena"), plus 21 % DPH ve výši 162 499,37 Kč, tj. celkem ve výši 936 305,87 Kč s DPH. 

5.2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním zboží a zisk prodávajícího spojené 

s dodáním zboží (zejména doprava zboží na místo dodání, clo, pojištění, dodání všech zákonných 

podkladů ke zboží, kompletní zajištění záručního servisu). Kupní cena je za zboží cenou nejvyšší 

přípustnou. Kupní cena muže být měněna pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to pouze 

v případě, že: 

- po uzavření Smlouvy a před termínem předání a převzetí zboží dojde ke změně sazeb DPH (je

možná výhradně změna výše DPH).

5.3. Kupní cenu se zavazuje Kupující uhradit Prodávajícímu takto: 

Platba za dodávku zboží proběhne na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), 

obsahujícího všechny náležitosti, ve lhůtě splatnosti do 30 kalendářních dnů ode dne jejího 

prokazatelného doručení Kupujícímu. Faktura bude vystavena Prodávajícím nejdříve po dodání zboží 

a dodání zákonných dokladů, což bude potvrzeno písemným Předávacím protokolem. Dokladem o 

řádném splnění závazků uvedených v předchozí větě Prodávajícím je písemný datovaný předávací 

protokol opatřený podpisy oprávněných osob obou smluvních stran jednat ve věcech technických. 

Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od data jejího doručení Kupujícímu. Zaplacením účtované částky 

se rozumí den jejího odeslání na účet Prodávajícího. Daňové doklady - faktury vystavené 

Prodávajícím podle této Smlouvy budou v souladu s příslušnými právními předpisy české republiky 

obsahovat zejména tyto údaje: 

(i) obchodní firmu/název a sídlo Kupujícího

(ii) daňové identifikační číslo Kupujícího

(iii) obchodní firmu/název a sídlo Prodávajícího

(iv) daňové identifikační číslo Prodávajícího

(v) evidenční číslo daňového dokladu

(vi) rozsah a předmět plnění,

(vii) datum vystavení daňového dokladu,

(viii) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve,

pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,

(ix) cena plnění.

5.4. Pokud daňový doklad - faktura nebude vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými 

Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti nebo nebude-li doručena 

Kupujícímu do termínu uvedeného výše, je Kupující oprávněn daňový doklad - fakturu Prodávajícímu 

vrátit jako neúplnou, resp. nesprávně vystavenou, k doplnění, resp. novému vystavení ve lhůtě S 

pracovních dnů od data jejího doručení Kupujícímu. V takovém případě Kupující není v prodlení s 

úhradou kupní ceny nebo její části a Prodávající vystaví opravenou fakturu s novou, shodnou lhůtou 

splatnosti, která začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového 

dokladu - faktury Kupujícímu. 

S.S. Fakturační údaje Kupujícího jsou uvedeny v článku 1. této Smlouvy. 
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5.6. Prodávající je povinen Kupujícímu zaslat na emailovou adresu xxxxx@xxxxx

elektronickou verzi faktury ve formátu.pdf a následně zaslat originál faktury poštou na adresu 

Kupujícího uvedenou v článku č 1. této smlouvy. 

5.7. Prodávající prohlašuje, že v článku 1. této Smlouvy uvedl svůj bankovní účet, který je uveřejněn 

v Registru plátců. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby, které nemají povinnost podat přihlášku 

k registraci podle zákona o DPH. 

6. Termíny plnění předmětu Smlouvy

6.1. Prodávající se zavazuje řádně dodat, a předat Kupujícímu zboží uvedeného v článku 3 odst. 3.1 této 

Smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. 

6.2. Kupující se zavazuje ve sjednaném termínu řádně dodané zboží od Prodávajícího převzít, kdy o 

předání a převzetí bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, jak je níže uvedeno. 

7. Místo plnění

7.1. Místem plnění jsou pronajaté prostory Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na adrese 

Jankovcova 1114/23, 17000 Praha (dále jen „místo plnění"). 

