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Kupní smlouva  
uzavřená podle ustanovení § 2585 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“)   

  

Číslo kupní smlouvy kupujícího: K/002/2017 

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

Kupující: 

Kancelář architekta města Brna, p.o. 

se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, 

jehož jménem jedná doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM 

IČ:  05128820 

bankovní spojení:      Fio banka, a.s.,  IČ 61858374 

       V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,   

        číslo účtu: 2001018746/2010, 

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM 

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. arch. Bohumila Hybská 

dále jen „Kupující“ 

 

prodávající: 

DESIGNOR S.R.O. 

se sídlem: V celnici 4/1031, 110 00 Praha 1 

korespondenční adresa: U libeňského pivovaru 2/63, 110 00 Praha 1.  

IČ: 15272478  

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu:   5021003158/5500 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 

1310  

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Miloš Vilner, jednatel společnosti 

ve věcech technických je oprávněn jednat:  

dále jen „Prodávající “ 

 

Kupující a Prodávající se dohodli na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) tohoto znění: 

 

 

Článek 2 

Předmět smlouvy 

 

2.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu kancelářský nábytek, konferenční židle a doplňkové 

interiérové vybavení uvedené v tzv. Specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její 

nedílnou součástí (dále jen Zboží). 

2.2 Zboží se Prodávající zavazuje dodat řádně, včas a v dohodnuté kvalitě. 

2.3 Kupující se zavazuje Zboží převzít, pokud toto nebude vykazovat zjevné vady a zaplatit za ně 

kupní cenu podle čl. 3 Smlouvy 
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Článek 3 

Kupní cena 

 

3.1 Kupní cena Zboží je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění 

pozdějších předpisů, na základě vzájemné dohody smluvních stran. Cena vychází z cenové 

nabídky prodávajícího a činí celkem 963.585,- Kč bez příslušné DPH (slovy: devět set 

šedesát tři tisíc pět set osmdesát pět korun českých); tj. celkem 1.165.938,- Kč (včetně 21% 

DPH) dle specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.  

3.2 Kupní cena je nejvýše přípustná a nemůže být prodávajícím zvýšena bez výslovného souhlasu 

Kupujícího. Prodávající garantuje její dodržení až do doby dodání Zboží.  

3.3 Prodávající garantuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci 

předmětu této smlouvy. 

3.4 Cena zahrnuje dopravu, tj. dovoz Zboží do místa plnění zajistí prodávající. 

 

Článek 4 

Doba a místo plnění 

 

4.1 Dodání Zboží se uskuteční nejpozději do 15ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy, přičemž 

smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  

4.2 K předání a převzetí Zboží dojde v sídle kupujícího – na adrese. Zelný trh 331/13, Brno 

v pracovních dnech, zpravidla od 6.00 hodin do 18.00 hodin. Prodávající prokazatelně sdělí 

kupujícímu termín dodání na kontaktní emailovou adresu: voltrova.tereza@kambrno.cz alespoň 

1 pracovní den předem. 

4.3 Kupující potvrdí po dodávce prodávajícímu dodací list popř. předávací protokol. 

4.4 Čas plnění dle čl. 4.1 Smlouvy se posouvá, jestliže je Kupující v prodlení s plněním svých 

povinností z této Smlouvy, v důsledku čehož nebude Prodávající moci dodat předmět koupě 

v ujednaném čase a to o dobu, po kterou je Kupující v prodlení. 

4.5 V případě nedodržení doby plnění Prodávajícím je Prodávající povinen Kupujícímu zaplatit 

smluvní pokutu 0,1% z ceny pozdě dodaného Zboží za každý den prodlení. 

 

Článek 5 

Platební podmínky 

 

5.1 Kupní cenu za Zboží uhradí Kupující Prodávajícímu po jeho převzetí. Úhrada bude provedena 

bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího, který je uvedený v záhlaví této 

smlouvy, a to na základě faktury – daňového dokladu (dále jen faktura) vystavené Prodávajícím 

až po uskutečnění komplexní dodávky Zboží. Faktura bude předána nebo zaslána Kupujícímu 

nejpozději do 15 dnů po předání Zboží a jeho převzetí Kupujícím.  

5.2 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: 

a) označení Kupujícího a Prodávajícího, sídlo, IČ, DIČ dle nacionále v záhlaví této smlouvy 

b) číslo faktury 

c) den vystavení/odeslání a den splatnosti faktury 

d) označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který má být finanční částka převedena 

e) fakturovanou částku včetně DPH platné v době fakturace 

f)       razítko a podpis oprávněné osoby 

mailto:voltrova.tereza@kambrno.cz
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5.3 Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 14 dní od vystavení faktury. Prodávající se zavazuje 

vystavit fakturu ke dni, ve kterém bude tato zaslána Kupujícímu. V případě, že bude faktura 

zaslána později, než dnem jejího vystavení, Kupní cena je splatná 14. dnem od doručení faktury 

Kupujícímu. 

