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Kupní  smlouva   

na  dodávku  reg ist ra tur  

( D V Z N  R 3 / 2 0 2 2 )  

 

 

PROFIL NÁBYTEK, a.s. 

se sídlem: Nádražní 1747, 396 01 Humpolec 

IČO: 48202118 

DIČ: CZ48202118 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích 

oddíl B, vložka 1420 

bank. spojení: [nezveřejněno] 

č. účtu: [nezveřejněno] 

zastoupena: Františkem Čermákem, předsedou představenstva 

 

(dále jako „Prodávající“) 

 

 

a 

 

 

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

se sídlem:  Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 

zastoupena:  Mgr. Davidem Novákem, ředitelem odboru veřejných zakázek a právní 

podpory 

IČO:   00551023 

 

(dále jako „Centrální zadavatel“ nebo „Kupující“) 

 

 

 

(Kupující a Prodávající společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

 

 

 

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto kupní smlouvu na dodávku registratur (dále jen 

„Smlouva“). 
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Preambule 

1. Centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uzavírá tuto Smlouvu  

na zajištění dodávek registratur a poskytování souvisejících služeb na účet svůj a rovněž na účet  

a jménem následujících subjektů resortního systému centralizovaného zadávání v působnosti 

resortu práce a sociálních věcí:  

1.1 Česká republika - Úřad práce České republiky, IČO: 72496991 a 

1.2 Česká republika - Státní úřad inspekce práce, IČO: 75046962  

(dále jen „Pověřující zadavatelé“ či jednotlivě jako „Pověřující zadavatel“). 

2. Pověřující zadavatelé se pro účely této Smlouvy považují za samostatné Kupující, není-li dále 

stanoveno jinak, a veškerá práva a povinnosti touto Smlouvou sjednané ve vztahu k Centrálnímu 

zadavateli jako Kupujícímu se vztahují rovněž na Pověřující zadavatele, na jejichž účet  

a jejichž jménem je tato Smlouva Centrálním zadavatelem uzavírána.   

3. Prodávající na základě zadávacího řízení na dílčí veřejnou zakázku s názvem „Nákup nábytku – 

registratury (DVZN R3/2022), zadávané v dynamickém nákupním systému (dále jen „Dílčí veřejná 

zakázka“), předložil, v souladu se zadávací dokumentací, kterou byl zaváděn dynamický nákupní 

systém a Výzvou k podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky, nabídku ze dne 26. 9. 2022 

(dále jen „Nabídka“) a tato byla pro plnění Dílčí veřejné zakázky vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se Smluvní strany dohodly na uzavření této 

Smlouvy. 

4. Smluvní strany sjednávají, že při výkladu obsahu této Smlouvy bude přihlíženo k Výzvě k podání 

nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky, k účelu zadávacího řízení na plnění Dílčí veřejné zakázky 

a dalším úkonům Smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení, jako k relevantnímu 

jednání Smluvních stran o obsahu této Smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných 

a účinných právních předpisů České republiky o výkladu právního jednání zůstávají nedotčena. 

5. Centrální zadavatel prohlašuje, že je organizační složkou státu, splňuje veškeré podmínky 

a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít na účet svůj i na účet  

a jménem jednotlivých Pověřujících zadavatelů a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

6. Prodávající prohlašuje, že je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku, 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené, je oprávněn tuto Smlouvu 

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, disponuje v okamžiku uzavření této Smlouvy 

personálními kapacitami v dostatečném počtu k řádnému a včasnému dodání a montáži registratur 

na jednotlivých místech plnění a že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí 

zadávací dokumentace Dílčí veřejné zakázky a stanovují požadavky na plnění předmětu této 

Smlouvy a je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle této Smlouvy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému prostředí.  

S cílem kultivovat prostředí tuzemského trhu tak, aby se přiblížilo vyšším standardům v oblasti 

obchodní, soutěžní a pracovněprávní etiky, Smluvní strany učinily nedílnou součástí této Smlouvy 

Etický kodex, v souladu s jehož pravidly se zavazují předmět této Smlouvy plnit. 
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1. Účel a předmět Smlouvy 

1. Základním účelem, pro který se tato Smlouva uzavírá, je zajištění dodávek archivačních skříní - 

registratur (dále jen „Zboží“) na jednotlivá místa plnění sjednaná touto Smlouvou, 

přičemž primárním cílem je zajištění vybavení prostor Centrálního zadavatele a Pověřujících 

zadavatelů. Tohoto cíle má Kupující v úmyslu dosáhnout prostřednictvím jednotlivých dodávek 

Zboží, které budou splňovat parametry a podmínky pro ně Kupujícím stanovené v této Smlouvě  

a jejích přílohách. Veškeré v této Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na Zboží a s nimi 

spojená plnění musí být primárně vykládány tak, aby Kupující plněním předmětu této Smlouvy 

Prodávajícím dosáhl zde uvedeného cíle. 

2. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat a odevzdat Kupujícímu na základě 

a způsobem stanoveným v této Smlouvě Zboží dle specifikace a v množství uvedeném v přílohách 

této Smlouvy, zajistit montáž a umístění dodaného Zboží v místě plnění (dle pokynů  

a harmonogramu, sjednaného Prodávajícím s příslušnými osobami odpovědnými za převzetí 

Zboží) a umožnit Kupujícímu nabýt k dodávanému Zboží vlastnické právo. Předmětem této 

Smlouvy je dále závazek Kupujícího řádně dodané Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu 

kupní cenu sjednanou touto Smlouvou. 

3. Seznam Zboží vč. požadavku na jeho množství, místo plnění a osoby odpovědné za převzetí Zboží 

a fakturaci je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy - Seznam Zboží vč. míst dodání.  

4. Detailní specifikace Zboží, které je předmětem této Smlouvy (identifikace dle kódu a názvu typové 

položky), je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy - Specifikace Zboží - registratury. 

2.  Kontaktní osoby pro účely Smlouvy 

1. Kontaktní osobou Centrálního zadavatele pro účely této Smlouvy, neoznámí-li písemně Centrální 

zadavatel Prodávajícímu jinak, je [nezveřejněno], e-mail: [nezveřejněno]. 

2. Osoby Kupujícího odpovědné za převzetí Zboží a řešení případné reklamace, neoznámí-li písemně 

Kupující Prodávajícímu jinak, jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy - Seznam Zboží vč. míst 

dodání.  