7.2. Osoba oprávněná k převzetí zboží za Kupujícího: xxxxx nebo jím pověřená osoba. 

7.3. Odchylně od § 2126 OZ Smluvní strany sjednávají, že Prodávající není oprávněn využít institutu 

svépomocného prodeje. 

8. Další podmínky dodání zboží

8.1. Při provádění dodávky postupuje Prodávající samostatně, avšak zavazuje se respektovat pokyny 

Kupujícího týkající se realizace předmětu plnění dle této Smlouvy. 

8.2. Prodávající je povinen upozornit Kupujícího bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Kupujícího nebo pokynů daných mu Kupujícím k provedení dodávky, jestliže tuto 

nevhodnost mohl Prodávající zjistit při vynaložení odborné péče. 

8.3. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, tak veškeré věci potřebné k plnění dle této Smlouvy je povinen 

opatřit Prodávající. 

8.4. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti a 

technickém provedení odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu 

požadavkům stanoveným právními předpisy české republiky, harmonizovanými českými 

technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke zboží. 

8.5. Prodávající prohlašuje, že zboží, které dodá na základě této Smlouvy, zcela odpovídá podmínkám 

stanoveným v zadávací dokumentaci uplatněné v zadávacím řízení, ve kterém byla nabídka 

Prodávajícího na dodání zboží vybrána jako nejvhodnější. 

8.6. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke zboží nebudou na zboží 

váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo 

nájmu. 

8.7. Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se

závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto Smlouvou, zejména vlastního

obsahu této smlouvy.
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8.8. Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, 

jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, ani vůči němu není veden_ výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 

splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského 

soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Předání a převzetí

9.1. Za účasti zástupců Kupujícího dále ověří Prodávající, že zboží dosahuje parametrů specifikovaných

výrobcem a požadovaných Kupujícím v Technické specifikaci plnění a v této Smlouvě. Bezvadné 

provedení výše uvedené demonstrace je podmínkou převzetí zboží Kupujícím. 

9.2. Pro účely předávacího řízení musí Prodávající předložit Kupujícímu: 

(i) seznam dodaných položek,

(ii) návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu, a dále veškeré nezbytné doklady či

příslušenství vztahující se ke zboží.

9.3. Nepředloží-li Prodávající Kupujícímu všechny výše uvedené dokumenty, nepokládá se předmět 

plnění podle této Smlouvy za řádně dokončený a schopný k předání. 

9.4. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací 

protokol, který bude obsahovat tyto povinné náležitosti: 

(i) údaje o Prodávajícím a Kupujícím

(ii) popis zboží,

(iii) termín, od kterého začíná běžet záruční lhůta,

(iv) prohlášení Prodávajícího, že zboží je v souladu s platnými právními předpisy, technickými

normami a v souladu s Technickou specifikací plnění a obchodními podmínkami

stanovenými v této Smlouvě,

(v) prohlášení Kupujícího, zda zboží přebírá nebo nepřebírá,

(vi) datum podpisu protokolu o předání a převzetí zboží;

(dále jen „Předávací protokol").

9.5. Smluvními stranami musí být v předávacím protokolu konstatováno, že došlo k ověření správné 

funkce zboží. 

9.6. Předáním zboží stvrzeným podpisem kontaktních osob Smluvích stran na Předávacím protokolu 

přechází na Kupujícího nebezpečí vzniklé škody na předaném zboží, přičemž tato skutečnost 

nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad tohoto zboží. Do doby 

předání a převzetí zboží nese nebezpečí škody na zboží Prodávající. 

9.7. Kupující není povinen převzít zboží, který by vykazovalo vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání zboží. Nevyužije-li Kupující svého práva nepřevzít zboží 

vykazující vady a nedodělky, uvedou Prodávající a Kupující v Předávacím protokolu soupis zjištěných 

vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v Předávacím protokolu 

k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad platí, že tyto vady mají být odstraněny 

ve lhůtě 48 hodin ode dne předání a převzetí zboží. 

5 



9.8. Má-li zboží a/nebo jeho součásti vady, které nebylo možné zjistit při převzetí (skryté vady), 

a vztahuje-li se na ně záruční doba dle čl. 10.1. této Smlouvy, je Kupující oprávněn je uplatnit 

u Prodávajícího v této lhůtě. 