5.4 Nebude-li vystavená faktura obsahovat kteroukoli z náležitostí sjednaných v čl. 5.2 Smlouvy 

nebo obsahuje-li nesprávné údaje neodpovídající této smlouvě, je Kupující nejpozději do data 

její splatnosti oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu. V takovém případě se Kupní cena stává 

splatnou až v den splatnosti faktury vystavené v souladu s touto smlouvou a s náležitostmi 

sjednanými v čl. 5.2 Smlouvy. Pro případ zaslání takto opravené faktury v den pozdější, než je 

den jejího vystavení, Kupní cena je splatná 14. dnem od doručení opravené faktury Kupujícímu. 

 

Článek 6 

Záruční doba a odpovědnost za vady 

 

6.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku, že Zboží nemá vady ve smyslu § 2099 občanského 

zákoníku. Obecná odpovědnost prodávajícího za vady a záruka za jakost se řídí zák. č. 89/2012 

Sb., občanským zákoníkem – zejména ustanoveními §2099 - §2117.  

6.2 Prodávající poskytuje na dodané Zboží uvedené v čl. 2. Smlouvy záruku ve smyslu ust. § 

2113 a násl. občanského zákoníku v délce trvání 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet 

dnem předání a převzetí Zboží Kupujícím od Prodávajícího. 

6.3 V případě, že Kupujícímu vznikne škoda v důsledku byť i skryté vady předmětu koupě nebo 

porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, Prodávající je povinen Kupujícímu 

zaplatit náhradu takto mu vzniklé škody jakož i příp. ušlého zisku a Kupující je oprávněn 

odstoupit od Smlouvy.  

6.4 Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy dle bodu 6.3 Smlouvy, není tím dotčen nárok Kupujícího 

na zaplacení smluvních pokut vzniklých dle této Smlouvy, jakož i náhrady škody. 

 

Článek 7 

Změny smlouvy, ukončení smluvního vztahu 

 

7.1 Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

7.2 Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případech, kdy 

se Prodávající dostane do prodlení s dodáním Zboží a toto prodlení je delší než 15 kalendářních 

dnů, nebo když Prodávajícím dodané Zboží vykazuje při předání zjevné vady. 

7.3 Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

7.4 V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této Smlouvy jsou smluvní strany povinny 

vypořádat si svoje vzájemné závazky spojené s touto Smlouvou a případnou náhradu vzniklé 

škody, jakož i dle této Smlouvy vzniklé smluvní pokuty. 

7.5 Smlouva může být dále ukončena písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc od jejího 

doručení druhé smluvní straně a dále písemnou dohodou smluvních stran. 
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Článek 8 

Závěrečná ujednání 

 

8.1 Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku ve znění jeho pozdějších změn a dalších právních předpisů. Smluvní 

strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této kupní Smlouvy.  

8.2 Prodávající souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu včetně 

případných dodatků zašle správci registru smluv k uveřejnění Kupující. Prodávající nepovažuje 

obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku. 

8.3 Ujednání této Smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 

s pořadovým číslem, a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

8.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom 

vyhotovení.  

8.5 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Kupujícího a 

Prodávajícího. 

 

 

V Brně dne 24.11.2017                         V Praze dne 24.11.2017 

 

 

 

Za Kupujícího:               Za Prodávajícího: 

  

 

 

……………………………………………………          …………………………………………………… 

    

doc. Ing. arch. Michal Sedláček   Ing. Miloš Vilner  

ředitel KAM     jednatel společnosti DESIGNOR S.R.O.   

 

 

Příloha:  

č. 1 -  SPECIFIKACE  

 

 



Kancelář architekta města Brna
Příloha ke smlouvě - specifikace objednávky: M/358/17

Položka ilustrační obrázek Rozměr (mm)
š x h x v

Provedení ks Kč/Ks bez DPH Kč/ks s DPH Kč celkem s DPH

1 1600 x 800 x 720 WNIR10HN2NN Kancelářský stůl EasySpace, 1600 x 800 
x 720, horní deska v provedení melamin, 
barva bílá, tl. 25 mm, plastová hrana 
ABS tl. 2 mm, bez otvoru pro kabeláž, 
podnoží kovové, čtvercového průřezu, 
výškově rektifikovatelné 720 – 840 mm, 
povrchová úprava prášková vypalovací 
barva bílá

