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č.j: MSMT-12/2022-90 

Prováděcí smlouva na dodávky nábytku 

uzavřená dle ustanovení § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „NOZ“) a na základě rámcové dohody (dále jen „RD“) dle ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Název organizace:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Sídlo:     Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

IČ:     00022985 

Jednající:  Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru   
majetkoprávního a veřejných zakázek                        

bankovní spojení:  ČNB Praha, číslo účtu:  

Email:     

  Datová schránka:   vidaawt 

Tel.:                                            +420  

(dále jen „kupující“)  
 

a 

 

1.2 Dodavatel: PROFIL NÁBYTEK, a.s.   

Sídlo:    Nádražní 1747, 396 01 Humpolec 

  IČ:    48202118     

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl B, spisová značka 1420 

Jednající:    František Čermák, předseda představenstva  

Datová schránka:   bjacgv6            

 bankovní spojení:   

(dále jen „prodávající“)  
 

Kupující a prodávající, společně dále též jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako 
„smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

 

prováděcí smlouvu k RD (dále jen „prováděcí smlouva“). 
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2. Předmět prováděcí smlouvy 

2.1 Předmětem této prováděcí smlouvy je závazek na straně prodávajícího odevzdat 

kupujícímu předmět koupě s veškerým příslušenstvím (doprava, montáž, odvoz obalů, 
umístění) a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek na 
straně kupujícího tento předmět koupě s veškerým příslušenstvím převzít a zaplatit za něj 
prodávajícímu kupní cenu. 

2.2 Předmět koupě a jeho množství je podrobně specifikován v příloze č. 1 prováděcí smlouvy 

- Specifikace předmětu prováděcí smlouvy. 

 

3. Kupní cena  
3.1 Kupní cena za předmět koupě vychází z jednotkových cen jednotlivých položek, které jsou 

součástí přílohy č. 2 RD - Technická specifikace předmětu plnění a cenová tabulka, a je 
počítána násobkem počtu kusů každé položky cenou této položky a následným součtem 
všech těchto násobků. 

3.2 Celková cena činí 294 487,00 Kč bez DPH, resp. 356 329,27 Kč včetně DPH. 

 

4. Místo a čas plnění 
4.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět koupě s veškerým příslušenstvím do 

30 kalendářních dnů na adrese Karmelitská 5, 118 12 Praha 1   

4.2 Společně s předmětem koupě a jeho příslušenstvím se prodávající zavazuje předat 
kupujícímu doklady nutné k převzetí a užívání věci a k uplatnění případných vad z titulu 

záruky za jakost. 

 

5. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na věci 
5.1 Vlastnické právo z prodávajícího na kupujícího přechází podpisem předávacího protokolu. 

5.2 K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě a jeho příslušenství dojde okamžikem 
jeho převzetí ze strany kupujícího. 

5.3 K předání a převzetí předmětu koupě jsou určeny níže uvedené osoby: 
za prodávajícího: ,   

za kupujícího: . ,  

popř. osoby jimi pověřené. 

 

6. Další požadavky kupujícího (pokud jsou) 

nejsou 
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7. Závěrečná ustanovení 
7.1 Práva a povinnosti touto prováděcí smlouvou výslovně neupravené či upravené jen 

částečně se řídí příslušnými ustanoveními RD, českým právním řádem, zejména NOZ, 
v platném znění. 

7.2 Změny a doplňky této prováděcí smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

7.3 Tato prováděcí smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, 
přičemž po jednom z nich obdrží každá smluvní strana. Prováděcí smlouvu lze podepsat 
elektronickým podpisem. 

7.4 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), zajistí 
kupující uveřejnění celého textu prováděcí smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat 
prováděcí smlouvy v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-
li kupující uveřejnění prováděcí smlouvy nebo metadat prováděcí smlouvy v registru smluv 
do 30 dnů od uzavření prováděcí smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění 
prodávající ve lhůtě tří měsíců od uzavření prováděcí smlouvy. 

7.5 Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran. 