9.9. V případě, že Prodávající oznámí Kupujícímu, že zboží je připraveno k předání a převzetí a v průběhu 

předávacího řízení se ukáže, že zboží není řádně dokončeno, je Prodávající povinen uhradit 

Kupujícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízením 

Kupujícímu vznikly. 

10. Záruka a nároky z vad zboží

10.1. Záruční doba na zboží dle této Smlouvy je 24 měsíců. 

10.2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží 

Kupujícím. Je-li zboží převzato, byť i jen s jednou vadou nebo nedodělkem, počíná běžet záruční 

doba ode dne odstranění poslední vady Prodávajícím. 

10.3. Požadavek na odstranění vady zboží uplatní Kupující u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po 

jejím zjištění, nejpozději však poslední den záruční lhůty, není-li jinde v této Smlouvě stanoveno 

výslovně jinak, a to písemným oznámením zaslaným odpovědnému zástupci ve věcech technických 

Prodávajícího uvedenému v této Smlouvě. I reklamace odeslaná Kupujícím v poslední den záruční 

lhůty se má za včas uplatněnou. 

10.4. V písemné reklamaci Kupující uvede popis vady a způsob, jakým vadu požaduje odstranit. Reklamace 

bude řešena dle § 2099 a násl. OZ. 

10.5. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li dodáním zboží s vadami Smlouva porušena 

podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje vždy situace, kdy zboží (nebo 

jeho část) nedosahuje minimálních parametrů požadovaných Kupujícím a uvedených v Nabídce 

Prodávajícího v Technické specifikaci plnění a v této Smlouvě. 

10.6. Prodávající se zavazuje reklamované vady zboží bezplatně odstranit. 

10.7. Prodávající se zavazuje zahájit úkony směřující k odstranění vad zboží do S kalendářních dnů od 

jejich nahlášení. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu v místě plnění reklamaci prověřit, 

a oznámit Kupujícímu zda reklamaci uznává. 

10.8. Prodávající povinen vadu odstranit do S pracovních dnů po uplynutí lhůt uvedených v předchozím 

odstavci, a to v místě plnění. 

10.9. I v případě, že Prodávající vadu neuzná, je povinen vadu odstranit, a to ve lhůtách uvedených v odst. 

10.8 tohoto článku Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany následně jinak. V takovém případě 

je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu nákladů na odstranění této vady. V případě, 

že Prodávající vadu neuzná, může být oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který 

nechá zpracovat Kupující. V případě, že bude reklamace označena znalcem za oprávněnou, ponese 

Prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval vadu 

neoprávněně, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu účelně a prokazatelně vynaložené náklady 

na odstranění vady. 

10.10.0 odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. 

O dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, se prodlužuje záruční lhůta. 

10.11.V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 10.8 tohoto článku Smlouvy, 

případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami, nebo pokud Prodávající odmítne vady odstranit, je 

Kupující oprávněn nechat vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu 
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náklady na odstranění vady, a to do 10 dnů poté, co jej k tomu Kupující vyzve. Tento postup 

Kupujícího však nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za vady a jeho záruka trvá ve sjednaném 

rozsahu. 

10.12.Poskytnutí záruky se nevztahuje n� vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo 

nevhodnou údržbou, nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zboží, které Kupující od 

Prodávajícího převzal při předání, nebo o kterých Prodávající Kupujícího písemně poučil. Záruka se 

rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, nebo úmyslným jednáním. 

10.13.Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 OZ, věta za středníkem. 

11. Zajištění závazků

11.1. V případě, že Prodávající bude v prodlení proti termínu předání a převzetí zboží uvedenému v článku 

6. odst. 6.1 této Smlouvy, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 %

z kupní ceny za každý započatý den prodlení, maximálně do dosažení částky odpovídající 25 % 

kupní ceny. 

11.2. V případě, že Prodávající neodstraní řádně reklamovanou vadu zboží ve lhůtě uvedené v článku 10. 

odst. 10.8 nebo ve sjednané době, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve 

výši 100,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Prodávající v prodlení s odstraněním, za každý 

započatý den prodlení. 