22 3 927,00 4 751,67 104 537,00

1a šířka 790 WNIKKR18-AL Kabelový kanál horizontální, rozměr 
kanálu 790mm

22 990,00 1 197,90 26 354,00

1b WNIKP01 Svod kabeláže vertikální pro standardní 
stůl v. 720 mm

22 1 484,00 1 795,64 39 504,00

2 4ME-BL-ESP ST44-
POL R33 SM11 
JBR-BL 4BR-BL 

ESH

Pracovní židle 4ME, černá verze, s 
výškově stavitelnými opěrkami, 
čalouněný sedák a opěrák, látka kat. 
Sempre SM11 - žlutá, základna leštěný 
hliník AL, tvrdá kolečka pro měkké 
podlahy

2 7 907,00 9 567,47 19 135,00

3 4ME-BL-ESP ST44-
POL R33 SM10 
JBR-BL 4BR-BL 

ESH

Pracovní židle 4ME, černá verze, s 
výškově stavitelnými opěrkami, 
čalouněný sedák a opěrák, látka kat. 
Sempre SM10 - oranžová, základna 
leštěný hliník AL, tvrdá kolečka pro 
měkké podlahy

2 7 907,00 9 567,47 19 135,00

4 4ME-BL-ESP ST44-
POL R33 SM08 
JBR-BL 4BR-BL 

ESH

Pracovní židle 4ME, černá verze, s 
výškově stavitelnými opěrkami, 
čalouněný sedák a opěrák, látka kat. 
Sempre SM08 - zelená, základna 
leštěný hliník AL, tvrdá kolečka pro 
měkké podlahy

2 7 907,00 9 567,47 19 135,00

5 4ME-BL-ESP ST44-
POL R33 SM07 
JBR-BL 4BR-BL 

ESH

Pracovní židle 4ME, černá verze, s 
výškově stavitelnými opěrkami, 
čalouněný sedák a opěrák, látka kat. 
Sempre SM07 - modrá, základna 
leštěný hliník AL, tvrdá kolečka pro 
měkké podlahy

2 7 907,00 9 567,47 19 135,00

6 4ME-BL-ESP TS25-
BL R33 CSE02 JBR-

BL 4BR-BL ESH

Pracovní židle 4ME, černá verze, s 
výškově stavitelnými opěrkami, 
čalouněný sedák a opěrák, látka kat. Era 
CSE02  - béžová, základna černá, tvrdá 
kolečka pro měkké podlahy

8 7 907,00 9 567,47 76 540,00

7 4ME-BL-ESP TS25-
BL R33 CSE03 JBR-

BL 4BR-BL ESH

Pracovní židle 4ME, černá verze, s 
výškově stavitelnými opěrkami, 
čalouněný sedák a opěrák, látka kat. Era 
CSE03  - žlutá, základna černá, tvrdá 
kolečka pro měkké podlahy

6 7 907,00 9 567,47 57 405,00

8 FLY 721 Celočalouněné křeslo FLY, nízký 
opěrák, čalounění s prošitím do pruhů, 
látka Style, barevnost 68054-světlá 
zelená, leštěný hliníkový kříž, výškově 
stevitelné, houpací mechanika RA, 
kolečka pro měkké podlahy

12 8 980,00 10 865,80 130 390,00

9 430 x 600 x 600 WNICM216P Kontejner třízasuvkový, na kolečkách, 
provedení melamin, barva bílá, plastové 
zásuvky, samostatná plastová 
tužkovnice, zásuvka na závěsné desky, 
centrální zámek, úchytky kov

22 3 455,00 4 180,55 91 972,00

Specifikace objednávky M_358_17 23.11.2017



Kancelář architekta města Brna
Příloha ke smlouvě - specifikace objednávky: M/358/17

Položka ilustrační obrázek Rozměr (mm)
š x h x v

Provedení ks Kč/Ks bez DPH Kč/ks s DPH Kč celkem s DPH

10 400 x 400 x 1840 OKA B Stojanový věšák ocel/ prášková barva, 6 
PUR háčků, barevnost: černé háčky, 
černá základna

6 5 687,00 6 881,27 41 288,00

11 400 x 400 x 1807 ALVA Stojanový věšák z hliníkové slitiny, 
barevnost: bílá RAL9010

6 1 604,00 1 940,84 11 645,00

12 800 x 445 x 1895 WNISU085NM Skříň vysoká šatní - 5OH modul, 800 x 
445 x 1895 mm, provedení s dveřmi, 
barva bílá, záda 12 mm DTD, vnitřní 
výbava - police tl. 18 mm, výsuvné 
kování na ramínka, rektifikační sokl, 
úchytky kov, zámek

2 5 142,00 6 221,82 12 444,00

13 800 x 445 x 825 WNISW082NM Skříň nízká - 2OH modul, 800 x 445 x 
825 mm, provedení s dveřmi, barva bílá, 
záda 12 mm DTD pohledová, sokl, 
vnitřní police tl. 18 mm, barva bílá, 
úchytky kov, zámek 

