
Ev. č.:    3189/21-CSMV 
Č. j.: TS-3197/2021 

 

KUPNÍ SMLOUVA  
uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami 
kupní smlouva na základě rámcové smlouvy č. j. MV-48222-20/VZ-2020 (dále jen 

„rámcová smlouva“) tohoto znění: 

I. 
Smluvní strany 

 

1.  Prodávající 
INTERIER TECH s.r.o. 
se sídlem:    Za Drahou 253, 282 01 Český Brod 
zastoupený:   Anna Vidrmanová, jednatelka společnosti 
IČO:    29058155 
DIČ:    CZ29058155 
bankovní spojení:  
číslo účtu:             
kontaktní osoba:  
e-mail:    
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
163550 

(dále jen „prodávající“)  

 
 
2. Kupující: 
 Název:  OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA,   
  organizační složka státu zřízená Ministerstvem vnitra od 1. ledna 2009 
  pod č. j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 
 Sídlo:   Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7 
 Zastoupená: Ing. Jiří Beran, ředitel OLYMP CENTRUM SPORTU MV 
 Kontaktní adresa:  Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7 
 IČ:  75151898 
 DIČ:  CZ75151898 
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu:   
 Kontaktní osoba:  
 E-mail:   
 Telefon:  
 Fax:  
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II. 
Úvodní ustanovení 

Tato smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové smlouvy na 
„Dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro roky 2021-2022“ (č. j. 
centrálního zadavatele MV-48222-20/VZ-2020). 

III. 
Předmět plnění 

1. Předmětem této smlouvy je dodávka nábytku dle specifikace uvedené v příloze č. 1, 
včetně dopravy do místa plnění (viz čl. VI. této smlouvy). Podkladem pro uzavření této 
kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 15. 9. 2021, která byla v rámci zadávacího 
řízení prostřednictvím NEN pod ev.č. N006/21/V00023528 vybrána jako nejvýhodnější.  
 

2. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku V. 

IV. 
Technické podmínky 

1. Technická specifikace předmětu plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
stanoveným v čl. 5 rámcové smlouvy č. j. MV-48222-20/VZ-2020. 
 

2. Prodávající dodá nábytek na nevratných paletách s řádnou ochranou proti povětrnostním 
vlivům. 
 

3. Prodávající se zavazuje při plnění předmětu plnění dle této smlouvy postupovat ve smyslu 
zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve 
znění pozdějších předpisů, tzn., že zajistí zpětný odběr obalů z dodávaného zboží.  

V. 
Kupní cena 

1. Celková kupní cena za předmět plnění specifikovaný v příloze č. 1 – „předmět plnění“ je 
stanovena ve výši:  

Cena 412 070,00 Kč bez DPH  
(slovy: čtyřistadvanácttisícsedmdesát korun českých)  
DPH 21%  86 534,70 Kč 
Cena celkem 498 604,70 Kč včetně DPH  
(slovy:.čtyřistadevadesátosmtisícšestsetčtyři korun českých sedmdesát haléřů) 
 

2. Rozpis jednotkových cen bez a s DPH za jednotlivé položky předmětu plnění je uveden 
v příloze č. 1 – „předmět plnění“. 
 

3. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu plnění, a to včetně 
nákladů na dovoz a montáž v místě plnění.    
 

4. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě změny 
zákonné sazby DPH. 

VI. 
Doba a místo plnění 

1. Termín plnění: prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu nejpozději do 35 
kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

2. Místo plnění: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7. 
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VII. 
Všeobecné dodací podmínky 

1. Dodávka zboží bude považována za dodanou jejím převzetím kupujícím a podpisem 
dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího 
listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno prodávajícímu. 
 

2. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží, jakmile je mu předáno potvrzení dodacího listu 
a je oprávněn zboží používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením §§ 
2121 - 2125 občanského zákoníku. 
 

3. Prodávající se zavazuje, že veškeré zboží, které je předmětem plnění této kupní smlouvy, 
opatří pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude prováděna bezhotovostním 
platebním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím do 14 kalendářních dnů 
po řádném předání a převzetí dodávky kupujícím. Přílohou každé faktury bude zástupci 
obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že dodávka byla dodána kupujícímu 
v požadovaném množství a kvalitě. 
 

2. Faktury musí obsahovat č. j. kupní smlouvy, č. j. rámcové smlouvy, ke které se dodávka 
vztahuje, všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 občanského zákoníku. 
 

3. Faktury jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení 
kupujícímu na adresu: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7. 
 

4. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 
z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 
 

5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajícímu bez 
zaplacení faktury, která neobsahuje náležitosti stanovené touto kupní smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, 
obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-
li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen 
v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce 
splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury 
kupujícímu.   
 

6. Platby budou realizovány v Kč na základě předložené faktury.  
 

7. Zálohové platby kupující neposkytuje. 
 

IX. 
Vady 

1 Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (technické parametry) dle 
kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v rámcové smlouvě 
včetně podmínek pro přepravu do místa plnění. Kupující je povinen dodané zboží převzít 
a zaplatit kupní cenu.  
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2 Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1, jedná se o vady plnění. Za vady 
plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží, než určuje kupní smlouva. Kupující je 
povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.  
 