11.3. Pokud Kupující neuhradí v termínech uvedených v této Smlouvě kupní cenu, je povinen uhradit 

Prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši. 

11.4. Strana povinná musí uhradit straně oprávněné smluvní sankce nejpozději do 15 kalendářních dnů 

ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé Smluvní strany. 

11.5. Smluvní strany vylučují použití ustanovení§ 2050 OZ. 

11.6. Nárok na náhradu škody má Kupující vždy zachován, neuplatní se vůči třetím stranám. 

11.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kupující je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce 

Prodávajícího za Kupujícím, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Prodávajícím, i nesplatnou. 

Pohledávky Kupujícího a Prodávajícího se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto 

účinky nastanou k okamžiku, kdy Kupující doručí prohlášení o započtení Prodávajícímu. 

12. Ukončení Smlouvy

12.1. Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy 

z důvodů stanovených v zákoně nebo ve Smlouvě. 

12.2. Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, nastane-li i některá z níže 

uvedených skutečností: 

(i) Dojde-li k podstatnému porušení povinností uložených Prodávajícímu Smlouvou,

(ii) Proti Prodávajícímu bude vedeno insolvenční řízení,

(iii) Dojde-li k naplnění skutečností uvedených v § 223 odst. 2 ZZVZ,

12.3. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Kupujícím. 

Za podstatné porušení Smlouvy se považuje nezaplacení Ceny plnění v termínu stanoveném touto 

Smlouvou, ač Prodávající Kupujícího na toto porušení písemně upozornil a poskytl mu dostatečně 

dlouhou lhůtu k dodatečnému splnění této povinnosti. 

13. Zástupci Smluvních stran, oznamování
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13.1. Prodávající jmenoval tohoto odpovědného zástupce pro komunikaci s Kupujícím v souvislosti 

s předmětem plnění dle této Smlouvy: 

Ve věcech technických: 

xxxxx, E-mail: xxxxx, tel.: xxxxx                                                                          

Ve věcech smluvních: 

xxxxx, E-mail: xxxxx, tel.: xxxxx     

13.2. Kupující jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci s Prodávajícím v souvislosti s předmětem 

plnění dle této Smlouvy: 

Ve věcech smluvních: 

Ve věcech technických:  xxxxx 

E-mail: xxxxx, tel.: xxxxx                                                                           

xxxxx, kvestorka

E-mail: xxxxx, tel.: xxxxx  

13.3. Není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, veškerá oznámení, která mají nebo mohou být učiněna mezi 

Smluvními stranami podle této Smlouvy, musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní 

straně oprávněnou zasilatelskou službou, osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo 

doporučenou zásilkou odeslanou s využitím provozovatele poštovních služeb; má se za to, že takové 

oznámení došlo třetí pracovní den po odeslání, bylo-li však odesláno na adresu v jiném státu, pak 

patnáctý pracovní den po odeslání. V případě reklamace lze písemné oznámení zaslat také 

prostřednictvím e-mailu. 

14. Doložka o rozhodném právu

14.1. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky.

14.2. Smluvní strany berou na vědomí a uznávají, že v oblastech výslovně neupravených touto Smlouvou

platí ustanovení OZ. 

14.3. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany 

řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním ve lhůtě 60 dnů, bude takový 

spor rozhodovat na návrh jedné ze Smluvních stran příslušný soud v české republice. 

15. Závěrečná ujednání

15.1. Tato Smlouva, včetně příloh, představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Kupujícím

a Prodávajícím. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající není oprávněn započíst svou pohledávku, ani pohledávku 

svého poddlužníka, za Kupujícím proti pohledávce Kupujícího za Prodávajícím. 

15.3. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě této Smlouvy nebo 

v souvislosti s ní na třetí osobu. Prodávající není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této 

Smlouvy ani z její části třetí osobě. 

15.4. Prodávající se zavazuje mít po celou dobu platnosti této Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného 

plnění minimálně ve výši kupní ceny za předmět této Smlouvy. 