3. Kontaktní osoby Kupujícího pro účely fakturace, neoznámí-li písemně Kupující Prodávajícímu jinak, 

jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy - Seznam Zboží vč. míst dodání.  

4. Kontaktní osobou Prodávajícího pro účely této Smlouvy, neoznámí-li písemně Prodávající 

Kupujícímu jinak, je [nezveřejněno], e-mail: [nezveřejněno]. 

3. Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné 

pro řádné plnění této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně se informovat 

o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

2. Smluvní strany se zavazují plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo 

k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení s placením jednotlivých peněžních závazků. 

3. Prodávající se zavazuje dodávat Zboží řádně, včas, v náležité kvalitě a v souladu se všemi 

podmínkami a požadavky Kupujícího uvedenými v této Smlouvě a jejích přílohách, a rovněž  

v souladu s Nabídkou Prodávajícího podanou v rámci zadávacího řízení Dílčí veřejné zakázky, 

kterou je Prodávající při provádění dodávek Zboží vázán po celou dobu trvání tohoto smluvního 

vztahu.  
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4. Prodávající se zavazuje zajistit případnou montáž v konkrétních prostorách míst plnění dle pokynů 

a harmonogramu sjednaného s osobou odpovědnou za převzetí Zboží na příslušném místě plnění 

s tím, že nebude-li dosaženo dohody, je Prodávající povinen respektovat pokyny osoby odpovědné 

za převzetí Zboží.   

5. Prodávající se zavazuje, že dodávka a případná montáž Zboží proběhne v tentýž den. V případě, 

že je nezbytné, aby montáž probíhala i v den či dny následující po dni, kdy bylo Zboží dodáno, 

je Prodávající povinen o dané skutečnosti informovat příslušnou osobu odpovědnou za převzetí 

Zboží, a to v termínu uvedeném v čl. 5 bodu 3 této Smlouvy.  

6. Kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou zaplatit za řádně a včas dodané 

a odevzdané Zboží Prodávajícímu cenu sjednanou v čl. 6 této Smlouvy. Kupující není povinen 

převzít Zboží, pokud není předáno včas a v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami. Za takto 

nepřevzaté Zboží není Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu jakoukoliv cenu. 

7. Při dodávce Zboží a poskytování souvisejících služeb (doprava na místo plnění, balné, ekologická 

likvidace obalového materiálu apod.) je Prodávající vázán zákony a jinými obecně závaznými 

právními předpisy České republiky a pokyny Kupujícího. 

8. Prodávající se zavazuje zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky 

na vlastní náklady odvoz a ekologickou likvidaci veškerého obalového materiálu a dalšího odpadu 

vzniklého v důsledku dodávky a montáže Zboží.  

9. Prodávající se zavazuje, že jím dodávané Zboží nebude zatíženo jakýmikoli právními vadami 

či právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro Kupujícího vyplynuly jakékoliv další 

finanční nebo jiné nároky třetích osob. V opačném případě Prodávající ponese veškeré důsledky 

takovéhoto porušení práv třetích osob a zároveň je povinen takové právní vady bez zbytečného 

odkladu na svůj náklad odstranit, resp. zajistit jejich odstranění. 

10. Prodávající se zavazuje, že dodávané Zboží nebude zatíženo jakýmikoli faktickými vadami. 

Prodávající poskytuje na dodávané Zboží záruku za jakost dle čl. 8 bodu 8 Smlouvy.  

11. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kontaktní osoby Centrálního 

zadavatele uvedené v čl. 2 bodu 1 této Smlouvy poskytovat plnění dle této Smlouvy 

prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele), s výjimkou poddodavatelů uvedených Prodávajícím 

v příloze č. 4 této Smlouvy. Předchozí písemný souhlas kontaktní osoby Centrálního zadavatele je 

rovněž nezbytný pro změnu poddodavatele. V případě, že se bude jednat o změnu poddodavatele, 

prostřednictvím kterého Prodávající prokazoval v i zavádění dynamického nákupního systému část 

kvalifikace, Prodávající se zavazuje předložit Centrálnímu zadavateli doklady dle ustanovení  

§ 83 ZZVZ. 

12. V případě užití třetí osoby (poddodavatele) pro plnění předmětu této Smlouvy, resp. jeho části, 

není Prodávající oprávněn zprostit se odpovědnosti za řádné plnění, tedy odpovídá, jako by plnění 

předmětu této Smlouvy poskytoval sám. 

13. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s platbou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů, tj. Prodávající se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu 

dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy (tj. originálního vyhotovení Smlouvy včetně jejich 

dodatků, originálů účetních či daňových dokladů a dalších dokladů vztahujících se k plnění 

předmětu této Smlouvy), a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci 

(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
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4. Další práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Prodávající podpisem této Smlouvy výslovně přebírá povinnosti uvedené v příloze č. 6 této 

Smlouvy ve vztahu k finančním sankcím v souvislosti se situací na Ukrajině. Centrální zadavatel je 

oprávněn provést kontrolu plnění povinností uvedených v příloze č. 6 této Smlouvy ze strany 

Prodávajícího. 

2. V případech definovaných přílohou č. 6 této Smlouvy ve vztahu k poddodavateli  

se Prodávající zavazuje v souladu s postupem dle bodu 4 tohoto článku Smlouvy změnit 

poddodavatele, a to buď z vlastní iniciativy neprodleně po zjištění dané relevantní skutečnosti,  

či na základě písemné výzvy ze strany Centrálního zadavatele. V případě, že Prodávající bude 

písemně vyzván Centrálním zadavatelem ke změně poddodavatele s odkazem na přílohu  

č. 6 této Smlouvy a Prodávající tak bez řádného objektivního důvodu neučiní v Centrálním 

zadavatelem stanové lhůtě, která nebude kratší než 5 pracovních dnů, vzniká Centrálnímu 

zadavateli nárok na smluvní pokutu dle čl. 9 bodu 4 této Smlouvy. 

3. Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy jsou informace uvedené v čestném 

prohlášení ve vztahu k finančním sankcím v souvislosti se situací na Ukrajině předloženém v jeho 

nabídce v rámci zadávacího řízení Dílčí veřejné zakázky nebo v příloze č. 6 této Smlouvy pravdivé. 