3 Zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn 
odmítnout jejich převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu 
zboží, než určuje kupní smlouva. Odstoupení od kupní smlouvy bezodkladně kupující 
písemně oznámí prodávajícímu. 
 

4 Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, 
je prodávající povinen odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od oznámení 
reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství 
a jakosti dle kupní smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li 
kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle odst. 3.  
 

5 Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu. 

X. 
Záruční podmínky 

1. Na dodávky zboží bude poskytnuta prodávajícím záruka za jakost, která zaručuje, že 
zboží bude odpovídat technické specifikaci stanovené rámcovou smlouvou a bude prosté 
právních vad. Prodávajícím bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců, 
která začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím. 
 

2. Ostatní podmínky se řídí ustanoveními rámcové smlouvy, a pokud rámcová smlouva 
podmínky neupřesňuje, ustanovením občanského zákoníku. 

XI. 
Sankce 

1. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení za nedodržení termínu 
splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý, 
byť i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 
 

2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu 
dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného 
předmětu plnění včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení. Výše sankce není 
omezena.  
 

3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby pro 
odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny 
reklamovaného předmětu plnění včetně DPH, a to za každý, byť i započatý den prodlení.  
 

4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla 
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na 
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není 
dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

XII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku. 
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2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se 
splněním předmětu kupní smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy nebo 
nedodání předmětu plnění v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy. 
 

3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající ocitne pravomocným 
rozhodnutím soudu v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

XIII. 
Řešení sporů 

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 
 

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. 
 

3. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před 
obecnými soudy České republiky. 

 
XIV. 

Odpovědnost za škody 
Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu 
stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem. 

 
XV. 

Ochrana osobních údajů 
1. Smluvní strany tímto společně prohlašují, že jsou si vědomy vzájemných práv a 

povinností dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZOÚ“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zejména 
povinnost zpracovávat osobní údaje korektně a zákonným a transparentním způsobem. 
Smluvní strany se zavazují osobní údaje zpracovávat takovým způsobem, který zaručí 
náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění 
neoprávněnému přístupu k osobním údajům nebo jejich neoprávněnému použití. 
 

2. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí, že došlo či je důvodné podezření, že by 
mohlo dojít k porušení z povinnosti či povinností plynoucí z GDPR nebo ZZOÚ je tato 
strana bez zbytečného odkladu povinná vyrozumět o této skutečnosti druhou smluvní 
stranu. 
 

3. Nad rámec povinností stanovených ZZOÚ a GDPR se smluvní strany navzájem zavazují 
postupovat při nakládání s osobními údaji ohleduplně a eticky tak, aby nevznikla ani jedné 
ze smluvních stran či třetí osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů újma. 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 
 

2. Tato kupní smlouva je uzavřena v souladu s rámcovou smlouvou, a to i v těch 
ustanoveních, které nejsou v této kupní smlouvě konkrétně uvedeny. 
 

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky, 
odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou 
součástí této smlouvy. 
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4. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto 

smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 
 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží prodávající a 2 kupující. 
 

7. Nedílnou součásti smlouvy je příloha č. 1 – „Požadovaný nábytek 2021“ (1 list). 
 
 
 

                    

        V Českém Brodě dne ………………                  V Praze dne………………..  

      Za prodávajícího:             Za kupujícího: 

                    Anna Vidrmanová                                           Ing. Jiří Beran 
        jednatelka společnosti                                              ředitel  
        INTERIER TECH s.r.o.                                           OLYMP 

                       CENTRUM SPORTU                                     
                                                                    MINISTERSTVA VNITRA 

 



Požadovaný nábytek 2021

Č. položky Název Kč/ks bez DPH Kusů Cena celkem Dekor

26 Knihovna prosklená 3/5 sklo 6 buk

80 Židle kovová čalouněná konferenční - bez područek - 130 kg 40 černá/černá
82 Židle kovová čalouněná konferenční - s područkami - 130 kg 10 černá/černá
24 Stůl pracovní univerzální 1800x800x730 1 buk

27 Skříň registrační na šanony 800*440*1780 2 buk

36 Skříň nízka s dvířky 800*440*720 1 buk

39 Nástavec na dvoudvéřovou skříň 800*440*720 3 buk

38 Police závěsná 3 buk

29 Skříň šatní dvoudvéřová 1 buk

40 Nástavec na dvoudvéřovou šatní skříň 1 buk

7 Kontejner mobilní 1 buk

21 Stůl pracovní univerzální 800x800x730 31 buk

73 Kancelářská židle čalouněná,130kg 10 červená

Č. položky Název Kč/ks bez DPH Kusů Cena celkem Dekor

AT27 Skříň policová 550x450x1820 - levé otevírání 14 buk

AT27 Skříň policová 550x450x1820 - pravé otevírání 14 buk

AT37 Skříňka/botník 900x400x950 8 buk

Celkem bez DPH 412 070,00

DPH 86 534,70

Celem včetně DPH 498 604,70

Anna Vidrmanová, jednatelka společnosti INTERIER TECH s.r.o

RÁMCOVÁ DOHODA NA „DODÁVKY KANCELÁŘSKÉHO, SEDACÍHO A LEHACÍHO NÁBYTKU PRO ROKY 2021 - 2022“

VÝROBA NA ZAKÁZKU "atyp"


