
K U P N Í  S M L O U V A   
Smluvní strany: 

 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 

IČO: 256 72 541, DIČ: CZ25672541  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl B, vložka 5402 

ID datové schránky: u5hgkji 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;  

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva 

č. smlouvy: 147/22 

 (dále jen „Kupující“) 

 

a 

 

JANČA & EMAS Group s.r.o 

se sídlem: Průběžná 2265/84, Praha 10, Strašnice, 100 00 

IČO: 25907069, DIČ: CZ25907069 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl C vložka 297156 

ID datové schránky: 7pudf8r 

bank.: Komerční Banka č. účtu: 000094-2551820207/0100 

zastoupená: Richardem Soldánem a Michalem Jančou 

č. smlouvy: 02/22/20020158 

(dále jen „Prodávající“) 

 

uzavřely na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku zadávanou 

v dynamickém nákupním systému s názvem „DNS na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí, materiálů a 

konstrukčních prvků pro jednotlivé organizační složky zadavatele – Dodávka stavebního nářadí 

02/22“ (dále jen „Veřejná zakázka“) ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „ZZVZ“), a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (též jen „Občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu 

(dále jen „Smlouva“ nebo „tato Smlouva“) 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Smlouvy: 



1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem Smlouvy je ujednání mezi Kupujícím na straně jedné a Prodávajícím na 

straně druhé na základě, kterého se Prodávající zavazuje komplexně dodat zboží 

podrobně specifikované v Příloze č. 1 („Technická specifikace a ceník“) této Smlouvy 

(dále jen „Předmět koupě“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto 

Předmětu koupě a Prodávající se zavazuje za dodaný Předmět koupě zaplatit kupní 

cenu, to vše dle podmínek dále uvedených.  

1.2 Komplexním dodáním Předmětu koupě se ve smyslu čl.1 odst. 1.1 Smlouvy rozumí: 

a) dodání Předmětu koupě dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této 

Smlouvy („Technická specifikace a ceník“); 

b) dodání Předmětu koupě prodávajícím do místa určení; 

c) poskytování záruky po celou záruční dobu.  

1.3 Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k Předmětu koupě přechází  

na Kupujícího dnem dodání a protokolárního převzetí, resp. podpisem dodacího listu, 

Předmětu koupě od Prodávajícího v místě plnění určeném v čl. 2. odst. 2.1 této 

Smlouvy. 

2. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ 

2.1 Prodávající je povinen dodat Předmět koupě na pracoviště Kupujícího, tj. na adresu:    

sklad THMP Sokolovská 121, Praha 8 (dále jen „místo dodání“).  

 

2.2 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu jednotlivé položky tvořící Předmět koupě 

uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy („Technická specifikace a ceník“) do 2 týdnů ode 

dne nabytí účinnosti této Smlouvy.  

2.3 Přesný termín dodání Předmětu koupě je Prodávající povinen oznámit písemně e-

mailem Oprávněným zaměstnancům Kupujícího nejméně čtyřicet osm (48) hodin 

předem, jinak není Kupující povinen Předmět koupě převzít. 

2.4 Kupující si vyhrazuje možnost posunout termín převzetí Předmětu koupě s ohledem 

na své provozní a organizační potřeby. Smluvním stranám z takového posunu neplyne 

právo na účtování jakýchkoli smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.  

2.5 Doba plnění se prodlužuje o dobu, kdy nemohl Prodávající dodat Předmět koupě 

z důvodu „vyšší moci“ nebo neposkytnutí součinnosti Kupujícího. Důvod posunutí 

doby plnění musí být písemně zapsán a podepsán Oprávněnými zaměstnanci obou 

smluvních stran uvedených v čl. 11 odst. 11.1 a 11.2 této Smlouvy. 

2.6 Pro účely této Smlouvy se „vyšší moc“ rozumí událost, která je mi kontrolu smluvní 

strany, která nastala po podpisu této Smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke 

které došlo bez zavinění smluvní strany, pokud nebyla způsobena její chybou či 

nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní 

katastrofy, epidemie apod. Jestliže vznikne stav „vyšší moci“ na straně Prodávajícího, 

Prodávající bez zbytečného odkladu uvědomí Kupujícího písemně o takových 

podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně Kupujícím, bude 

Prodávající pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu 

v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní 

prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání „vyšší moc“. Pokud by podmínky 



„vyšší moci“ trvaly déle než devadesát (90) dní, je Kupující oprávněn od této Smlouvy 

odstoupit.  