15.5. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, 

neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo 
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nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako 
celku. V takovém případě se Strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné 
ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení§ 553 odst. 2 OZ nebo jej nahradit po vzájemné dohodě 
novým ustanovením, jež nejblíže,_ v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, 
odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy. 

15.6. Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon 
o registru smluv"). Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla
uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Kupující.

15.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

15.8. Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků, opatřených 
časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany 
ve smyslu ustanovení§ 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě. 

15.9. Poruší-li Smluvní strana povinnost z této Smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, 
oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, 
a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená Smluvní strana právo 
na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit. 

15.10. Prodávající se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje: 
(i) jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto povinnost
rovněž zajistí Prodávající u případných subdodavatelů Prodávajícího.

15.11.Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce ve třech vyhotoveních, přičemž Kupující obdrží dvě 
vyhotovení a Prodávající jedno vyhotovení. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Popis plnění a cenová nabídka 

Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. 

V Praze dne 9. 9. 2021                               

Za VŠCHT Praha 

Jméno: xxxxx                                         
Funkce: kvestorka 

V Praze dne 10. 9. 2021 

Za: Wiesner-Hager Project s.r.o. 

Jméno: xxxxx

Funkce: prokurista
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Příloha č. 4- Popis plniní a cenová nabídka 
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ROZMfR 
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Pracovnl obdelnikOVV stohovací s minimalistlcký designem. Spojováni do 71d bez •poJovaciho 
rámu. Výšk1 stolu 740mm. KomP'ktnf deska, rloulťb 12 mm . Ram J• z trubkové oceli, 

otldélni� profil 50/20/1,5 mm. Provedení pOdno!e , plastovými kluzáky I integrovaný-mi 
kolel!ky.Všeehnyviditelnékovovépo...,.chyt>ouop1tl'<!nyprOkovými barv1mi!etrnými k 

ll11<>t11ímu pro<tř•di.Pouzdro kludku z polyamidu, proti,l:luzová violka TPU, kol�ka POM. 

Vic.úě•lovó,stohov1telnaifidlepoufi1elnávmnoh1 otMHt•ch.Stohov1t.lr>0<tmin.15tidlí 
Skol'epin11.d.<!la:polyprcyylenov,(komp•ktnivsrflkovánldofo,my).P,ovedenl podnofe s 

pl1sto"'fmlklu1áky.Rí,mzocell,príU:ový barv1.8"rv1kovu,vlechnyviditelnékovovépovrchy 
jsou opatfenv pr;Uk<>"Vmi Wrvarni šetrnými k livotnimu pronledl. 

Pracovní obdelni<OVV nohovaci s minim1listld:ý designem. Spojováni do f..d bu spojovacího 
rámu. Výšh >to lu 740 mm. kom�ktnl deska. tloušťka 1 2  mm. Ram je 2 lfubkov" oceli. 

obdélniko"V profil 50/20/1,5 mm. Provedeni podnole s plHto"Vml kluzáky I lntégrovanýmí 
kolrěky. Vlechnv vid,teln.; koV<>vé povrchy jsou opat1"env prilko..,;m; W"'aml létrnýml k 
fivotnimu orostfedi.Pou,dro klvdku • polyamidu. protisklu2ová ...t<>fka TPU, \;olKk• POM 

Sklífi s kfídlovými dveřmi. dvou policová: úhel otevfeni dvefi 110 st, p anty I tlumeným 
dovírá ním , materiá l LTD tlouš!l(y 18 mm. naložená půda a dno o slle 18 mm Je součástí 

konstrukceskříně.nebo s amos1atnějako kryciaaoklová deska,půda,plr>édveřepo 
celém ob vodu police adnoJsoklová deska z p 7ednl strany s 2 mm laserovou hranou ABS. 
Dno.půda.p l nédveřepo celém obvodu apolicezpřednlstr an ys2mm l a...,rovouhr a nou 
ABS. Skřil\ mus! být smontovaná a s lepená pflrno ve výrobě \pevnoot p f i  .:ati.!:eni. stabilita 

adlouhé.:!ivotnoot).n a v nějtichplochéch sk f i ně nejsou vidite lnéapojovaciprvky a 
zblepky. Skfii'I mllt rektifikaci pro vyrov nán i  p1ipadných nero v nosti podlahy pomoeí 

Podnol-oleirenii><Hkovou 
bo"'wRAl7016 

�skaLTOdub plirodni 
Up/'esnirllbarevnos11podle 

pl'e d,uoveného v,orku 

Podno!·<>letfeníprHkcvou 
bar vooRAL7016 
Skorepinaplnt 

Upi'esninibarevnouipodle 
predmvenéholl'ZDn<u. 