Účinnosti nabývá prováděcí smlouva, na kterou se vztahuje zákon o registru smluv, dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv. Prováděcí smlouva, na kterou se zákon o registru smluv 
nevztahuje, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu a nebude uveřejněna v registru smluv. 

Realizace plnění je tedy možná až od data účinnosti. 
7.6 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto prováděcí smlouvu před jejím podpisem 

přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

Příloha: 
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu prováděcí smlouvy 

 

 

 

V ……………….. dne……………    V ……………….. dne…………… 

 

 

 

 

 

______ _____    ___ ___ 

          kupující             prodávající 



Číslo 
polož

ky

Název položky Popis počet ks Cena za 1 ks 

bez DPH

Cena za 1 ks 

včetně DPH
Cena celkem bez 

DPH

Cena celkem včetně 
DPH

1 Kancelářská židle

Možnost volby dodání s kolečky na tvrdé a měkké 
povrchy, výškově stavitelné 3D polyuretanové 
područky, záda a sedák černé čalounění, výškově 
stavitelná bederní opěrka, opěradlo ze 
samonosné síťoviny bez paměťového efektu, 
opěradlo výškově stavitelné se zámkem, výška 
opěradla min. 60 cm, synchronní mechanika, 
látka otěruvzdorná 150.000 cyklů, výškové 
nastavení sedáku i opěradla, posun sedáku 
nezávisle na opěradle, nosnost min 130 kg, šířka 
sedáku min 51 cm, hloubka sedáku min 52 cm.

25 3 633,00 Kč 4 395,93 Kč 90 825,00 Kč 109 898,25 Kč

2 Kancelářská židle

Možnost volby dodání s kolečky na tvrdé a měkké 
povrchy, výškově stavitelné 3D polyuretanové 
područky, záda a sedák černé čalounění, výškově 
stavitelná bederní opěrka, opěradlo ze 
samonosné síťoviny bez paměťového efektu, 
opěradlo výškově stavitelné se zámkem, výška 
opěradla min. 60 cm, synchronní mechanika, 
látka otěruvzdorná 150.000 cyklů, výškové 
nastavení sedáku i opěradla, posun sedáku 
nezávisle na opěradle, nosnost min 150 kg, šířka 
sedáku min 51 cm, hloubka sedáku min 52 cm.

10 3 667,00 Kč 4 437,07 Kč 36 670,00 Kč 44 370,70 Kč

3 Manažerská židle

Možnost volby dodání s kolečky na tvrdé a měkké 
povrchy, opěrka na hlavu, výškově stavitelná 
bederní opěrka, opěradlo výškově stavitelné se 
zámkem, synchronní mechanismus s nastevním 

síly protitlaku dle hmotnosti uživatele, výškově 
stavitelné 3D polyuretanové područky, posuvný 
sedák, ramínko na oděv, hliníkový kříž, látka 
otěruvzdorná 150.000 cyklů,  šířka sedáku min 51 
cm, nosnost min. 130 kg, barva černá, opěradlo 
ze samonosné síťoviny bez paměťového efektu.

6 4 080,00 Kč 4 936,80 Kč 24 480,00 Kč 29 620,80 Kč

4 Manažerská židle

Možnost volby dodání s kolečky na tvrdé a měkké 
povrchy, opěrka na hlavu, výškově stavitelná 
bederní opěrka, opěradlo výškově stavitelné se 
zámkem, synchronní mechanismus s nastevním 

síly protitlaku dle hmotnosti uživatele, výškově 
stavitelné 3D polyuretanové područky, posuvný 
sedák, ramínko na oděv, hliníkový kříž, látka 
otěruvzdorná 150.000 cyklů,  šířka sedáku min 51 

6 4 105,00 Kč 4 967,05 Kč 24 630,00 Kč 29 802,30 Kč

5 Židle jednací

Jednací židle s područkami, chromovaná 
konstrukce, dodáváno ve variantách barvy černá, 
čalouněný sedák, stohovatelné, opěradlo 
síťovina, nosnost min 110 kg, hloubka sedáku 
min. 45 cm, výška opěradsla min. 41 cm.