3. KUPNÍ CENA 

3.1 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za řádně dodaný Předmět koupě kupní 

cenu (dále též jen „Kupní cena za Předmět koupě“), jejíž celková výše je určena 

součtem jednotkových kupních cen jednotlivých dílčích položek Předmětu koupě 

uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy („Technická specifikace a ceník“). Kupní cena 

je strukturována takto: 

Celková cena bez DPH 306 260,00 Kč 

Výše DPH (21%) 64 314,60 Kč 

Celková cena vč. DPH 370 574,60 Kč 

 

3.2 Kupní cena za Předmět koupě podle čl. 3. odst. 3.1 této Smlouvy zahrnuje veškeré 

náklady Prodávajícího spojené s plněním jeho povinností z této Smlouvy,  

a to vč. dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena za 

Předmět koupě je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit vyjma 

případů, že by došlo ke změně sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

3.3 Kupní cena za Předmět koupě bude po dodání Předmětu koupě na místo dodání 

Prodávajícím vyfakturována, a to daňovým dokladem (dále jen „faktura“), vystaveným 

Prodávajícím a doručeným Kupujícímu. Prodávající bude fakturovat Kupujícímu DPH 

v sazbě platné v den zdanitelného plnění dodání Předmětu koupě. Nedílnou součástí 

faktury musí být dodací list na Předmět koupě podepsaný Oprávněným 

zaměstnancem Kupujícího pro příjímání zboží na sklad, který potvrdí převzetí 

Předmětu koupě. Na faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy Kupujícího, které bude 

zároveň uvedeno jako specifický symbol (bez lomítka). 

3.4 Prodávající je povinen do tří (3) pracovních dnů ode dne dodání a převzetí Předmětu 

koupě zaslat elektronicky Kupujícímu fakturu za uskutečněnou dodávku na adresu: 

uctarna@thmp.cz. 

3.5 Lhůta splatnosti faktury vystavené dle odst. 3.3 tohoto článku této Smlouvy činí třicet 

(30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. 

3.6 Veškeré faktury, vystavené v souvislosti s touto Smlouvou, musí obsahovat účetní a 

daňové náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, a číslo této Smlouvy. V případě, že faktura nebude 

obsahovat všechny náležitosti, je Kupující oprávněn ji vrátit Prodávajícímu k doplnění. 

Ve vrácené faktuře musí Kupující vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší 

plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené 

faktury Kupujícímu. 

3.7 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou faktury Kupujícím se rozumí odeslání 

částky uvedené na faktuře Prodávajícímu požadované ve prospěch bankovního účtu 

Prodávajícího. 

3.8 Kupující neposkytne Prodávajícímu zálohu.  
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4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 

4.1 Prodávající je povinen dodat Předmět koupě Kupujícímu řádně a včas. 

4.2 Prodávající je povinen dodat bezvadný a funkční Předmět koupě v prvotřídní jakosti 

způsobilý k účelu, k němuž je dodáván, v množství požadovaném Kupujícím a v kvalitě 

a provedení odpovídající požadavkům Kupujícího vymezeným v Příloze č. 1 této 

Smlouvy („Technická specifikace a ceník“).  

4.3 Prodávající je povinen dodat Předmět koupě, jehož jednotlivé dílčí části a komponenty 

jsou nové, nepoužívané, nerepasované a originální od daného výrobce zařízení, 

určené pro distribuci v rámci České republiky a certifikované pro použití na území 

České republiky. 

4.4 Prodávající je povinen předat Kupujícímu společně s Předmětem koupě doklady, které 

se k Předmětu koupě vztahují a které jsou potřebné k převzetí a užívání Předmětu 

koupě. 

4.5 Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit dodržování veškerých 

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a 

to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou 

činnosti prováděny Prodávajícím, či jeho poddodavateli). 