Podno!-ošed'eniprUkovot1 
WrvouRAL7016 

DeskalTDdub pflrodnl 
Upfesniniba,evr,01tipcdle 

pfed<taveného\l'lorku 

barevnosti podle 
predst.aven,ho vzorku 

k011ových stavěclchl.roobůcwlédanýchzevnittskflně.Skfiflmápoh ledová zádave ůchytprofílo"V-RAL9016bilá 
shodném d&iénuslcorpusem advemllz oboustran ně l amincwanédfevotřískovédeskytl. 

minimálně8mm,caturrool:flujestavětsk7i ně vo l nědo prostoru ,zádajsoor«ovaná 
vdrátce.Skfíň budeumo.:!ňo va1 výškovou p festavi1eloostpolic s roztečimaximá l něpo 25 

mm po celédél ce v n�fku boku,budepou.!:i1o z načko vého kovánífirrnysdoživotni 
.:árukou,úchytkykovovésrozteči128mm.Skfln budevybavenapfes 1avitelnými policemi. 

Všechnvvidít!!lnékovoVl!povrchyjsouopatfenyprliikovýmit>."'•mišetrnýrnlk !iV<ltnimu 
pron;edí. 

Jednoduchv.funtčnia bez�n,íkontejno,r.Redukovanýda<í1n be,�chytů.8očnicesle"Vm i 
pr1"Vmodsazenim s kovovourvkojetiupraven,pri!kovoubarvoudleV?orníl:u.La<erováA8S 
hr•n•o tlou!t"ce2mm.Kov;lnr..,;suvů• "Y•okounosnosti,lehký bfh 1 tlume�dor1zy.O...oji1t 

aretovatelní kolečkas no>no<1i70kg.Z.dni částosuen.a,ávdim zabraňuj/clmpfeklopeni. 
Centrilni zlimko"V sy,tém. Vle<:hny viditelné kovové �rchy jsou op1tfeny prá!.ko"Vmi t,a,,..;,mi 

!etrnými kfivo1n;muprostředi. 

,OPl$\f1R08KU 

S!:olový systém.l>esnadno pfopů<0bitoměnituo?Qlódáni.bkrylévedenikabelůs 
jednoduchým ,..,uvným modulem. Vyiko otolu 740 mm. Kompaktní desh, tlouhb 12 mm. 

Pla.iov,sUv!telnéklu1áky.No,nýdr!ákde,ty,tolu:ocelo..,;rámopatřenýl'ernouprólkovou 
b1rvou.Spojenl noh:ocelovýpled1<0..,;rám(krotlistran•)• ocelo..,;1rubko..,; r,m(dellim1n•) 

pf1lr<0ubov1né k desce >tolu. šmubypo,inkované. 
Spojeni:vše<:hnydilyj,ouspojenypomocóšroubii(ro,pojitelné>poje).V<echnyvíditelnékovové 

povrchyjsouop11lenyprálkOVVmlbarvimíletmými k !ivotnímuprostředí 

POPISV'iRoBKU 

Praeovníobd.lnikový stoho""ci1mlnimalistlel<,ídesignem.Spojovinidof•d be,spojovociho 
rJimu. Výška otolu 740 mm. Komp11:lni des k&, tloufib 12 mm. Rom Je, trubkovlii ocali, 

obdélnikovýprolilSOnO/t.Smm. ?rovedenipodnofe1pl1stovýmlkludky• ln!e(tOVan,íml 
kolel:ky.V!:echnyvídjtelnékovovépovrchyj>ouopat/enypr.i!l:o"VrTUW"'•m!!etmýrnlk 

!lvotnímu p,o,tíecli.Pouzdm kluzilku, pot,,amidu, proti<klu>ov� ...to!k1 TPU , kolečk1 �OM 