20 948,00 Kč 1 147,08 Kč 18 960,00 Kč 22 941,60 Kč

42
Skříň policová dělená s 
křídlovými plnými dveřmi

Skříň policová dělená, cca 2/5 dveře + zámek 
(spodní část) a 3/5 regál (horní část), výška  180 
(+-10) cm, šířka 80 (+- 5) cm, hloubka 40 (+- 3) 
cm. Dodávaný dekor  třešeň a tmavě šedá (732)  
kombinace barev. ABS hrana min 2 mm.

2 2 992,00 Kč 3 620,32 Kč 5 984,00 Kč 7 240,64 Kč

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu prováděcí smlouvy

Specifikace předmětu prováděcí smlouvy



53 Postel

Pevný rošt, výsuvný úložný prostor jednodílný, 
nosnost min 120 kg včetně matrace. Rozměr min. 
90x40x200 cm Dodávaný dekor  tmavě šedá 
(732) 

3 4 891,00 Kč 5 918,11 Kč 14 673,00 Kč 17 754,33 Kč

14 Kancelářský stůl 1

Ergonomicky vykrojený. Výška 75 (+-5 cm) x šířka 
160 (+-10 cm) x hloubka 100 (+- 5 cm). Materiál 

lamino. Dodávaný dekor  třešeň a tmavě šedá 
(732)  kombinace barev. ABS hrana min 2 mm. 

Přední krycí deska, plát desky tl. 25 mm.
Provedení L.

5 2 756,00 Kč 3 334,76 Kč 13 780,00 Kč 16 673,80 Kč

14 Kancelářský stůl 1

Ergonomicky vykrojený. Výška 75 (+-5 cm) x šířka 
160 (+-10 cm) x hloubka 100 (+- 5 cm). Materiál 

lamino. Dodávaný dekor  třešeň a tmavě šedá 
(732)  kombinace barev. ABS hrana min 2 mm. 

Přední krycí deska, plát desky tl. 25 mm.
Provedení P.

5 2 756,00 Kč 3 334,76 Kč 13 780,00 Kč 16 673,80 Kč

37
Skříň šatní, dvoukřídlá - 
uzamykatelná

Skříň šatní, výška  180 (+-10) cm, šířka 80 (+- 5) 
cm, hloubka 40 (+- 3) cm. Dodávaný dekor třešeň 
a tmavě šedá (732) -  kombinace barev. ABS 
hrana min 2 mm.

5 3 468,00 Kč 4 196,28 Kč 17 340,00 Kč 20 981,40 Kč

33
Skříň vysoká dvéřová, 
dvoukřídlá - uzamyktelná

Materiál lamino, výška 180 (+- 10) cm, šířka 80 (+-
5) cm, hloubka  40 (+- 3) cm. Výškově stavitelné 
nohy. Výškově nastavitelné police, minimálně 4 
police, madla uprostřed výšky dveří. Dodávaný  
třešeň a tmavě šedá (732) - kombinace barev. 
ABS hrana min 2mm.

5 3 360,00 Kč 4 065,60 Kč 16 800,00 Kč 20 328,00 Kč

12 Stůl - zasedací místnost

Jednací stůl do zasedacích místností, kovová 
podnož, 4 nohy, šířka 140 (+-10) cm x hloubka 80 
(+-5) cm. Materiál lamino. Dodávaný dekor  

třešeň a tmavě šedá (732) -  kombinace barev. 
ABS hrana min 2mm, plát desky tl. 25 mm.

5 1 625,00 Kč 1 966,25 Kč 8 125,00 Kč 9 831,25 Kč

13 Stůl - zasedací místnost

Jednací stůl do zasedacích místností, kovová 
podnož, 4 nohy, šířka 160 (+-10) cm x hloubka 80 
(+-5) cm. Materiál lamino. Dodávaný dekor 

třešeň a tmavě šedá (732) -  kombinace barev. 
ABS hrana min 2mm, plát desky tl. 25 mm.

5 1 688,00 Kč 2 042,48 Kč 8 440,00 Kč 10 212,40 Kč

Celková cena 294 487,00 Kč 356 329,27 Kč