V případě prohlášení nepravdivých informací vzniká Centrálnímu zadavateli nárok na smluvní 

pokutu dle čl. 9 bodu 5 této Smlouvy. 

4. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, písemně informuje 

Centrálního zadavatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

4.1 Prodávající nebo některý z jeho poddodavatelů, který plní nebo bude plnit více  

než  

10 % kupní ceny, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace, 

4.2 došlo k takové změně ve struktuře majitelů Prodávajícího nebo některého z jeho 

poddodavatelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % kupní ceny, která vede  

k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, 

fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Ruské federaci, 

4.3 Prodávající nebo některý z jeho poddodavatelů, který plní nebo bude plnit více  

než 10 % kupní ceny, začal jednat jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka, 

fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Ruské federaci, 

4.4 osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Kupujícího zakazující 

vůči takové osobě převod peněžních prostředků1, vzniklo právo na převod peněžních 

prostředků, které Prodávající obdržel nebo má obdržet od Kupujícího za plnění této 

Smlouvy, 

4.5 Prodávajícího se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné  

pro Kupujícího zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků2, 

4.6 Prodávající nesplňuje podmínky dle přílohy č. 6 této Smlouvy.  

V případě porušení povinností Prodávajícího dle tohoto odst. Smlouvy vzniká Centrálnímu 

zadavateli nárok na smluvní pokutu dle čl. 9 bodu 6 této Smlouvy. 

 
1 zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) 
a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 
představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací) 
2 zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) 
a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 
představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací) 
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5. Místo a doba plnění 

1. Místem plnění této Smlouvy je území České republiky. Konkrétní místa plnění, resp. místa dodání 

Zboží, jsou uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy. 

2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu do příslušných míst plnění veškeré Zboží nejpozději 

do 4 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Kupující se zavazuje vytvořit vhodné podmínky 

pro uložení a montáž Zboží v místě plnění a zajistit přístup do objektu v dohodnutou dobu. 

3. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající a příslušný Kupující jsou oprávněni ad hoc písemnou 

dohodou sjednat odlišnou dobu dodání, než která je stanovena v bodu 2 tohoto článku Smlouvy,  

a to z důvodu tzv. vyšší moci (tzv. vis maior, force majeure), která bude mít prokazatelně vliv  

na výrobu Prodávajícího a jeho schopnost sjednané Zboží Kupujícímu včas dodat, příp.  

na schopnost příslušného Kupujícího Zboží od Prodávajícího včas převzít.  

4. Prodávající se zavazuje informovat osoby odpovědné za převzetí Zboží na jednotlivých místech 

plnění (dodání) o konkrétní době dodání Zboží, a to nejméně 3 pracovní dny před skutečným 

termínem dodání a montáže Zboží, a to e-mailem nebo telefonicky. Výjimečně, v odůvodněných 

případech a z objektivních důvodů, je osoba Kupujícího odpovědná za převzetí Zboží oprávněna 

žádat o stanovení náhradního termínu pro převzetí Zboží. V případě, že informační povinnost dle 

tohoto bodu Smlouvy nebude ze strany Prodávajícího splněna, je Kupující oprávněn převzetí Zboží 

odmítnout a vzniká mu nárok na smluvní pokutu dle čl. 9 bodu 7 této Smlouvy. Zboží může být 

předáno a převzato i před uplynutím výše uvedené lhůty, pokud bude v této věci učiněna dohoda 

obou stran.  

5. Osoby odpovědné za převzetí Zboží na jednotlivých místech plnění stanoví konkrétní místnost 

či místnosti příslušného místa plnění (budovy), do které/kterých bude Prodávající povinen Zboží 

dodat a zajistit montáž a rovněž určí harmonogram montáže Zboží. V případě, že povinnost dle 

předchozí věty nebude ze strany Prodávajícího splněna, vzniká Kupujícímu nárok na smluvní 

pokutu dle čl. 9 bodu 7 této Smlouvy. 

6. Dodání a montáž Zboží bude probíhat v pracovní dny v rozmezí od 8:00 do 14:30 hodin, v jiný čas 

pouze po předchozím souhlasu osoby odpovědné za převzetí Zboží na příslušném místě plnění. 

Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty v souladu 

s ustanovením § 607 Občanského zákoníku pracovní den nejblíže následující. 

6. Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit za řádně dodané Zboží na základě této Smlouvy 

v souladu s Nabídkou Prodávajícího kupní cenu určenou dle jednotkových kupních cen uvedených 

v příloze č. 3 této Smlouvy - Položkový rozpočet. Ke kupní ceně bude Prodávajícím připočtena 

DPH platná pro předmět této Smlouvy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Smluvní strany sjednávají, že kupní cena dle předchozího odstavce bude zaplacena po řádném 

převzetí veškerého Zboží poptaného příslušným Kupujícím, které Smluvní strany písemně potvrdí 

formou předávacího protokolu (příp. dodacího listu), a to na základě daňového či účetního dokladu 

(dále jen „faktura“) vystaveného Prodávajícím do 14 kalendářních dnů ode dne řádného převzetí 

Zboží. 

3. Fakturační adresy jednotlivých míst plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy. Prodávající je 

povinen vystavit faktury dle jednotlivých fakturačních adres uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy. 

V případě žádosti Kupujícího je Prodávající povinen zaslat předem elektronicky fakturu 

ke schválení.  
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4. Smluvní strany sjednávají, že celková výše kupní ceny a jednotkové kupní ceny za jednotlivé druhy 

Zboží dle této Smlouvy a její přílohy č. 3 jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a nepřekročitelné. 

5. Prodávající prohlašuje, že celková kupní cena a jednotkové kupní ceny za jednotlivé druhy Zboží 

uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy jsou stanoveny správně, dostatečně a zahrnují veškeré 

náklady spojené s řádným a včasným dodáním Zboží Kupujícímu, zejména náklady na dopravu 

do jednotlivých míst plnění, montáž, umístění, balné a 1x ekologickou likvidaci obalových materiálů 

a jiného odpadu vzniklého v důsledku dodávky Zboží, a rovněž náklady spojené s případným 

odstraněním vad dodaného Zboží. 

