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KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
zákoník“) 

 
I. Smluvní strany 

 
PROFIL NÁBYTEK, a.s.  
se sídlem: Humpolec, Nádražní 1747, 396 01  
IČO: 48202118 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 
B 1420 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 223602551/0300 
za kterou jedná: František Čermák, předseda představenstva 
(dále jen „prodávající“) 
 
a 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, 586 01 
statutární zástupce: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Kraje Vysočina, 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní kraje 
IČ: 70890749 
(dále jen „kupující“) 

II. Předmět smlouvy 
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží blíže specifikované v článku III. této smlouvy 
a v příloze č. 1 této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a provést 
instalaci zboží na místě dodání včetně připojení zboží a uvedení do provozu a kupující se 
zavazuje za zboží zaplatit prodávajícímu cenu stanovenou v čl. V této smlouvy.  
 

III. Zboží 
Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí dodávka sedacího nábytku, jehož specifikace, je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.  
 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Prodávající prodává kupujícímu zboží a kupující toto zboží kupuje.  
2. Prodávající předá kupujícímu zboží s veškerým příslušenstvím a vybavením, jakož i 
doklady nezbytnými pro jeho užívání, nejpozději do 31. 10. 2022. 
3. O každém předání a převzetí zboží bude vyhotoven písemný protokol, který bude 
podepsán prodávajícím i kupujícím.  
4. Místem plnění je stanovena adresa kupujícího Na Kopci 5891/29, Jihlava. 
5. Prodávající upřesní termín předání zboží nejméně tři dny předem. 

 
V. Cena a platební podmínky 

1. Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky 
prodávajícího ve výběrovém řízení, a to ve výši:  

 Cena bez DPH: 441 638,84 Kč 
 DPH 21 % 92 744,16 Kč 
 Cena s DPH celkem: 534 383,00 Kč 
 Slovy: pět set třicet čtyři tisíc tři sta osmdesát tři korun českých. 
2. Rozpis kupní ceny předmětu koupě je uveden v příloze č. 1. 
3. Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží 

kupujícím. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne 
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jejího prokazatelného doručení kupujícímu. 
4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné daňové 

legislativy. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, 
pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

5. Peněžitý závazek kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka 
odepsána z účtu kupujícího. 

6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované prodávajícím. 

8. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Prodávající je povinen přehledně 
a průkazně uvádět v jednotlivých fakturách tyto údaje: číslo projektu: 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008945, název projektu: „Transformace Domova Kamélie 
Křižanov IlI. – Jihlava Na Kopci.“ 

 
VI. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na prodané věci 

1. Kupující nabývá vlastnické právo dnem převzetí zboží. 
2. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpeční škody na zboží. 
 

VII. Záruka 
Předmět koupě bude po celou dobu záruční lhůty způsobilý k řádnému užívání a zachová si 
obvyklé vlastnosti. Při nedodržení této podmínky má kupující nárok na bezplatnou výměnu 
předmětu koupě. Záruční doba je 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. 
V případě, že záruční listy nebo obdobné dokumenty stanovují u jednotlivého zboží či 
jednotlivou součást zboží dobu vyšší, platí doba stanovená v záručních listech. 
 

VIII. Sankce 
1. V případě, že prodávající nesplní dodání předmětu koupě v termínu uvedeném v čl. IV. 
této smlouvy, má kupující právo požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,5% 
z celkové kupní ceny za každý i započatý den prodlení. 
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu 
s čl. V této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 
0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

IX. Odstoupení od smlouvy 
Kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně 
odstoupit v následujících případech: 

a. Prodávající v případě, že na straně kupujícího dojde k prodlení s platbou delší 
než 45 dnů po splatnosti a pokud kupující nesjedná nápravu do 7 dnů, 
přestože bude prodávajícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn. 

b. Kupující v případě, že na straně prodávajícího dojde k neplnění předmětu této 
smlouvy v termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a 
pokud prodávající nesjedná do 7 dnů nápravu, přestože bude kupujícím na 
tuto skutečnost prokazatelně upozorněn. 

 
X. Závěrečná ustanovení 

1. Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek“ č. 05/21 ze dne 29. 6. 2021. 
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2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
3. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální 
vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob 
oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 
dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. 
4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem, 
jakož i dalšími účinnými právními předpisy. 
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Současně bere Zhotovitel na 
vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího 
podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 
7. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1. 
 
Za prodávajícího:      Za kupujícího: 
 
V Humpolce dne dle data el. podpisu V Jihlavě dne dle data el. podpisu 
 
 
 
 
 
  
 František Čermák  Mgr. Jan Tourek 
 Předseda představenstva radní kraje 
 Elektronicky podepsáno Elektronicky podepsáno 
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Příloha č. 1 
 

NÁZEV LÁTKA DŘEVO CENA ODNÍM.POTAH 
CENA 

ZA 1KS  
vč. DPH 

KS 
CELKEM  
vč. DPH 

IMPULS - A  Mystic 215 Arktic 5020 460 5480 16 87 680,00 

IMPULS - A  Mystic 72 Arktic 5020 460 5480 20 109 600,00 

IMPULS - A  Mystic 69 Arktic 5020 460 5480 10 54 800,00 

STEP - A Mystic 69 Arktic 4360 610 4970 10 49 700,00 

IMPULSY A SPEPY - CENA CELKEM vč. DPH 301 780,00 

TIFFANY 3U-2 Mystic 215 E70     34170 1 34 170,00 

TIFFANY 2U-2 Mystic 215 E70     27110 1 27 110,00 

TIFFANY 1U-2 Mystic 215 E70     18320 1 18 320,00 

TIFFANY PH Mystic 215 E70     2242 5 11 210,00 

TIFFANY - CENA CELKEM vč. DPH 90 810,00 

LEVI 3L-2 Mystic 72 GK     39440 1 39 440,00 

LEVI 2L-2 Mystic 72 GK     30640 1 30 640,00 

LEVI K Mystic 72 GK     17540 1 17 540,00 

LEVI PH Mystic 72       2652 5 13 260,00 

LEVI - CENA CELKEM vč.DPH 100 880,00 

PRACOVNÍ ŽIDLE Bonday 
síťovaný 
opěrák  

    3633 1 3 633,00 

KŘESÍLKO KELLY Bonday   ---     4660 8 37 280,00 

LEVI - CENA CELKEM vč.DPH 40 913,00 

 Celková nabídková cena vč. DPH 534 383,00 

Celková nabídková cena bez DPH 441 638,84 
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