49 3 374,00 4 082,54 200 044,00

14 800 x 445 x 720 WNISN081NM Skříň nízká - 1,5OH modul, 800 x 445 x 
720 mm, provedení otevřená, barva bílá, 
záda 12 mm DTD pohledová, sokl, 
vnitřní police tl. 18 mm, barva bílá

13 2 325,00 2 813,25 36 572,00

15 šířka 1600 WNIPGT16C2 Horní panel, provedení melamin - barva 
bílá, oboustranně čalouněný v látce 
kat.Bondai, barevnost béžová BN1008

8 2 297,00 2 779,37 22 235,00

16 šířka 1600 WNIPGT16B2 Horní panel, provedení melamin - barva 
bílá, jednostranně čalouněný v látce 
kat.Bondai, barevnost béžová BN 1008

3 1 707,00 2 065,47 6 196,00

17 780 x 760 x 1340 OPERA CHAIR 
HIGH                                         

Akustické křeslo OPERA HIGH, 780 x 
760 x výška 1340mm, celočalouněný, 
látka. Vision, barevnost 1 ks -450 
modrá, 1 ks 444- fialová, obsahuje 
zádový polštář (660 x 110 x 470) ve 
stejném čalounění jako křeslo

2 28 930,00 35 005,30 70 011,00

18 prům. 600, v. 740 WNSTM60NN Mobilní stůl Sqart, na centrální podnoži, 
čtyřramenný kříž, horní deska kruhová 
průměr 600 mm, provedení melamin tl. 
25mm, barevnost bílá, základna 
barevnost bílá, kolečka

1 4 285,00 5 184,85 5 185,00

19 prům. 600, v. 735 Konferenční stolek, horní deska 
provedení melamin, tl. 25mm, průměr 
600 mm, centrální kovová základna - 
provedení "spider", v. 735mm, 
provedení chrom, kluzáky pro měkké 
podlahy

2 3 114,00 3 767,94 7 536,00

Specifikace objednávky M_358_17 23.11.2017



Kancelář architekta města Brna
Příloha ke smlouvě - specifikace objednávky: M/358/17

Položka ilustrační obrázek Rozměr (mm)
š x h x v

Provedení ks Kč/Ks bez DPH Kč/ks s DPH Kč celkem s DPH

20 KOLA STACK RA Konferenční židle KOLA STACK RA, 
provedení - sedák a opěrák tvarovaný 
výlisek- černý filc, včetně sedákového 
polštáře, bez područek, průběžný 
kovový rám, provedení prášková 
vypalovací barva ČERNÁ, kluzáky

4 4 990,00 6 037,90 24 152,00

20a příplatek + pad Sedákový polštář k židli KOLA STACK 
RA, provedení v látce kat.STEP 
MELANGE, barevnost č. 60004 světle 
šedá

4 1 500,00 1 815,00 7 260,00

21 550 x 470 x 1030 WNICD01 Mobilní prezentační a servírovací skříňka 
CADDY, na kolečkách, deska v 
provedení melamin, barva bílá, tl. 25 
mm, plastová hrana ABS 

2 5 149,00 6 230,29 12 461,00

22 750 x 500 /v= 250 
mm

RAGLAN 26   
ME 8676

Konferenční stolek Raglan 26, podnož 
leštěný hliník, stolová deska kompaktní 
laminát HPL- černá barva

1 14 975,00 18 119,75 18 120,00

23 IN-TENSIVE Konferenční  stůl IN-TENSIVE, 
modulární, s centrálním podnožím, 
obdélníkový tvar S, min./max. délka 
stolu 3200/3800 mm, min./max. šířka 
1000/1500 mm, min./max. délka 
koncového dílu 600/900 mm, horní 
deska v provedení  bílý laminát, tl. 39 
mm, kovové podnoží tvaru "O" včetně 
kabelového kanálu, provedení prášková 
vypalovací barva bílá, rozměr stolové 
desky 1300 mm/ 3600 mm

1 32 603,00 39 449,63 39 450,00

1 39 750,00 48 097,50 48 098,00

CELKEM 1 165 939,00

Cenová rekapitulace

Cena zboží celkem bez DPH 923 835,00
Celkem DPH 21% 194 005,00
Cena zboží celkem s DPH 1 117 840,00
Cena za montáž a dopravu bez DPH 39 750,00
Cena za montáž a dopravu s DPH 48 098,00
Cena celkem s DPH vč. montáže a dopravy 1 165 938,00

Dodací lhůty: 5 -7 týdnů od data objednávky
Platba fakturou po dodávce
Záruční doba: 24 měsíců
Doprava: na místo určení v Brně
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Doprava a montáž nábytku, ekologická likvidace odpadu 
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