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového či účetního dokladu podle právních předpisů 

platných a účinných v době jejího vystavení, zejm. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a její nedílnou součástí musí být 

kopie potvrzení Kupujícího prokazující převzetí fakturovaného Zboží, specifikace a množství 

fakturovaného Zboží, tj. předávací protokol (příp. dodací list) či předávací protokoly (příp. dodací 

listy) za Zboží dodané na jednotlivá místa plnění spadající do příslušné fakturační adresy 

podepsaný/é zástupcem Prodávajícího (předávajícího) a osobou odpovědnou za převzetí Zboží 

na příslušném místě plnění (přebírajícího). Faktura musí dále obsahovat název Dílčí veřejné 

zakázky, tj. Nákup nábytku - registratury (DVZN R3/2022).  

7. Smluvní strany sjednávají, že v případě, kdy v důsledku zaokrouhlení Prodávající uvede na faktuře 

vyšší kupní cenu, než odpovídá ceně sjednané dle přílohy č. 3 této Smlouvy, bude ze strany 

Kupujícího zaplacena kupní cena ve výši dle přílohy č. 3 této Smlouvy, nebude-li stranami 

v konkrétním případě dohodnuto jinak.  

8. Platby za skutečně dodané Zboží budou hrazeny v české měně.  

9. Doba splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 

na fakturační adresu Kupujícího, resp. fakturační adresy dle pracovišť Kupujícího uvedených 

v příloze č. 5 této Smlouvy. Faktura se pro účely této Smlouvy považuje za zaplacenou okamžikem 

připsání fakturované částky ve prospěch účtu Prodávajícího. 

10. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje, 

je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí 

nebo nesprávných údajů či námitek aniž se dostane do prodlení s jejím zaplacením. Nová lhůta 

splatnosti počíná plynout prokazatelným doručením opravené či doplněné faktury na příslušnou 

fakturační adresu Kupujícího.  

11.  Kupující neposkytuje zálohové platby. 

12. Kupující bude platit přijaté faktury pouze na bankovní účty Prodávajícího zveřejněné správcem 

daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 zákona o DPH. 

V případě, že Prodávající nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, zaplatí 

Kupující Prodávajícímu pouze základ daně, přičemž DPH zaplatí Prodávajícímu až po zveřejnění 

příslušného účtu Prodávajícího v registru plátců a identifikovaných osob Prodávajícím.  

13. Prodávající prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Prodávající je 

nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. V případě, že správce daně 

rozhodne o tom, že Prodávající je nespolehlivým plátcem, zavazuje se Prodávající o tomto 

informovat Kupujícího do 3 pracovních dnů. Stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem, zaplatí 

Kupující Prodávajícímu pouze základ daně, přičemž DPH bude Kupujícím zaplacena 

Prodávajícímu až po písemném doložení Prodávajícího o jeho zaplacení této DPH příslušnému 

správci daně. 
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14. Prodávající prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy přezkoumal a prověřil možnosti 

a podmínky dodání Zboží dle této Smlouvy a potvrzuje, že jej lze za kupní cenu a za stanovených 

podmínek dodat tak, aby plnilo Kupujícím požadovaný účel. Prodávající tímto na sebe přebírá 

nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

7. Vlastnictví a přechod nebezpečí škody na Zboží 

1. Kupující se stává vlastníkem dodaného Zboží v okamžiku, kdy je od Prodávajícího převezme, 

k čemuž dochází okamžikem podpisu předávacího protokolu (příp. dodacího listu).  

Týmž okamžikem přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího. 

2. Smluvní strany se zavazují, že předávací protokol (příp. dodací list) bude obsahovat hůlkovým 

písmem jméno přebírající a předávající osoby vč. jejich podpisů a seznam Zboží vč. množství 

a kupních cen s tím, že jednotlivé dodávané položky budou identifikovány tak, aby bylo zřejmé, 

o jaký konkrétní druh Zboží se jedná, a to v pořadí, které bude následně zachováno rovněž 

na faktuře vystavené v souladu s čl. 6 této Smlouvy. 

8. Odpovědnost za vady, záruční doba, reklamace 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 

vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu či jinou újmu způsobenou při plnění 

předmětu této Smlouvy dle platných a účinných právních předpisů České republiky a této Smlouvy 

a případně vzniklou škodu či jinou újmu jsou povinny si nahradit.  

2. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu či jinou újmu nebo prodlení způsobené 

okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 

3. Případné vady dodaného Zboží je Kupující povinen reklamovat neprodleně po jejich zjištění. Vady 

je Kupující povinen uplatnit písemně na e-mail kontaktní osoby Prodávajícího uvedený v čl. 2 bodu 

4 této Smlouvy či jiným vhodným způsobem.  

4. Kupující se zavazuje provést kontrolu Zboží včetně jeho částí a příslušenství ihned při jeho 

převzetí. Zjevné vady Zboží se Kupující zavazuje u Prodávajícího reklamovat okamžitě při převzetí 

Zboží, např. záznamem na předávací protokol (příp. dodací list). V případě, že Kupující zjistí vady 

Zboží po jeho převzetí, zavazuje se tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat  

u Prodávajícího. Kupující se zavazuje vady Zboží reklamovat u Prodávajícího na základě 

písemného zápisu o reklamaci, ve kterém Kupující popíše vady Zboží. 

5. Prodávající je povinen odstranit zjištěné vady dodaného Zboží bez zbytečného odkladu, a to vždy 

nejpozději do 10 pracovních dnů, je-li to z povahy vady možné, od prokazatelného doručení 

písemného oznámení vady Prodávajícímu, případně s ohledem na povahu věci ve lhůtě delší, 

bude-li v tomto učiněna dohoda příslušných stran. Není-li možné, s ohledem na povahu vady,  

již takovou vadu odstranit, vyhrazuje si Kupující právo požadovat od Prodávajícího poskytnutí 

nového, bezvadného Zboží stejného druhu a kvality, a to ve lhůtě dle předchozí věty tohoto bodu 

Smlouvy, nebude-li příslušnými stranami dohodnuto jinak. Prodávající se zavazuje zabezpečit 

přepravu reklamovaného, příp. nového Zboží tam i zpět na vlastní náklady a riziko. 

6. Smluvní strany sjednávají, že záruka ani odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení 

součástí, ani vady Zboží způsobené nevhodnou manipulací, skladováním nebo užitím na straně 

Kupujícího. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody 

na Kupujícího, a nezpůsobil je Prodávající. 