4.6 Prodávající při realizaci předmětu plnění této Smlouvy je povinen dodržet platné 

technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a 

respektovat udržitelnost, např. tím, že použité obaly budou šetrné k životnímu 

prostředí, že přijme veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby 

chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho 

činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 

nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO 

5.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu za Předmět koupě na základě 

faktury vystavené Prodávajícím a v termínu splatnosti určeném touto Smlouvou. 

5.2 Kupující je povinen prohlédnout Předmět koupě podle možností co nejdříve  

po přechodu nebezpečí škody na Předmětu koupě, či zařídit prohlédnutí Předmětu 

koupě v době přechodu nebezpečí škody na Předmětu koupě. 

5.3 Kupující není povinen dodaný Předmět koupě převzít, pouze pokud neodpovídá 

množstvím, kvalitativně, druhově či jinak této Smlouvě. 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ 

6.1 Předmět koupě předá Prodávající Kupujícímu dle dodacího listu (dále jen „DL“) na 

základě oboustranného odsouhlasení, které bude potvrzeno podpisem oprávněnými 

osobami na DL. DL k podpisu včetně potřebných příloh bude připravovat Prodávající. 

Kupující má právo se s DL předem podrobně a bez nátlaku seznámit a Prodávající má 

povinnost podle objektivních připomínek a skutečností DL řádně opravit, dopracovat, 

doložit a podobně. 



6.2 Strana Kupujícího si vyhrazuje právo Předmět koupě nepřevzít, pokud nebylo předáno 

v duchu Smlouvy či dle podmínek Zadávací dokumentace. Obě strany pak o této 

skutečnosti jsou povinny sepsat podrobný Zápis. V těchto případech je Prodávající 

povinen provést urychleně odpovídající nápravu s novým DL. 

6.3 Zápis bude obsahovat odkaz na tuto Smlouvu, popis Předmětu koupě, počet kusů, 

sériová čísla Předmětu koupě (pokud existuje) a datum předání Předmětu koupě.  

6.4 DL se vystavuje ve dvou originálech, kdy každá strana obdrží po jednom. Povinným 

obsahem DL je:  

1. údaj o Prodávajícím a Kupujícím, 

2. seznam jednotlivých položek dodávky, která je předmětem předání a převzetí,   

3. číslo Kupní smlouvy, 

4. datum převzetí, 

5. vlastnoruční podpisy oprávněných zaměstnanců Prodávajícího a Kupujícího. 

 

6.5 V případě, že je Předmět koupě dodán řádně a včas dle údajů stanovených v této 

Smlouvě, je Oprávněný zaměstnanec Kupujícího povinen potvrdit převzetí Předmětu 

koupě na dodacím listu Předmětu koupě, a to tím způsobem, že na něj připojí otisk 

razítka Kupujícího a svůj podpis.  

7. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

7.1 Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází z Prodávajícího na Kupujícího 

okamžikem převzetí Předmětu koupě Oprávněným zaměstnancem Kupujícího v místě 

plnění dle této Smlouvy. 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST 

8.1 Prodávající Kupujícímu na Předmět koupě poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 

a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též jen „záruční doba“).   

8.2 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí Předmětu koupě Kupujícím. 

Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Kupující Předmět koupě řádně užívat 

pro vady, za které nese odpovědnost Prodávající. 

8.3 Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má Předmět koupě při převzetí 

Předmětu koupě Kupujícím, byť se vada projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu 

šesti (6) měsíců od převzetí Předmětu koupě Kupujícím, má se za to, že dodaný 

Předmět koupě byl vadný již při jeho převzetí Kupujícím. Kupující má právo z vadného 

plnění také z vad vzniklých po převzetí Předmětu koupě Kupujícím, pokud je 

Prodávající způsobil porušením své povinnosti. 

8.4 Vady Předmětu koupě a vady, které se projeví v průběhu záruční doby, budou 

Prodávajícím odstraněny bezplatně. 

8.5 Veškeré vady Předmětu koupě je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez 

zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistí. 