Podno!-oletrenáprUkovou 
WrvoultAl.7016 

De,kaLTDdub pfi"odní 
Upl"e,niniWravnostl?Qdle 

piedsuvenéhov zori<u 

Podnc.!-oletfenip�lkovou 

DeskalTDdubp,'irodn( 
Upřesnfníbarevr,ostlpcdle 

pi'ed,uveného vzcrku 

Podnol-černý pl1sto"Vkf;! 
Pracovní er&<>nomícká fldle >e synchron.ni mechanikou. Synehronnl mech1nlka • ntearov•n\'m Podruělcy - ěerný plast výlkovf 
ovljdinim hloubky,edilku. Postr1nn;n.a,11veni ,ilypru!inyvlir<0kéfkjlepro pře,nénas1aveni stavlteln" 

dle 1,rnou,ostí fil1 (od 40do 120 kl). Sedí k I opiradlo • vke dimen,l<>Nlním nastavením. op,rák. 1 00% polyest.,, 
Syn,hronnfsklopnirne<:hanlkafh1ov.otelnjvnfkollk1po,lcf,h,s na,uvitelnýmpředpitim siťovaný,poHrniochranadle 

pru!iny pomit": Sed''< 13", opi radio 23'. Sedák l1lounén\' se síťovým potahem napleteným n1 platných norem 
rám umo!�ujicí llýJkové ntst1vení. Otočný Hí! čern,í plfStový s měkl<ými kolečky pro tvrdl' P<0uh sed<iku - 100% polyester, 

povtchbr!diná v ,ávislostlnatáti:i.Podrufkytemé.výl<ové •iirkověn••U"'telné.No,oo,t od<0lno>tpr<>1(oděru80.0CO 
min. lSOkg. V6h1 min. 20 kg. Atest dle EN1335, SSS4S9. Všechny vkllteln� ko110V<! povrchy jsou M"tlndale, poUrní och�no 

<>�třeny priÍŠ�O"Vmi ba,,..ami ietrnýmó k fívotnímu prostředí. dle platných norem. Upk,;n�ní 

Je<:lnoduohý,/unkční, bez�ný k<0ntejner.Redukov,nýdesign beziiehy1ú.8očnioe1 l•V\'ml 
pra..,;modsuením, kovo11ourukojetiupravenéprálkovouba,voudle\l'l0tnil:y.La,erov.iA8S 
hr&n.a o tloulťce 2 mm. Kovínl ..,;,uvů s vysokou nosnosti. lehl:i' bfh a tlumené dorazy. Dvojitá 

aretovatelná kolečk• s nosno>tí70 k�. Zadní částosue�• záv&fim „b,a�ujidm pfeklopenf 
Centrilnl z;lmkový syst,m. VIKhny vld;telnf kovo11, pcvrehy J1ou o�lfeny priUovýmí barv1mi 

letrnýmí k livotním�prostledí 

Vice�čelo...t.stohovatelná !idlepoulitelni1vmnoh.-obl,<1ech.Stoho11atelnostmín.1S!ídlí 
PIHtovásl:olepina. Provedeni pcdnofesplasto..,;mfklu,�ky. Rjm zplesMoceU. prill:o..,; 
Wrva.Barva l:OU1J.viechny..,;ditelnfokovovépo11rchyjoouo�t1enypriikovýmóba"'ami 

šetrnýmí k !ívotnimuprostfedi.Skofepin1,edadla:polypropyler,ová[korn�k1nívstříkovánido 
form,,).Vnltfnl<trana skoleplnyěalout\fnil:le»nái>*n•lhu<IOtiSOka/m',1vrdos18,0kPa), 

tloušťl<a1Smm 

Pud pult, mofnosti rychlé zrniny nut111enl. >kl&picí, stohovací. Barva kovu. v!echny vidlteln� 
kovové povrchy jsou opatleny prálkovými barvami letmým! k :!il,otnlmu proslfedí 

barevn<0<1(podle 
pledsuveMhovaor\:u 

Podnol-oletleniprálkovou 

S1:o1epln.a�Ht,vnítlní<trana 
č,,1<,unfní.l00%�yester, 
odolnos1protiodér1180.0CO 
Martlndale.po!il-míochrar.a 

dle platných norem. 
Upl"esMNbarevnostipodle 

pfeds1.>11eného vzorku. 