7. Prodávající odpovídá za vady Zboží způsobené dopravou Zboží do místa plnění bez ohledu na to, 

prostřednictvím jaké osoby tuto dopravu zajišťuje. 
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8. Prodávající poskytuje na dodávané Zboží záruku za jakost v délce dle přílohy č. 2 této Smlouvy  

pro ten který druh Zboží, jehož dodávka je předmětem této Smlouvy. Záruka za jakost dle tohoto 

bodu Smlouvy počíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím, resp. okamžikem podepsání 

předávacího protokolu (příp. dodacího listu).  

9. Sankce 

1. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny dodávky vč. DPH na příslušné místo dodání,  

a to za každý i započatý den prodlení. Nárok Kupujícího na náhradu škody či jiné újmy zůstává 

tímto ustanovením nedotčen. Výše uvedená sankce se neuplatní v případě písemné dohody 

Prodávajícího a příslušného Kupujícího de čl. 5 bodu 3 této Smlouvy.  

2. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady,  

za kterou nese Prodávající odpovědnost, se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní 

pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu; tato smluvní pokuta 

se neuplatní pro případ, kdy Prodávající poskytne Kupujícímu za vadné Zboží nové, bezvadné 

Zboží stejného druhu a kvality, a to při splnění podmínek stanovených Kupujícím v čl. 8 bodu 5 této 

Smlouvy. Nárok Kupujícího na náhradu škody či jiné újmy zůstává tímto ustanovením nedotčen. 

3. V případě, že Prodávající nesplní jakoukoliv svou povinnost uvedenou v čl. 3 této Smlouvy, 

zavazuje se zaplatit Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinnosti. Nárok Kupujícího na náhradu škody či jiné újmy zůstává tímto 

ustanovením nedotčen. 

4. V případě, že Prodávající nesplní povinnost dle čl. 4 odst. 2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit 

Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení  

až do splnění předmětné povinnosti, tj. provedení změny poddodavatele. 

5. V případě, že Prodávající uvede v prohlášení ve vztahu k finančním sankcím v souvislosti se 

situací na Ukrajině předloženém v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení Dílčí veřejné zakázky 

nebo v příloze č. 6 této Smlouvy nepravdivé informace, zavazuje se zaplatit Centrálnímu zadavateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. 

6. V případě, že Prodávající nesplní povinnost dle čl. 4 bodu 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit 

Centrálnímu zadavateli pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

7. V případě, že Prodávající nesplní povinnost uvedenou v čl. 5 bodu 4 a/nebo bodu 5 této Smlouvy, 

zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. Nárok Kupujícího na náhradu škody či jiné újmy zůstává tímto ustanovením nedotčen. 

8. V případě, že Prodávající poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. 12 bodu 2 a/nebo bodu 3 této 

Smlouvy, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé 

porušení povinnosti.  

9. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny dle této Smlouvy vzniká Prodávajícímu 

nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 

výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 

likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 

otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 

svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích. 

10. V případě, že Prodávající poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v této Smlouvě, vyjma povinností 

výslovně upravených v tomto článku Smlouvy, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu 

ve výši 500 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
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11. Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku Kupujícího na více smluvních pokut 

uložených Prodávajícímu dle této Smlouvy se takové pokuty sčítají. 

12. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou 

Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a povinnosti vyplývající z této Smlouvy a nedotýká se 

nároku na náhradu škody či jiné újmy v plné výši. 

13. Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty a nároky na náhradu škody či jiné újmy jsou splatné 

do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy budou oprávněnou Smluvní stranou vůči povinné Smluvní 

straně uplatněny. 

14. Smluvní strany sjednávají, že jakoukoliv smluvní pokutu nebo vzniklou škodu či jinou újmu 

vyjádřitelnou v penězích je Kupující oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného 

zápočtu proti jakékoliv pohledávce (splatné či nesplatné) Prodávajícího proti Kupujícímu z titulu 

zaplacení části kupní ceny dle této Smlouvy. V případě, že Kupující uplatní nárok na zaplacení 

smluvní pokuty dle této Smlouvy, je Prodávající povinen reflektovat pohledávku Kupujícího 

v příslušné faktuře.   

10. Náhrada škody 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bez zbytečného odkladu upozornit na vzniklé okolnosti 

vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují  

k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost za škodu 

či jinou újmu.  

2. Prodávající odpovídá za veškerou způsobenou škodu či jinou újmu, a to vzniklou jak porušením 

této Smlouvy, opomenutím nebo dodáním vadného Zboží, tak i porušením povinností 

stanovených platnými a účinnými právními předpisy České republiky. 

3. Škoda či jiná újma se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením  

do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě. 

4. Na odpovědnost za škodu či jinou újmu prokazatelně způsobenou činností příslušné Smluvní 

strany a náhradu škody či jiné újmy se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku.  

11. Doba trvání smluvního vztahu  

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, 

že k podpisu Smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá tato Smlouva platnosti dnem, 

kdy je podepsána poslední Smluvní stranou. Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jako „zákon o registru smluv“). O okamžiku uveřejnění této Smlouvy v registru smluv 

Centrální zadavatel Prodávajícího neprodleně informuje.  

2. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do dne řádného splnění veškerých závazků 

z této Smlouvy vyplývajících. Doba dodání Zboží je uvedena v čl. 5 bodu 2 této Smlouvy.  

3. Centrální zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že je Prodávající 

v prodlení s řádným dodáním Zboží oproti termínu uvedenému v čl. 5 bodu 2 této Smlouvy  

po dobu delší než 10 kalendářních dnů. Před odstoupením od této Smlouvy je Kupující povinen 

vyzvat Prodávajícího k řádnému dodání Zboží a poskytnout mu k tomu lhůtu nejméně 5 

kalendářních dnů. Odstoupení od smlouvy podle ustanovení Občanského zákoníku upravující 

podmínky, za kterých je Smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, tím nejsou dotčena.  
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4. Odstoupení od této Smlouvy ze strany Kupujícího je dále možné v případě, že: 

4.1. v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Prodávajícího nebo insolvenční návrh bude 

zamítnut pro nedostatek majetku Prodávajícího v souladu se zněním zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů; 

4.2. Prodávající vstoupí do likvidace. 

5. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

druhé Smluvní straně. 