8.6 Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné 

plnění podstatným porušením této Smlouvy, také právo od této Smlouvy odstoupit. 

Právo volby plnění má Kupující. 

8.7 Odstranění vad bude provedeno vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů 

ode dne jejich oznámení Prodávajícímu Kupujícím; nedodrží-li Prodávající opakovaně 



(alespoň 2x) termín pro odstranění vad, jedná se o podstatné porušení této Smlouvy, 

a Kupující má také právo od této Smlouvy odstoupit.  

8.8 Prodávající zajistí převzetí vadného Předmětu koupě na místě určeném Kupujícím. 

Místo určení bude vždy na území hlavního města Prahy. 

8.9 V případě výměny vadného Předmětu koupě nebo jeho vadné části začíná na 

vyměněný Předmět koupě, resp. v případě výměny jeho části pouze na tuto 

vyměněnou část, běžet nová záruční doba v délce dle čl. 8 odst. 8.1 této Smlouvy. 

8.10 Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním,  

a to v plné výši. Prodávající rovněž Kupujícímu uhradí veškeré náklady vzniklé 

v souvislosti a při uplatňování práv z vadného plnění. 

9. SANKCE 

9.1 Při nedodržení termínu dle čl. 2. odst. 2.2 této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat 

po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Kupní ceny za každý započatý 

den prodlení. 

9.2 Při porušení čl. 4. odst. 4.2 této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat po 

Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Kupní ceny za každý započatý 

den nesplnění této povinnosti. 

9.3 Pro případ prodlení s platbou je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu požadovat 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

9.4 Při nedodržení termínu dle čl. 8. odst. 8.7 této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat 

po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý 

započatý den prodlení a každý případ. 

9.5 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit povinnosti 

stanovené touto Smlouvou. 

9.6 Smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 

do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího doručení druhé smluvní straně. 

9.7 Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody 

v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. 

9.8 Kupující je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 

smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce Prodávajícího vyplývající z této Smlouvy. 

 

10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností 

Prodávajícího, a tedy důvod pro odstoupení Kupujícího od této Smlouvy, se pro účely 

této Smlouvy rozumí a bude považováno, jestliže Prodávající postupuje v rozporu se 

svými povinnostmi stanovenými mu touto Smlouvou. 

10.2 Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, bude-li s Prodávajícím zahájeno 

insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího 

podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“). 



10.3 Odstoupení od této Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se 

účinným dnem jeho doručení druhé ze smluvních stran. 

10.4 Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo 

úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 

povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i 

po odstoupení od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

10.5 V případě odstoupení od této Smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu 

účinnosti odstoupení vyhotovena dohoda o narovnání, která popíše stav a vzájemné 

nároky smluvních stran. 

10.6 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Oprávněným zaměstnancem Kupujícího ve věci plnění Smlouvy je 

Oprávněnými zaměstnanci Kupujícího pro přijímání zboží na sklad Sokolovská: 

 

11.2 Oprávněný zaměstnanec Prodávajícího je 

11.3 Tato Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí právním řádem 

České republiky, v případech v této Smlouvě výslovně neupravených se tyto záležitosti 

řídí zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

11.4 Jazykem této Smlouvy a všech jednání je čeština. 

11.5 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit 

především vzájemnou dohodou. Pokud nedojde k dohodě, může se kterákoli  

ze smluvních stran obrátit na věcně příslušný soud, jehož místní příslušnost bude 

určena sídlem Kupujícího. 

11.6 Prodávající je povinen neprodleně (nejpozději do sedmi (7) dnů od okamžiku, kdy se o 

dále uvedené skutečnosti dozví) informovat Kupujícího o tom, že s ním bude zahájeno 

insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo 

hrozící úpadek Prodávajícího. 

11.7 Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou prostřednictvím datové 

schránky na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, příp. doporučenou 

poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li v této Smlouvě uvedeno výslovně jinak.  

11.8 Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu a písemně oznamovat 

všechny změny identifikačních údajů, změny oprávněných osob a změny a návrhy 

změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. V případě 

oprávněných osob nebo kontaktních údajů stran dojde řádným potvrzením oznámení 

druhou stranou ke změně oprávněné osoby či kontaktních údajů strany bez nutnosti 

uzavření písemného dodatku k této Smlouvě. 