Kov-ošetlenprá!l:cvou 
barvouAAt.7016 
Deskocornpact 

Upfes�nlbirevnostlpcdle 
pře<:1,m,eného vzorku. 

4DNi0Tlr0V4 CENA V ltt CENA 2A POI.Obu V flt'..IIEZ 

"'"" ... 

61 445,00K� 

2 344,00Kč 23440.00kč 

1211,oon 

4744,00(1; 28 464,00Kč 

6 749,SOU 26998,00(č 

lEDNOTIOV.iCENAVKč CfNA7Al'Ol0huV1tBEZ 
""'" 

34 240,SOKI: 

JfONOTIIOVÁCENAVltt CE.MAZA,OlOb::uviceaa 
'"°"' 

72110,00Kč 

6749,SOKč 67495,00Kč 

3815,00kě 179 305,00Kč 

1648,00�č 

I --
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Podnol-oletfen.l prHkovou 
Ba,ovýnUl,výlk•UOem,ětvercoviide1k•,kovoviipodno!.Povrchde�kOKS.Pr�enl Nrvoo.RAL7016 
• pc,dno!e plastov.! stavitelné kludl<y. Vl�hny vldl�lné kovo<d po11rchy /<au opatfeny 

prá>kovýmlt>..rvamlletrnýmik li11Ctnimuprostledi. UP,esněnibarevnostipodle 

Barov;l!idle.vvška,edu76cm.Skořepina sedadla:Polypropylen(kompal:!niprocMvstři<ov.ini} 
prous dv<:,jitého vstllkMnl. Pfední č.lst m,tná, vnl/ši skofeplrno 111ySoce lesklým povrchem. 

P<><*>o! • oceH, pr;Uh,..,.i l>arv1. Provedlllli ;,odno!• panovt >tllviteln• kludky. Vhchny 
viditell'>ékovovépovrchyjsouop1tleny prálko"Vmlbarvaml letrn'(mi k !i...otnimupro,tfedi 

Obdelnlkmo,l, mlnlmollni<ký u�I. Výlka >tolu 74 cm, obd,lnlkovó dr,ka, koww& pcdnol. Povrch 

predsuwméhoworku 

Podno!-ošetien.íprdh>vou 
l>arvouRAL7016 

S..dadlovásh,ltipina 
celočalouněná.100% 

polyemir.�nostprotiCl<i!ru 
80.000M1r1indale,poHrní 

ochran1dle pl1tnýchoorem 
Upřeono!nib1revnoslipodle 

píedst11..e<léhovzorl.u 

Podno!-oletfen.ip,Hkovou 

desek DKS. Proveden! podno!e pl„tM n•vitotl,,.1:ludky. V�chny viditotlné kovové povn:hy Povrch desek D�S 
jsou opatfeny prá!ko"'fml barvami letrn'(ml k fl...otn'mu prost7ed(. Up(esnini barevnosti podle 

pfedstavenéhovzorl<u. 

Podnol-oletfeniprUkovou 
Obdelniková, minimalinickí ln·ke na se,eni. VýlkJ sedu 45cm, kovová podno!. Povrch de,ek b1rvou RAL 7016 

HPL.Prove-denlpodnofeplnto.,.kludky.Všechnyv!ditelnéko...ovépovrchy/souopatleny PovrchdesekHPL 
prái.kovýmibarvamii.etrnýmik!i...otnimuproltledi Upfesnénib1revr10.:ipodle 

pfedstavenéhovzo,l,;u 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH 

KGNOTl:OVA <:ENA V l(t CrnA 7A IOloh:U V rl: BEZ 
on-

6765,SOH 

S061,00(č 30366,00Kč 

8007,00�č 

8150,00Kč 16300,00Kč 

773 806,50 Kč 
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" 

~ 
1 

-

il ~-+- l-------l-----+------+----------------+-------,ij>-------+--------; 

i 