6. V případě odstoupení od této Smlouvy má Centrální zadavatel a jednotliví Kupující nárok  

na náhradu nákladů, které prokazatelně vznikly či vzniknou v souvislosti se zajištěním 

náhradního Zboží. Odstoupením od této Smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu platně 

vzniklý v době před odstoupením. 

7. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených 

Občanským zákoníkem. 

8. Centrální zadavatel je oprávněn tuto Smlouvu jednostranně písemně vypovědět, a to i bez udání 

důvodu. Smluvní vztah zanikne uplynutím výpovědní doby, která činí 1 týden a počíná běžet 

dnem následujícím po dni, ve kterém byla prokazatelně doručena písemná výpověď 

Prodávajícímu. 

9. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu v případě předčasného ukončení smluvního 

vztahu založeného touto Smlouvou nezbytnou součinnost tak, aby Centrálnímu zadavateli  

a jednotlivým Kupujícím nevznikala škoda či jiná újma. 

12. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto Smlouvu lze po dohodě obou Smluvních stran měnit nebo doplňovat pouze písemnými 

dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci 

Smluvních stran uvedenými v záhlaví této Smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná. 

2. Prodávající prohlašuje, že má a bude mít po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

touto Smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Kupujícímu při výkonu 

podnikatelské činnosti na základě této Smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 

5 mil. Kč. Tuto skutečnost je Prodávající povinen prokázat kdykoliv po dobu trvání tohoto 

smluvního vztahu na základě písemné výzvy Centrálního zadavatele tím, že doručí a předá 

kontaktní osobě Centrálního zadavatele uvedené v čl. 2 bodu 1 této Smlouvy pojistnou smlouvu 

(originál či úředně ověřenou kopii) či obdobný doklad o trvání pojištění do 7 kalendářních dnů 

od doručení této výzvy. 

3. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých 

se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

4. Uzavřením této Smlouvy nedochází k žádnému faktickému ani právnímu omezení kterékoli 

ze Smluvních stran ve vztahu k plnění jakékoli již existující zakázky vůči jejich klientům 

či ve vztahu k jejich snaze o získání budoucích zakázek.  

5. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající není oprávněn činit jednostranná započtení svých 

pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy, či v souvislosti s ní vůči jakýmkoliv pohledávkám 

Kupujícího. Pohledávky a nároky Prodávajícího vzniklé na základě této Smlouvy, či v souvislosti 

s ní nesmějí být Prodávajícím postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak 

disponováno bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího (včetně zákazu Prodávajícího 
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postoupit tuto Smlouvu). Jakékoliv právní jednání učiněné Prodávajícím v rozporu s tímto 

ustanovením Smlouvy bude považován za příčící se dobrým mravům. 

6. Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, 

ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany 

potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí  

či praxe. 

8. Smluvní strany sjednávají, že před podpisem této Smlouvy bude předmětem dohody, zda jsou 

informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Prodávajícího 

ve smyslu § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. Za označení údajů za obchodní tajemství 

v rozporu s ust. § 504 Občanského zákoníku nese odpovědnost Prodávající. 

9. Tato Smlouva je uzavírána v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického 

podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Prodávající souhlasí s uveřejněním této Smlouvy na profilu Centrálního zadavatele a bere 

na vědomí uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

11. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz 

dohody o všech článcích této Smlouvy připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy. 

12. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Seznam Zboží vč. míst dodání jako Příloha č. 1; 

Specifikace Zboží - registratury jako Příloha č. 2; 

Položkový rozpočet jako Příloha č. 3; 

Seznam poddodavatelů jako Příloha č. 4;  

Etický kodex jako Příloha č. 5 a  

Podmínky v návaznosti na sankce proti Rusku a Bělorusku v souvislosti se situací na Ukrajině 

jako Příloha č. 6. 

 

 

Za Prodávajícího:     Za Centrálního zadavatele:  

 

 

V Humpolci dne 5. 10. 2022   V Praze dne 6. 10. 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 kupní smlouvy - Seznam Zboží vč. míst dodání (DVZN R3/2022)

#
Kód typové 

položky
Název položky Počet ks Organizace

Adresa místa dodání 

Ulice a č.p. 

Adresa místa 

dodání

PSČ

Adresa místa dodání

Město

Adresa místa dodání

Kraj

Osoba odpovědná za 

převzetí 

Telefon na osobu 

odpovědnou za převzetí

E-mail na osobu odpovědnou za 

převzetí
Fakturační místo

Jméno a příjmení osoby 

odpovědné za fakturaci

Telefon na osobu odpovědnou za 

fakturaci
E-mail na osobu odpovědnou za fakturaci

1 39132100-1
Jednořadová 4 zásuvková kovová registratura 

pro složky o formátu A4 s nosností zásuvky  min. 40 kg 
5 Úřad práce ČR Klavíkova 7 370 04 České Budějovice Jihočeský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

2 39132100-2
Jednořadá kovová registratura se 2 zásuvkami 

pro ukládání složek ve formátu A4 
5 Úřad práce ČR Klavíkova 7 370 04 České Budějovice Jihočeský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

3 39132100-4 Kovová registratura - archivační regál 3 Úřad práce ČR 30.dubna 3130/2d 701 10 Ostrava Moravskoslezský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]
Krajské pracoviště v Ostravě, 

Zahradní 368/12, 701 10 

Moravská Ostrava

[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

4 39132100-1
Jednořadová 4 zásuvková kovová registratura 

pro složky o formátu A4 s nosností zásuvky  min. 40 kg 
5 Úřad práce ČR Bezručova 2055 568 02 Svitavy Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

5 39132100-1
Jednořadová 4 zásuvková kovová registratura 

pro složky o formátu A4 s nosností zásuvky  min. 40 kg 
4 Úřad práce ČR Jiráskova 20 530 02 Pardubice Pardubický [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

6 39132100-1
Jednořadová 4 zásuvková kovová registratura 

pro složky o formátu A4 s nosností zásuvky  min. 40 kg 
1 Úřad práce ČR Strojírenská 2210/28 591 01 Žďár nad Sázavou Vysočina [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno] Krajská pobočka v Jihlavě - 

Brtnická 2531/21, 586 01 Jihlava

[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

7 39132100-1
Jednořadová 4 zásuvková kovová registratura 

pro složky o formátu A4 s nosností zásuvky  min. 40 kg 
3 Úřad práce ČR Tř. Osvobození 1388 765 02 Otrokovice Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