11.9 Prodávající výslovně opravňuje Kupujícího zveřejnit v souladu se ZZVZ a dalšími 

právními předpisy na svém profilu tuto Smlouvu včetně jejich případných změn  

a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky, jež je předmětem 



této Smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu do patnácti (15) dnů  

od obdržení výzvy učiněné Kupujícím veškeré údaje, které je povinen Kupující 

uveřejnit podle ZZVZ a dalších právních předpisů a které má v dispozici Prodávající. 

11.10 Případné změny nebo doplnění této Smlouvy mohou být realizovány po dohodě 

smluvních stran teprve po splnění podmínek stanovených příslušnými ustanoveními 

ZZVZ a pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma 

smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 

prostých e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových 

schránek).  

11.11 Pro případ uzavírání této Smlouvy a jakýchkoli jejích dodatků smluvní strany vylučují 

použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Prodávající na sebe přebírá 

nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

11.12 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo 

nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této Smlouvy nijak dotčena. 

Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem 

takovému neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže  

a bude v souladu s platným právem. 

11.13 Prodávající prohlašuje, že si je vědom, že je Kupující povinen na dotaz třetí osoby 

poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré 

informace v této Smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty 

třetím osobám, pokud si je vyžádají. Prodávající též prohlašuje, že nic z obsahu této 

Smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského 

zákoníku. 

11.14 V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde 

o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly 

dostatečně identifikovány smluvní strany. 

11.15 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 

strany berou dále na vědomí, že tato Smlouva (jakož i její případný dodatek) nabývá 

účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Kupující 

zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření. 

11.16 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

11.17 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:  

Příloha č. 1: Technická specifikace a ceník  

11.18 Tato Smlouva je vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve dvou (2) 

vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě 

uzavření této Smlouvy elektronicky postačí jedno (1) vyhotovení této Smlouvy, na níž 



budou vyznačeny uznávané elektronické podpisy oprávněných zástupců obou 

smluvních stran.  

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

Kupující 

 

V Praze dne _____________ 

 

 

 

 

 

 

Prodávající 

 

V Praze dne _____________ 

......................................................................... 

Tomáš Jílek  

předseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

......................................................................... 

Richard Soldán 

Jednatel společnosti 

Janča & EMAS group s.r.o 

 

 

 

V Praze dne _____________ 

 

 

 

 

 

 

......................................................................... 

Ing. Tomáš Novotný 

místopředseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 



Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace a ceník k VZ "Dodávka stavebního nářadí 02/22"

takto podbarvená pole účastník povinně vyplní

Číslo pol. Specifikace položky Označení položky dodavatele

Detailní specifikace položky 
dodavatele 

(číslo katalogového listu/stránky 
katalogu výrobce )

Výrobce položky materiálu, 
kódové označení položky

dodavatele (výrobce)

Nabídková 
jednotková cena 

v Kč bez DPH
Počet kusů

Nabídková cena 
celkem za položku 

v Kč bez DPH

1 LOPATA SRDCOVKA S NÁSADOU ocel (28CM) 4502043800 4502043800 DEK        32       
2 Lopata hliníková malá (29CM) s násadou 4502043860 4502043860 J.A.D. TOOLS        35       
3 LOPATA HLINÍKOVÁ VELKÁ (35CM) S NÁSADOU 4502043880 4502043880 J.A.D. TOOLS        30       
4 LOPATA ÚZKÁ S NÁSADOU OCEL 19x27Cm (výkopová) 4502043820 4502043820 DEK        39       
5 KRUMPÁČ 2-2,5 KG S NÁSADOU CM64732 CM64732 Groowe        46      
6 MOTYKA SRDCOVKA S NÁSADOU 5724523 5724523 M.A.T. Profi        30       
7 MOTYKA ROVNÁ RÝNSKÁ S NÁSADOU 2183028 2183028 LUX        30      
8 SEKERA 600G s topůrkem GR2S6001 GR2S6001 Gardenus        32       
9 SEKERA 1200G s topůrkem GR2S12001 GR2S12001 Gardenus        30       