8 39132100-1
Jednořadová 4 zásuvková kovová registratura 

pro složky o formátu A4 s nosností zásuvky  min. 40 kg 
2 Úřad práce ČR Bož. Němcové 2535 688 01 Uherský Brod Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

9 39132100-6
Registratura 5 zásuvková kovová pro volně ložené 

i zavěšené složky formátu A4
1 Úřad práce ČR Smetanova 1076 766 01 Valašské Klobouky Zlínský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

10 39132100-3 Kovová dvoudvéřová registratura se 4 policemi 5 MPSV
Na Poříčním právu 

376/1
128 00 Praha 2 Hl. m. Praha [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

11 39132100-6
Registratura 5 zásuvková kovová pro volně ložené 

i zavěšené složky formátu A4
10 MPSV

Na Poříčním právu 

376/1
128 00 Praha 2 Hl. m. Praha [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

12 39132100-3 Kovová dvoudvéřová registratura se 4 policemi 3 MPSV Na Maninách 876/7 170 00 Praha 7 Hl. m. Praha [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

13 39132100-4 Kovová registratura - archivační regál 11 SÚIP Vodní 21 370 06 České Budějovice Jihočeský [nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Státní úřad inspekce práce

Kolářská 451/13

746 01 Opava

[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

MPSV, Na Poříčním právu 376/1, 

128 00 Praha 2
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Krajská pobočka ve Zlíně - 

Čiperova 5182, 760 42 Zlín
[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Krajská pobočka v Pardubicích - 

Boženy Vikové-Kunětické 2011, 

530 02  Pardubice

[nezveřejněno] [nezveřejněno] [nezveřejněno]

Krajská pobočka v Českých 

Budějovicích - Klavíkova 1570/7, 

370 04 České Budějovice



Kód typové 

položky
Název položky  Použití 

Šířka 

v mm

Hloubka

 v mm

Výška

v mm

Maximální 

hmotnost v 

kg

Minimální nosnost 

police / zásuvky v 

kg

Použití pro 

formát papíru

Možnost uzamknutí

ANO x NE

Počet zásuvných 

regálů / polic

Použitý 

materiál
Barva

Příslušenství pro 

ukotvení ve zdi

Protipožární 

ochrana

ANO x NE

Speciální znaky / vlastnosti

39132100-1
Jednořadová 4 zásuvková kovová registratura 

pro složky o formátu A4 s nosností zásuvky  min. 40 kg 

kovová registratura pro volně ložené i zavěšené složky formátu 

A4 s centrálním uzamykáním cylindrickým zámkem a s nosností 

zásuvky min. 40 kg

410 - 420 620 - 625 1320 - 1325 55 40 A4
ANO

(centrální)
4 kov šedá NE NE

blokace vysunutí více zásuvek; 100 % výsuv 

zásuvek; zařízení proti převážení,pevné dno s 

perforací pro dělící příčky

39132100-2
Jednořadá kovová registratura se 2 zásuvkami 

pro ukládání složek ve formátu A4 

jednořadová zásuvková skříň kovová se dvěma zásuvkami pro 

volně ložené i zavěšené složky formátu A4 a s uzamykáním 

jedním cylindrickým zámkem 

405 - 415 620 - 625 704 - 715 35 30 A4
ANO

(centrální)
2 kov šedá NE NE blokace vysunutí druhé zásuvky

39132100-3 Kovová dvoudvéřová registratura se 4 policemi
spisová dvoudvéřová skříň s nastavitelnými 4 policemi s min. 

nosností 50 kg 
800 400 1900 - 1950 65 50 x

ANO

(centrální)
4 kov šedá NE NE blokace otevření druhé zásuvky

39132100-4 Kovová registratura - archivační regál archivační regál 750 350 1800 20 200 x x
5 dřevotřískových 

polic

kov, 

dřevotříska
šedá NE NE bezšroubový montážní systém

39132100-6
Registratura 5 zásuvková kovová pro volně ložené 

i zavěšené složky formátu A4

kovová registratura 5 zásuvková kovová pro volně ložené i 

zavěšené složky formátu A4, centrální zamykání
400 - 410 600 - 630 1590 - 1630 75 30 A4

ANO

(centrální)
5 kov šedá NE NE blokace vysunutí více zásuvek

Příloha č. 2 kupní smlouvy - Specifikace Zboží - registratury (DVZN R3/2022)



Příloha č. 3 kupní smlouvy - Položkový rozpočet (DVZN R3/2022)

Kód typové 

položky
Název typové položky Počet kusů

Cena v Kč bez DPH 

za 1 ks

Cena v Kč bez DPH

celkem

39132100-1
Jednořadová 4 zásuvková kovová registratura pro složky 

o formátu A4 s nosností zásuvky  min. 40 kg 
20 [nezveřejněno] [nezveřejněno]

39132100-2
Jednořadá kovová registratura se 2 zásuvkami pro ukládání 

složek ve formátu A4 
5 [nezveřejněno] [nezveřejněno]

39132100-3 Kovová dvoudvéřová registratura se 4 policemi 8 [nezveřejněno] [nezveřejněno]

39132100-4 Kovová registratura - archivační regál 14 [nezveřejněno] [nezveřejněno]

39132100-6
Registratura 5 zásuvková kovová pro volně ložené i zavěšené 

složky formátu A4
11 [nezveřejněno] [nezveřejněno]

304 733,00 KčCENA CELKEM 



    Příloha č. 4 kupní smlouvy 

Seznam poddodavatelů  

Dynamický nákupní systém - nákup nábytku a židlí pro resort MPSV III. 

Kategorie NÁBYTEK  Část plnění dílčí VZ, kterou 
má  dodavatel v úmyslu 

zadat poddodavateli 

 
Předpokládaný % podíl poddodavatele  

na plnění dílčí VZ 
DVZN R3/2022 

 
Nákup nábytku - registratur  

1. 

Obchodní firma / jméno a příjmení:  

Prodávající nemá v úmyslu zadat část plnění dílčí VZ poddodavateli. 

Sídlo / Místo podnikání:  

Identifikační číslo:   

Osoba oprávněná zastupovat 
poddodavatele:  

E-mail: 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 5 kupní smlouvy  

Etický kodex 

 VEŘEJN PRŮVODNÍ LIST VEŘEJNÉ ZAKÁZKYÉ ZAKÁZKY 
PRŮVOD NÍ LIST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1) FÉROVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 

Smluvní strany se tímto společně hlásí k hodnotám férové hospodářské soutěže, vedené 

etickými postupy a prostředky a odmítají chování mající charakter pletich, zjednávání výhod, 

přijímání či poskytování úplatků v jakékoliv formě (finanční prostředky, dary, výhody, aj.),  

a to bez ohledu na skutečnost, dosahuje-li intenzity relevantní z pohledu trestního práva.   

 

2) STŘET ZÁJMŮ 

Smluvní strany se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při navazování obchodních 

vztahů, a to v jakékoliv formě, čímž se rozumí zejména propojení členů managementu,  

ať už na úrovni rodinné, bez ohledu na stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě 

prokazatelného střetu zájmů se smluvní strany zavazují v maximální možné míře předcházet  

i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu 

dotčených v mínění široké veřejnosti.   

 

3) PŘIJATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek osob 

podílejících se na plnění dle Smlouvy, a to zejména jedná-li se o nízko kvalifikované profese 

(vyloučeny však nejsou ani jakékoliv jiné skupiny zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují 

zejména striktně dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů, která se týkají minimální  

i zaručené mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných pracovních podmínek a poskytování 

spravedlivé odměny za práci. Součástí společně přejatého závazku je i to, že se smluvní strany 

vyvarují jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala k obcházení 

pracovněprávních předpisů. 

 

4) ZÁKAZ DISKRIMINACE A ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím diskriminaci v jakékoliv podobě, resp. 

k hodnotám zajišťujícím rovné příležitosti všech skupin osob bez ohledu na rozdíly mezi nimi, 

čímž se rozumí zejména potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy, etnického 

původu, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení či světového názoru. Za nežádoucí 

a nepřijatelné jednání je považováno rovněž i neposkytování rovných příležitostí ve vedení 

společnosti a jiných řídících funkcí a při odměňování. 

 

5) EKONOMICKÉ ASPEKTY 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekonomického hlediska, 

čímž se rozumí zejména snaha o praní špinavých peněz, snaha o legalizaci nezákonných  

a neetických zisků, důvěryhodnost dodavatele z hlediska sídla podnikání a realizace finančních 

transakcí (sídlo dodavatele nebo platební instituce, kterou používá, se nesmí nacházet v zemi 

zapsané na seznamu zemí nespolupracujících daňových jurisdikcí vytvořených Evropskou 

unií). Dodavatel se zavazuje, že všem svým obchodním partnerům v pod-dodavatelském 

řetězci zajistí férové smluvní podmínky, tím se rozumí zejména nastavení stejné nebo kratší 

splatnosti faktur (a její dodržování), jaká je ujednána ve Smlouvě, resp. podpora malých  

a středních podniků.  
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6) EKOLOGICKÉ ASPEKTY 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického hlediska, 

čímž se rozumí zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním právem  

a jehož cílem, vedlejším efektem či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování životního 

prostředí v jakékoliv formě, ať už z hlediska ekologické zátěže, udržitelnosti, nežádoucího vlivu 

na lidský organismus či živou a neživou přírodu, vypouštění zplodin do ovzduší, nebo jakoukoliv 

obdobnou činnost. 

 

 



Příloha č. 6 kupní smlouvy 

 
 

Podmínky v návaznosti na sankce proti Rusku a Bělorusku v souvislosti 
se situací na Ukrajině  

Dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů1  

(dále jen „Nařízení č. 833/2014“) se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku  

nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek,  

jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 

2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 

písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) 

směrnice 2009/81/EC: 

a. jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 

se sídlem v Rusku, 

b. právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 

některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c. fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b), 

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 

o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně 

s nimi. 

Prodávající sám, případně dodavatelé v rámci jeho sdružení za účelem účasti v zadávacím řízení Dílčí 

veřejné zakázky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána  

ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle Nařízení č. 833/2014. 

Dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem 

k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení č. 269/2014“) a dalších prováděcích předpisů k tomuto 

Nařízení č. 269/20142, a dle nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006  

o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení č. 765/2006“) nesmějí být žádné finanční prostředky ani 

hospodářské zdroje přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům  

či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 

v příloze I Nařízení č. 269/2014, v příloze Nařízení č. 765/2006 a případně v  dalších předpisech nebo 

v jejich prospěch (dále jen „Osoby vedené na sankčních seznamech“). 

Prodávající sám, případně dodavatelé v rámci jeho sdružení za účelem účasti v zadávacím řízení Dílčí 

veřejné zakázky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána  

ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou Osobami vedenými na sankčních 

seznamech. 

 
  

 
1 Zejm. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem  

k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 
2 Zejm., Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU)  

2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0269


A. Prodávající se zavazuje zajistit po celou dobu plnění Smlouvy, že 

i. k jejímu plnění nevyužije poddodavatele, na nějž byly takové sankce uvaleny, a to zejména 

u poddodavatelů provádějících minimálně 10 % plnění Dílčí veřejné zakázky a ať už se 

takové sankce budou týkat přímo osoby poddodavatele nebo jeho přímých nebo nepřímých 

vlastníků, a 

ii. v případě uvalení sankcí na kteréhokoliv svého poddodavatele nebo jeho přímého  

nebo nepřímého vlastníka v průběhu jeho poskytování plnění dle Smlouvy takového 

poddodavatele bez zbytečného odkladu nahradí v souladu se zněním Smlouvy. 

B. Prodávající se dále zavazuje, že po celou dobu plnění Smlouvy nebude nabízet a ani dodávat 

zboží spadající pod 

i. rozhodnutí a nařízení Rady EU vydaných z důvodu činností Ruska destabilizujících situaci 

na Ukrajině, a to zejména ve smyslu nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 

(dále jen „Nařízení k dovozu“), dalších nařízení Rady EU, kterým se mění Nařízení k dovozu, 

popřípadě jež samostatně zavádí další mezinárodní finanční sankce sledující stejný účel jako 

ty z Nařízení k dovozu nebo 

ii. jiné aplikovatelné sankce platné v České republice nebo zemi sídla Prodávajícího, kterými je 

sledován stejný účel jako těmi z Nařízení k dovozu. 
 

 

 

 