10 Fanka s rukojetí, 215 mm 7671450 7671450 Hornbach        35       
11 Fanka s tulejí, 215 mm 7671451 7671451 Hornbach        35       
12 ZEDNICKÁ LŽÍCE  140mm, nerezová 7996414 7996414 Hornbach        47       
13 NÁSADA NA LOPATU délka cca 130 cm 13372459MR 13372459MR TopTrade        55       
14 NÁSADA NA MOTYKU délka cca 100 cm 4211631 4211631 Hornbach        10       
15 NÁSADA NA KRUMPÁČ délka cca 90-95 cm 6258282 6258282 Hornbach        55       
16 Kolečko stavební objem 80l, nosnost 100 kg 7619059 7619059 Hornbach        8      
17 RUDL S OCHRANOU KOL, DUŠOVÁ KOLA, NOSNOST 200 kg 5046585 5046585 Hornbach        5       
18 Rýč špičatý ocel 4257615 4257615 Hornbach        12       
19 Násada na smeták délka: min 160 cm 5571314 5571314 Hornbach        5       
20 Hladítko Profi rovné nerez 28 x 13 cm 8585580 8585580 Hornbach        7       
21 Hladítko nerez 80x200 mm, benátské 10306452 10306452 Hornbach        2       
22 Palička kovová s kovovou rukojetí (90mm) EDE68270030 EDE68270030 Halder        2       
23 Vyklepávací palička 250 g s Rukojeťí W05000305001 W05000305001 WERA        3       
24 Krumpáč  2.5kg bez násady 4211683 4211683 Hornbach        5       
25 Hrábě dřevěnou násadou a 16 ocelovými zuby 5724528 5724528 Hornbach        5       
26 Silniční kartáč 40 cm, s holí 140 cm 4208549 4208549 Hornbach        4       
27 Kleště na obrubníky PZC-E  (pár), Nosnost: 150 kg PZC-E PZC-E Stavo-Shop        5      
28 Kleště na obrubníky PZC-E  (pár) PZC-E PZC-E Stavo-Shop        1       
29 ŽEBŘÍK 3x8 TROJDÍLNÝ  (nosnost 150 kg, profi provedení) 38-08 38-08 ALPOS        3      
30 ŽEBŘÍK 3x9 TROJDÍLNÝ AL (nosnost 150 kg, profi provedení) 38-09 38-09 ALPOS        3      
31 ŽEBŘÍK 3x11 TROJDÍLNÝ AL (nosnost 150 kg, profi provedení) 38-11 38-11 ALPOS        2      
32 ŽEBŘÍK TELESKOPICKÝ 3 M VČETNĚ UNIV. OPĚRNÉHO SYSTÉMU (nosnost 150 kg, profi provedení) 8,59067E+12 8,59067E+12 FIELDMANN        2       
33 ŽEBŘÍK TELESKOPICKÝ 3 M (nosnost 150 kg, profi provedení) 8,59067E+12 8,59067E+12 FIELDMANN        2       
34 ŽEBŘÍK-ŠTAFLE MULTIFUNKČNÍ 4x4 (nosnost 150 kg, profi provedení) 6390462 6390462 G21        2       
35 SCHŮDKY AL OBOUSTRANÉ 2x4 (nosnost 150 kg, profi provedení) 124722 124722 STABILO        4      
36 SCHŮDKY SKLÁDACÍ 2 STUPŇOVÉ  (nosnost 150 kg, profi provedení) DA2 DA2 STABILO        2       
37 ŠTAFLE DŘEVĚNÉ 2x6 příček (nosnost 150 kg, profi provedení) STAFLE2X6DRABESTPD STAFLE2X6DRABESTPD FISTAR        12      
38 ŠTAFLE DŘEVĚNÉ 2x8 příček (nosnost 150 kg, profi provedení) 307006 307006 EXKLUSIVE        6      

306 260,00 Kč
64 314,60 Kč

370 574,60 Kč

Nabídková cena v Kč bez DPH:
DPH:

Nabídková cena v Kč s DPH:




