
1 

 

Ev.č. NKÚ 43/180/2022 

ZÁPIS O ZHOTOVENÍ DÍLA 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku 

uzavřeli  

 

1. Nejvyšší kontrolní úřad 

se sídlem Jankovcova 2, 170 04 Praha 7 

zastoupen PhDr. Radkem Haubertem, vrchním ředitelem správní sekce 

IČO: 49370227 

DIČ: není plátcem DPH 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30027001/0710 

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

 

2. Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/la, 140 67 Praha 4 

Věznice Jiřice, provozovna Střediska hospodářské činnosti Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, Jiřice, 

zastoupená vrchním radou plk. Ing. Martinem Boháčem, ředitelem Věznice Jiřice, na základě 

pověření GŘ VS ČR č. j.: VS-144117-2/ČJ-2021-800020-SP ze dne 1. 9. 2021 

IČO: 00212423 

DIČ: CZ00212423 

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 

Číslo účtu: 9021-504143881/0710 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 
tento 
 

 
Zápis o zhotovení díla č. 15/2022 

(dále jen „zápis“) 
 

uzavřený podle § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., 
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění 
pozdějších předpisů, § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a s odkazem na § 30 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zároveň v souladu s Instrukcí č. 5/2021 Ministerstva 
spravedlnosti, zn. MSP-14/2021-OPR-SP ze dne 29. 06. 2021, o způsobech a podmínkách 
hospodaření s majetkem státu, v platném znění a s Instrukcí č. 7/2019 Ministerstva spravedlnosti, 
zn. MSP-34/2019-OPR-SP ze dne 22. 01. 2020, o zadávání veřejných zakázek v resortu 
Ministerstva spravedlnosti, ve znění Instrukce č. 6/2021 Ministerstva spravedlnosti, zn. MSP-
43/2021-OPR-SP ze dne 12. 10. 2021. 
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Preambule 

Vězeňská služba České republiky je organizační složkou státu, mezi jejíž úkoly patří provozování 
hospodářské činnosti za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně 
i osob ve výkonu vazby a dále pak i vytváření podmínek pro pracovní a jinou účelnou činnost 
osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody. 

 
I. 

Předmět zápisu 

1.1 Předmětem tohoto zápisu je sjednání podmínek, práv a povinností stran zápisu 
při provádění díla spočívajícího ve výrobě, dodávce a montáži kancelářského nábytku 
pro vybavení nového sídla objednatele, a to v rozsahu podle přílohy č. 1 zápisu „Cenová_ 
nabídka_42_2022 NKÚ“ sestávající ze tří stran, která obsahuje specifikaci předmětu díla 
a je nedílnou součástí tohoto zápisu (dále jen „dílo“). 

1.2 Dílo bude provedeno v rozsahu shora uvedeném a v souladu s platnými právními předpisy 
a technickými normami. 
 

1.3 Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu uvedenou v čl. IV. tohoto zápisu. 
 
 

II. 
Doba plnění 

2.1 Dílo bude provedeno v termínu do 10. 12. 2022 za předpokladu doručení objednatelem 
podepsaného zápisu zhotoviteli nejpozději do 5. 9. 2022, jinak se o každý den prodlení 
prodlouží adekvátně i doba provedení díla. 

2.2 Dílo bude prováděno v místě plnění dle čl. III. odst. 3.3 zápisu nejvýše ve 3 etapách 
(termínech dodávky a montáže) s tím, že objednatel má povinnost vždy v předstihu 
nejméně 4 týdnů před plánovaným termínem tento pro zhotovitele stanovit a určit, 
kterou část (sortiment) z předmětu díla požaduje v takovém termínu dodat a smontovat. 

2.3 Zhotovitel si vyhrazuje právo objednatelem stanovený termín dle předchozího odst. 2.2 
zápisu ve lhůtě 7 dnů odmítnout, pokud by zhotoviteli v provedení bránily vážné provozní 
či organizační důvody. V takovém případě je zhotovitel povinen zároveň navrhnout 
objednateli nejblíže možný termín. 
 
 

III. 
Místo plnění 

3.1 Předmět díla (kancelářský nábytek) bude vyráběn v provozovně Střediska hospodářské 
činnosti Věznice Jiřice. 

3.2 Vyrobený nábytek bude do doby plnění bezplatně uskladněn v areálu Věznice Jiřice, a to 
nejdéle do konce doby provedení díla dle čl. II. odst. 2.1 zápisu. 

3.3 V případě, že zhotovitel nebude disponovat dostatečnými skladovacími plochami, bude 
možné vyrobený nábytek dle domluvy stran zápisu uskladnit i v místě plnění. O tom strany 
zápisu sepíší protokol. 

3.4 Místem plnění je nový objekt objednatele na pozemku v Praze 7, katastrální území 
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Holešovice, parcelní číslo 708/4, kde objednatel realizuje výstavbu svého nového sídla 
s tím, že konkrétní rozmístění nábytku v budově bude provedeno podle požadavků 
objednatele. 
 

IV. 
Cena díla 

4.1 Cena díla je specifikována v příloze č. 1 zápisu a je sjednána v této výši: 

Cena díla včetně dodání a montáže  2 750 800,00 Kč bez DPH 
(slovy: dva miliony sedm set padesát tisíc osm set korun českých) 

    577 668,00 Kč DPH (21%) 
(slovy: pět set sedmdesát sedm tisíc šest set šedesát osm korun českých) 

3 328 468,00 Kč včetně DPH 
(slovy: tři miliony tři sta dvacet osm tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých) 

4.2 Nabídkové ceny jednotlivých druhů zboží uvedené v příloze č. 1 zápisu jsou cenami 
maximálními a platí po celou dobu plnění. 

4.3 Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s řádným provedením díla (tj. výrobu, dodání 
do místa plnění a montáž díla včetně úprav, výřezů otvorů a související). Upraví-li 
před předáním díla obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným 
zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou. 

4.4 Objednatel prohlašuje, že má ve svém rozpočtu zajištěno financování díla. 

4.5 Objednatel neposkytuje zálohy a ani jedna strana zápisu neposkytne druhé straně zápisu 
závdavek. 

4.6 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, je dána nabídkou zhotovitele a je ze strany 
zhotovitele nepřekročitelná. 

 

V. 
Platební podmínky 

5.1 Cena díla bude objednatelem uhrazena na bankovní účet zhotovitele na základě jím 
vystavené faktury s 30-ti denní lhůtou splatnosti počítanou ode dne doručení faktury 
objednateli, doloženou protokolem o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků 
též protokolem o odstranění vad a nedodělků. Protokoly budou podepsány osobami 
oprávněnými jednat ve věci předání a převzetí díla uvedenými v čl. VIII. odst. 8.3 tohoto 
zápisu. V případě doručení faktury po 20. 12. kalendářního roku se splatnost prodlužuje 
na 60 dní. 

5.2 V případě, že se objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového 
provizoria, má se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době 
rozpočtového provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku 
rozpočtového provizoria posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových 
prostředků pro rozpočtovou kapitolu objednatele, nejpozději však do 30. června 
příslušného kalendářního roku. 
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5.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude obsahovat 
uvedené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude-li k ní 
doložen požadovaný protokol, resp. protokoly viz předchozí odst. 5.1 zápisu, je objednatel 
oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová doba 
splatnosti začne běžet doručením nové opravené bezvadné faktury objednateli. 
Zaplacením faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být vystavena do 15 dnů ode dne převzetí 
a předání díla bez vad a nedodělků, tzn. v případě vad a nedodělků do 15 dnů ode dne 
podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků ve smyslu ustanovení § 29 zákona o dani 
z přidané hodnoty. 

VI. 
Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

6.1 Zhotovitel: 

6.1.1 Je povinen provádět dílo řádně, kompletně a včas podle dokumentace a úprav 
odsouhlasených objednatelem podle tohoto zápisu. 

6.1.2 Je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu veškeré skutečnosti mající vliv 
na plnění dle tohoto zápisu. 

6.1.3 Je povinen umožnit objednateli provést kontrolu provádění díla v průběhu výroby 
nábytku. 

6.1.4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo s pomocí třetí osoby nebo třetí osobou. 

 

6.2 Objednatel: 

6.2.1 Je povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu veškeré skutečnosti mající vliv 
na plnění dle tohoto zápisu. 

6.2.2 Je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost včetně povinnosti 
zajištění podmínek nutných k plnění povinností vyplývajících pro zhotovitele z tohoto 
zápisu. 

6.2.3 Je povinen pro zhotovitele zajistit v místě plnění dle zápisu veškeré podmínky nutné 
k plynulému a nerušenému dodání a montáži předmětu díla (zejména zajistit povolení 
vjezdu vozidel do místa plnění, zajistit místa pro stání a parkování vozidel, zajistit vstup 
do objektu, umožnit používání výtahů apod.). 

 
VII. 

Příslušnost hospodařit a nebezpečí škody na věci 

7.1 Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel od počátku provádění díla do jeho předání 
a převzetí objednatelem. 

7.2 Příslušnost hospodařit s provedeným dílem, vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
na věci přechází na objednatele okamžikem převzetí díla na základě přejímacího 
protokolu dle čl. VIII. tohoto zápisu nebo v případě vad a nedodělků okamžikem podpisu 
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protokolu o odstranění vad a nedodělků podle čl. VIII. tohoto zápisu. 

 

VIII. 
Předání a převzetí díla 

8.1 Zhotovitel splní svou povinnost předáním díla bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě 
uvedené v čl. II. odst. 2.1 tohoto zápisu. Dílo bude předáváno po dokončení montáže 
v místě plnění dle zápisu. 

8.2 O předání a převzetí díla bude stranami tohoto zápisu sepsán protokol o předání 
a převzetí díla. 

8.3 Osoby oprávněné jednat ve věci předání a převzetí díla: 
 

 8.3.1 za objednatele - Zuzana Havelíková, referent odboru hospodářské správy NKÚ 

8.3.2 za zhotovitele - Ing. Branislav Hanečák, vedoucí PSHČ Věznice Jiřice 

 
IX. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

9.1 Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu 
poskytl objednatel. V případě, že dojde v průběhu provádění díla ke změně díla ze strany 
objednatele, je zhotovitel povinen tuto změnu zpravidla akceptovat a dohodnout 
s objednatelem opatření vedoucí k co nejrychlejší realizaci požadovaných úprav, které 
budou v daném rozsahu specifikovány a promítnuty do ceny díla případně do doby plnění 
uzavřením dodatku k tomuto zápisu. 

9.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla v délce 24 měsíců 

počínající dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. 

9.3 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené vyšší mocí, na vady díla, které vznikly 

neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil zhotovitel. 

9.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, jestliže je objednatel písemně reklamoval 

v záruční době uvedené v odstavci 9.2 tohoto článku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne 

doručení reklamace, nedojde-li po projednání mezi stranami zápisu k jiné dohodě. 

 
X. 

Úroky z prodlení, sankce 

10.1 Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením 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, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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10.2 Za prodlení s provedením díla je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu ve výši 
300,- Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž se o takto vyměřenou částku snižuje 
cena díla. 

10.3 V případě, že nebude zhotoviteli umožněna plynulá a nerušená dodávka a montáž 
předmětu díla z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý takový případ, přičemž se o takto vyměřenou 
částku zvyšuje cena díla. 

10.4 Za prodlení při odstraňování vad v záruční době je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
XI. 

Závěrečná ujednání 

11.1 Právní vztahy tímto zápisem založené a výslovně neupravené se řídí právním řádem České 
republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

11.2 Veškeré změny a doplňky tohoto zápisu musí být učiněny po vzájemné dohodě písemně 
ve formě číslovaného dodatku k tomuto zápisu a podepsány oprávněnými zástupci obou 
stran zápisu, jinak jsou neplatné. 

11.3 Pokud se jakékoli ustanovení zápisu stane nebo bude určeno jako neplatné nebo právně 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo právní nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší 
možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo právní vynutitelnost zbylých 
ustanovení zápisu. V takovém případě se strany zápisu dohodly, že bez zbytečného 
odkladu nahradí neplatné nebo právně nevynutitelné ustanovení ustanovením platným 
a právně vynutitelným, aby se dosáhlo v nejvyšší možné míře dovolené právními předpisy 
stejného účinku a hospodářského výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením. 

11.4 Strany zápisu se zavazují k vzájemně vstřícné spolupráci při naplňování předmětu tohoto 
zápisu. 

11.5 Tento zápis je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF, přičemž původ a integrita 
elektronického vyhotovení tohoto zápisu, jakož i totožnost jednajících osob, jsou zaručeny 
elektronickými podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu tento 
zápis uzavřít. Každá ze smluvních stran obdrží originál zápisu v elektronické podobě. 

11.6 Tento zápis vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma stranami zápisu. 

11.7 Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

11.8 Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zápis (včetně 
případných dodatků) zveřejní způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup. 

11.9 Strany zápisu tímto výslovně prohlašují, že zápis je projevem jejich pravé, svobodné 
a vážné vůle a že si jeho obsah řádně přečetly, plně mu rozumí a bezvýhradně s ním 
souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
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11.10 Přílohy zápisu tvoří neoddělitelnou součást zápisu. Jakýkoli odkaz na přílohu obsažený 
v zápisu se bude považovat za odkaz na přílohu zápisu, ledaže bude výslovně staveno 
jinak. K zápisu je přiložena následující příloha: 

Příloha č. 1 - Cenová_ nabídka_42_2022 NKÚ 

 

V Praze dne V Jiřicích dne 

 

 

 

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

Za objednatele: Za zhotovitele: 

PhDr. Radek Haubert vrchní rada 

vrchní ředitel správní sekce plk. Ing. Martin Boháč 

  ředitel Věznice Jiřice 

plk. Ing. Martin Boháč



Příloha č. 1 - Cenová_ nabídka_42_2022 NKÚ 

1 
 

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

PSHČ - Věznice JIŘICE

Ruská cesta 404, PO Box 8, 

289 22 Lysá nad Labem

Tel.: 325 558 283, ISDS:  vfsd3n6

IČO: 00212423

místnost název výrobku (popis)
kod

výrobku
dekor

rozměry

(v x š x h)

 cena za ks

bez DPH 

počet

ks

 cena celkem

bez DPH 

 cena za ks

s DPH 21% 

 cena celkem

s DPH 21% 
poznámka

H_106

Skříň s  úložnými  boxy na  matrace

- 1 skříň na  6 matrací, otevřené pol ičky

- sokl  50mm, záda sololak 3mm

DSA.05 H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 1950x785x650 8 180,00 Kč   2 16 360,00 Kč   9 897,80 Kč   19 795,60 Kč   

H_106

Nástavec nad skříň s  matracemi

- dvoukřídlý, barevná dvířka, vyfrézovaný oblouček pro uchycení

- záda sololak 3mm

DSA.06

Korpus :

H3840 ST9 Javor Mandal  přírod.

Dveře: 

125 BS Modrá tmavá, 134 BS Žlutá , 

7113 BS Červená zářivá

380x785x650 4 820,00 Kč   2 9 640,00 Kč     5 832,20 Kč   11 664,40 Kč   

H_106
Obdélníkový s tůl  se zaoblenými  rohy

- kovové podnoží s  rekti fikací, barva: bílý lesk RAL9003
DSA.08 134 BS Žlutá (460-520)x1200x800 6 950,00 Kč   2 13 900,00 Kč   8 409,50 Kč   16 819,00 Kč   

H_102

Šatna otevřená pro děti  včetně lavičky

- 3x kóje, v každé kóji  2 háčky

- sedací část lavičky do výšky 300mm

- pevná, barevná záda z LTD 18mm v poměru 1:1:1 pro za ji š tění 

stabi l i ty a  pevnosti

DSA.10

Korpus :

H3840 Javor Mandal  přírod.

Záda:

125 BS Modrá tmavá, 134 BS Žlutá , 

7113 BS Červená zářivá

1400x960x450(300) 6 620,00 Kč   4 26 480,00 Kč   8 010,20 Kč   32 040,80 Kč   

H_106

Přebalovací pult s  jednokřídlou skříňkou se zásuvkou

- rozměr skříňky 870x450x658, sokl  50mm

- větrací mřížka  600x60mm, úchytky Kewina 96mm chrom matný

DSA.12 H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 988x1130x758 6 380,00 Kč   1 6 380,00 Kč     7 719,80 Kč   7 719,80 Kč     

H_107

Věšák na  ručníky pro 8 dětí

- 8 přihrádek oddělených svis lými  příčkami

- prostor mezi  příčkami  120 mm

- každá přihrádka obsahuje pol ičku na  kel ímek a  jeden dvoji tý 

věšák

DSA.14 H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 680x1120x160 3 640,00 Kč   1 3 640,00 Kč     4 404,40 Kč   4 404,40 Kč     

H_101

Pracovní s tůl

- zadní krycí deska  (cca  300 mm nad zem)

- kovová s tolová  podnož s  výplní z lamina, čarná RAL9004

DSA.16 H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 750x1000x700 5 210,00 Kč   1 5 210,00 Kč     6 304,10 Kč   6 304,10 Kč     

H_106

Pracovní s tůl  do herny

- zadní krycí deska  (cca  300 mm nad zem)

- kovová s tolová  podnož s  výplní z lamina, bílý lesk RAL9003

DSA.17 H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 750x1000x700 4 990,00 Kč   1 4 990,00 Kč     6 037,90 Kč   6 037,90 Kč     

H_110

Skříň vysoká šatní

- dvoudvéřová, šatní výsuv, 1x s tavi telná  pol ice, 1x pevná pol ice

- sokl  50mm, úchytky Kewina 96mm chrom matný

DSA.25 H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 1850x600x500 7 640,00 Kč   2 15 280,00 Kč   9 244,40 Kč   18 488,80 Kč   

H_101

Nástavec na  skříň

- dvoukřídlý, úchytky Kewina 96mm chrom matný

- ukotvený na  zdi

DSA.26 H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 500x600x500 3 740,00 Kč   3 11 220,00 Kč   4 525,40 Kč   13 576,20 Kč   

H_105

Skříň pol icová otevřená na  hračky

- 2x s tavi telná  pol ice

- sokl  50mm

- pevná, oboustranná barevná záda z LTD 18mm v poměru 1:1:1 

pro za ji š tění s tabi l i ty a  pevnosti

DSA.27

Korpus :

H3840 Javor Mandal  přírod.

Záda:

125 BS Modrá tmavá, 134 BS Žlutá , 

7113 BS Červená zářivá

930x650x450 5 630,00 Kč   6 33 780,00 Kč   6 812,30 Kč   40 873,80 Kč   

H_106

Skříň pol icová otevřená na  hračky

- 2x s tavi telná  pol ice

- sokl  50mm

- pevná, oboustranná barevná záda z LTD 18mm v poměru 1:1:1 

pro za ji š tění s tabi l i ty a  pevnosti

DSA.27

Korpus :

H3840 Javor Mandal  přírod.

Záda:

125 BS Modrá tmavá, 134 BS Žlutá , 

7113 BS Červená zářivá

930x650x450 5 630,00 Kč   8 45 040,00 Kč   6 812,30 Kč   54 498,40 Kč   

H_106

Skříň otevřená

- 3x s tavi telná  pol ice

- sokl  50mm

- záda sololak 3mm

DSA.28 H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 1330x650x425 4 480,00 Kč   2 8 960,00 Kč     5 420,80 Kč   10 841,60 Kč   

H_106

Skříň otevřená

- 3x s tavi telná  pol ice

- sokl  50mm

- záda sololak 3mm

DSA.29 H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 1330x450x425 4 250,00 Kč   1 4 250,00 Kč     5 142,50 Kč   5 142,50 Kč     

H_106

Skříň pol icová dvoukřídlá , uzamykatelná

-1x pevná pol ice, 3x s tavi telná  pol ice

- sokl  50mm

- záda sololak 3mm

DSA.30 H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 2000x800x450 9 170,00 Kč   1 9 170,00 Kč     11 095,70 Kč 11 095,70 Kč   

H_102
Lavice do šatny

- kovová konstrukce osazená plátem a  pol icí, bílý lesk RAL9003
DSA.31 H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 350x1500x450 4 730,00 Kč   2 9 460,00 Kč     5 723,30 Kč   11 446,60 Kč   

1xG_101, 12xG_243, 

12xG_344, 12xG_434, 

12xG_550, 4xG_634, 7xH_429, 

7xH_529, 7xH_636

Stolová noha centrá lní, nerez matná

- celková výška  720mm, podstavec ø=430mm

- křížové uchycení pod s tolovou desku

ST.01.01 Nerez matná v=720mm 4 160,00 Kč   74 307 840,00 Kč 5 033,60 Kč   372 486,40 Kč 

4xG_243, 4xG_344, 4xG_434, 

4xG_634, 3xH_529, 3xH_636, 

4xG_550, 3xH_429

 Stolová  deska  700x700

- s tolová  deska  tl . 36mm
ST.01.02 8681 SU Bílá  bri l l iant 700x700x36 3 040,00 Kč   29 88 160,00 Kč   3 678,40 Kč   106 673,60 Kč 

4xG_243, 4xG_344, 4xG_434, 

4xG_550, 2xH_429, 2xH_529, 

2xH_636

 Stolová  deska  1400x700

- s tolová  deska  tl . 36mm
ST.01.03 8681 SU Bílá  bri l l iant 1400x700x36 3 690,00 Kč   22 81 180,00 Kč   4 464,90 Kč   98 227,80 Kč   

6xG_146

Stolová noha centrá lní, černá

- celková výška  1080mm, podstavec ø=400mm

- s loupek ø 76mm

ST.01.04 černá RAL 9005 v=1080mm 3 060,00 Kč   6 18 360,00 Kč   3 702,60 Kč   22 215,60 Kč   

17xG_146
 Stolová  deska  1200x800

- s tolová  deska  tl . 36mm
ST.01.05 8681 SU Bílá  bri l l iant 1200x800x36 3 660,00 Kč   17 62 220,00 Kč   4 428,60 Kč   75 286,20 Kč   

16xG_146
 Stolová  deska  800x600

- s tolová  deska  tl . 36mm
ST.01.06 8681 SU Bílá  bri l l iant 800x600x36 3 020,00 Kč   16 48 320,00 Kč   3 654,20 Kč   58 467,20 Kč   

1xG_101, 8xG_146
Stolová deska  kulatá  ø 750

- s tolová  deska  tl . 25mm
ST.01.07 8681 SU Bílá  bri l l iant 750x750x25 3 720,00 Kč   9 33 480,00 Kč   4 501,20 Kč   40 510,80 Kč   

35xG_146

Stolová noha centrá lní, černá

- celková výška  720mm, podstavec ø=400mm

- s loupek ø 60mm

ST.01.08 černá RAL 9005 v=720mm 2 600,00 Kč   35 91 000,00 Kč   3 146,00 Kč   110 110,00 Kč 

1xH_153

Stůl  jednací v hovorně

- tl . s tolové desky 25mm

- kovová podnož "O" RAL9022, obdelníkový profi l  50x30mm

ST.02.03 8681 SU Bílá  bri l l iant 750x1800x800 8 320,00 Kč   1 8 320,00 Kč     10 067,20 Kč 10 067,20 Kč   

2xG_101, 3xH_120, 11xH_121

Stůl  na  s tání kruhový bílý

- tl . s tolové desky 25mm

- podstavec ø=550mm, s loupek ø 76mm, Chrom

ST.03.01 8681 SU Bílá  bri l l iant 1125xø700 8 960,00 Kč   16 143 360,00 Kč 10 841,60 Kč 173 465,60 Kč 

1xG_201, 1xG_326, 1xH_512, 

1xG_202, 1xG_327, 1xH_513, 

1xG_203, 1xG_401, 1xH_518, 

1xG_211, 1xG_403, 1xH_521, 

1xG_214, 1xG_405, 1xH_522, 

1xG_216, 1xG_410, 1xH_524, 

1xG_217, 1xG_411, 1xH_609, 

1xG_220, 1xG_414, 1xH_611, 

1xG_222, 1xG_415, 2xH_646, 

1xG_301, 1xG_416, 1xG_305, 

1xG_417, 1xG_310, 1xG_420, 

1xG_312, 1xG_512, 1xG_313, 

1xG_515, 1xG_314, 1xG_519, 

1xG_315, 1xG_525, 1xG_320, 

1xG_526, 1xG_322, 1xH_415, 

1xG_323, 1xH_416, 1xG_324, 

1xH_417, 1xG_325, 1xH_421

Kancelářský pracovní s tůl

- tl . s tolové desky 18mm

- kra jní kov. podnoží ve tvaru "T" s  rekti fikací, šedá RAL 9022

- kov. koryto na  kabeláž, šedá RAL 9022

- montáž plátu na  podnoží pomocí závrtné matice + š roub

- 2x průchodka s tříbrná, plastová, ø80mm

ST.05.01a Hruška 750x1600x800 10 410,00 Kč 54 562 140,00 Kč 12 596,10 Kč 680 189,40 Kč 
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1xG_404b, 1xG_413, 1xG_503, 

1xH_131, 1xH_149

Kancelářský pracovní s tůl

- tl . s tolové desky 18mm

- kra jní kov. podnoží ve tvaru "T" s  rekti fikací, šedá RAL 9022

- kov. koryto na  kabeláž, šedá RAL 9022

- montáž plátu na  podnoží pomocí závrtné matice + š roub

- 2x průchodka s tříbrná, plastová, ø80mm

ST.05.01b Hruška 750x1600x600 10 260,00 Kč 5 51 300,00 Kč   12 414,60 Kč 62 073,00 Kč   

2xH_151

Kancelářský pracovní s tůl

- tl . s tolové desky 18mm

- kra jní kov. podnoží ve tvaru "T" s  rekti fikací, šedá RAL 9022

- kov. koryto na  kabeláž, šedá RAL 9022

- montáž plátu na  podnoží pomocí závrtné matice + š roub

- 2x průchodka s tříbrná, plastová, ø80mm

ST.05.01c Hruška 750x1400x800 10 320,00 Kč 2 20 640,00 Kč   12 487,20 Kč 24 974,40 Kč   

1xG_404b, 1xG_424, 1xG_627, 

3xG_632, 4xH_414, 4xH_510

Kancelářský pracovní s tůl

- tl . s tolové desky 18mm

- kra jní kov. podnoží ve tvaru "T" s  rekti fikací, šedá RAL 9022

- kov. koryto na  kabeláž, šedá RAL 9022

- montáž plátu na  podnoží pomocí závrtné matice + š roub

- 2x průchodka s tříbrná, plastová, ø80mm

ST.05.01d Hruška 750x1800x800 10 490,00 Kč 14 146 860,00 Kč 12 692,90 Kč 177 700,60 Kč 

1xG_626a, 1xG_627,1xG_632

Kancelářský s tůl , 4 nohy

- tl . s tolové desky 18mm

- kra jní kov. podnoží ve tvaru "U" s  rekti fikací, 2x spojnice

- čtvercový profi l  50x50mm, v=715

- barva  s tříbrná RAL 9006

ST.05.02 H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 750x1400x800 9 120,00 Kč   3 27 360,00 Kč   11 035,20 Kč 33 105,60 Kč   

1xG_101, 1xH_537

Stůl  s  krycí deskou hluboký

- tl . s tolové desky 25mm

- podnoží z DTDL 25mm, rekti fikace min. 15mm

- kovové koryto na  kabely jako výztuž plátu, černá RAL 9004

- 2x průchodka s tříbrná, ø80mm

ST.06.03 H3331 ST10 Dub Nebraska  přírod. 745x1800x930 9 280,00 Kč   2 18 560,00 Kč   11 228,80 Kč 22 457,60 Kč   

1xG_101, 1xH_601, 1xH_620, 

1xH_621, 1xH_622

Mobi lní kontejner 3+1, bezúchytové otevírání

- 3x plechová zásuvka + 1x plastový organizér

- částečný výsuv s  dotahem a  tlumením, min. 75%

- centrá lní zámek s  blokací výsuvu více než jedné zásuvky

 4x Kolečko pogumované s  brzdou ø40 mm

UP.01.01 H3331 ST10 Dub Nebraska  přírod. 605x432x600 9 600,00 Kč   5 48 000,00 Kč   11 616,00 Kč 58 080,00 Kč   

4xH_414, 3xH_510

Mobi lní kontejner 3+1 s  úchytkami

- 3x plechová zásuvka + 1x plastový organizér

- celovýsuv s  dotahem a  tlumením

- centrá lní zámek s  blokací výsuvu více než jedné zásuvky

 4x Kolečko pogumované s  brzdou ø40 mm

- úchytka  Isola , eloxovaný hl iník, rozteč 96mm

UP.01.02 H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 605x432x600 10 610,00 Kč 7 74 270,00 Kč   12 838,10 Kč 89 866,70 Kč   

12xG_101

Knihovní regál  500 - oboustranný

- 4x s tavi telná  pol ice a  2x pevná pol ice, s  zarážkou 

- sokl  50mm

UP.02.01 8681 SU Bílá  bri l l iant 2100x1000x500 7 960,00 Kč   12 95 520,00 Kč   9 631,60 Kč   115 579,20 Kč 

9xG_101

Knihovní regál  250 - jednostranný

- 4x s tavi telná  pol ice a  2x pevná pol ice, s  zarážkou 

- sokl  50mm

- ukotvení na  zeď

UP.02.02 8681 SU Bílá  bri l l iant 2100x1000x250 6 700,00 Kč   9 60 300,00 Kč   8 107,00 Kč   72 963,00 Kč   

1xH_537

Regál  s  2 šupl íky

- půda a  dno tl . 36mm

- kluzák závrtný ø50mm

- 4x pevná pol ice se svis lými  podpůrnými  příčkami

- 2x zásuvka z DTDL (š=650mm), celovýsuvy s  dotahem

- ukotvení na  zeď

UP.02.03 H3331 ST10 Dub Nebraska  přírod. 1850x1360x340 9 890,00 Kč   1 9 890,00 Kč     11 966,90 Kč 11 966,90 Kč   

2xH_601, 2xH_620, 2xH_621, 

2xH_622

Regál  vysoký s  plnými  zády

- 4x s tavi telné pol ice

- pevná DTDL záda 8mm

- kovový sokl  s  rekti fikací, šedá RAL 9007

UP.02.04 H3331 ST10 Dub Nebraska  přírod. 1780x800x450 8 030,00 Kč   8 64 240,00 Kč   9 716,30 Kč   77 730,40 Kč   

2xH_131
Regál  pol icový do sestavy, Podatelna

- 3x s tavi telná  pol ice
UP.02.05 H1334 Dub Sorano světlý 1435x600x420 5 210,00 Kč   2 10 420,00 Kč   6 304,10 Kč   12 608,20 Kč   

1xG_101, 2xH_601

Uzamykatelná  skříňka  s  posuvnými  dvířky, uzamykatelná

- 1x s tavi telná  pol ice

- pevná DTDL záda 8mm

- kovový sokl  s  rekti fikací, RAL 9007

- madlo ERGO stříbrná

UP.03.01 H3331 ST10 Dub Nebraska  přírod. 735x800x450 8 870,00 Kč   3 26 610,00 Kč   10 732,70 Kč 32 198,10 Kč   

2xH_601, 1xH_620, 1xH_621

Skříň kancelářská  šatní, dvoudvéřová, uzamykatelná

- 1x pevná pol ice s  šatním výsuvem

- 1x s tavi telná  pol ice ve spodní části

- kovový sokl  s  rekti fikací, RAL 9007

- pevná DTDL záda 8mm

- úchytka  Li la , eloxovaný hl iník, 128mm

UP.04.01 H3331 ST10 Dub Nebraska  přírod. 1780x800x470 8 640,00 Kč   4 34 560,00 Kč   10 454,40 Kč 41 817,60 Kč   

2xH620, 2xH_621, 2xH_622

Pol icová skříň nízká, dvoudvéřová, uzamykatelná

- 2x s tavi telná  pol ice

- pevná DTDL záda 8mm

- kovový sokl  s  rekti fikací, RAL 9007

- úchytka  Li la , eloxovaný hl iník, 128mm

UP.04.02 H3331 ST10 Dub Nebraska  přírod. 1063x800x470 7 860,00 Kč   6 47 160,00 Kč   9 510,60 Kč   57 063,60 Kč   

1xH_622

Pol icová skříň nízká, dvoudvéřová, uzamykatelná

- 2x s tavi telná  pol ice

- pevná DTDL záda 8mm

- kovový sokl  s  rekti fikací, RAL 9007

- úchytka  Li la , eloxovaný hl iník, 128mm

UP.04.03a H3331 ST10 Dub Nebraska  přírod. 735x800x470 7 240,00 Kč   1 7 240,00 Kč     8 760,40 Kč   8 760,40 Kč     

2xH_622, 2xH_643

Pol icová skříň nízká, dvoudvéřová, uzamykatelná

- 2x s tavi telná  pol ice

- pevná DTDL záda 8mm

- 4x nábytková nožka s  rekti fikací v=20mm RAL 9006

- úchytka  Li la , eloxovaný hl iník, 128mm

UP.04.03b H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 735x800x470 6 520,00 Kč   4 26 080,00 Kč   7 889,20 Kč   31 556,80 Kč   

2xH_537, 1xH_620, 1xH_622, 

2xH_623

Skříň vysoká šatní, dvoudvéřová

- šatní tyč

- děl ící svis lá  příčka  na  levé s traně

- 4x s tavi telná  pol ice malá , 1x pevná pol ice velká

- dvířka  bez úchytek, systém dotykového otevírání PUSH UP

- Sokl  s  rekti fikačními  nožičkami , rozměr soklu: 40x865x490

- záda bílá  HDF 3mm

UP.04.04

Korpus :

H3331 ST10 Dub Nebraska  přírod.

Podstavec, s tředová l i š ta :

U732 ST9 Prachově šedá

1935x965x600 9 130,00 Kč   6 54 780,00 Kč   11 047,30 Kč 66 283,80 Kč   

1xG_432, 1xH_536

Skříň nízká, upravená pro AVT, dvoudvéřová, uzamykatelná

- bez pol ic

- horní/spodní des ítka  na  zpevnění skříňové konstrukce 

- dno s  výřezem na kabeláž, rozměr: min. 300x300

- větrací mížka  600x60, barva  RAL 1015 v zadní části  plátu

- 4x nábytková nožka s  rekti fikací v=20mm, šedá RAL 9006

- úchytka  Li la , eloxovaný hl iník, 128mm

UP.04.05a 381 Buk Bavaria 735x1000x470 7 010,00 Kč   2 14 020,00 Kč   8 482,10 Kč   16 964,20 Kč   

1xG_235, 1xG_335, 1xG_352, 

1xG_541, 1xG_542

Skříň nízká, upravená pro AVT, dvoudvéřová, uzamykatelná

- bez pol ic

- horní/spodní des ítka  na  zpevnění skříňové konstrukce 

- dno s  výřezem na kabeláž, rozměr: min. 300x300

- větrací mížka  600x60, barva  RAL 1015 v zadní části  plátu

- 4x nábytková nožka s  rekti fikací v=20mm, šedá RAL 9006

- úchytka  Li la , eloxovaný hl iník, 128mm

UP.04.05b H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 735x1000x470 7 530,00 Kč   5 37 650,00 Kč   9 111,30 Kč   45 556,50 Kč   

1xH_424, 1xH_643

Skříň nízká, upravená pro AVT, dvoudvéřová, uzamykatelná

- bez pol ic

- horní/spodní des ítka  na  zpevnění skříňové konstrukce 

- dno s  výřezem na kabeláž, rozměr: min. 300x300

- větrací mížka  600x60, barva  RAL 1015 v zadní části  plátu

- 4x nábytková nožka s  rekti fikací v=20mm, šedá RAL 9006

- úchytka  Li la , eloxovaný hl iník, 128mm

UP.04.05c H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 735x800x470 7 340,00 Kč   2 14 680,00 Kč   8 881,40 Kč   17 762,80 Kč   

2xG_432, 3xH_536

Skříň nízká, dvoudvéřová, uzamykatelná

- 2x s tavi telná  pol ice

- pevná DTDL záda 8mm

- 4x nábytková nožka s  rekti fikací v=20mm, šedá RAL 9006

- úchytka  Li la , eloxovaný hl iník, 128mm

UP.04.06a 381 Buk Bavaria 735x1000x470 6 090,00 Kč   5 30 450,00 Kč   7 368,90 Kč   36 844,50 Kč   
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2xG_235, 1xG_335, 1xG_352, 

1xG_541, 1xG_542

Skříň nízká, dvoudvéřová, uzamykatelná

- 2x s tavi telná  pol ice

- pevná DTDL záda 8mm

- 4x nábytková nožka s  rekti fikací v=20mm, šedá RAL 9006

- úchytka  Li la , eloxovaný hl iník, 128mm

UP.04.06b H3840 ST9 Javor Mandal  přírod. 735x1000x470 6 710,00 Kč   6 40 260,00 Kč   8 119,10 Kč   48 714,60 Kč   

1xG_534

Skříň nízká  pro AVT, dvoudvéřová, uzamykatelná

- bez pol ic

- horní/spodní des ítka  na  zpevnění skříňové konstrukce 

- dno s  výřezem na kabeláž, rozměr: min. 300x300

- větrací mížka  600x60, barva  RAL 8023 v zadní části  plátu

- 4x nábytková nožka s  rekti fikací v=20mm, šedá RAL 9006

- úchytka  Li la , eloxovaný hl iník, 128mm

UP.04.07 344 PR Třešeň 1100x800x600 7 070,00 Kč   1 7 070,00 Kč     8 554,70 Kč   8 554,70 Kč     

2xG_633

Skříň nízká  sestava  - doplnění, upravena pro AVT, dvoudvéřová, 

uzamykatelná

- bez pol ic

- horní/spodní des ítka  na  zpevnění skříňové konstrukce

- bok s  výřezem na kabeláž dle zadání 

- dno s  výřezem na kabeláž, rozměr: min. 300x300

- společná vrchní deska  s  ocelovým páskem při  spodní hraně pro 

sestavu skříněk, rozměr 1600x600

- 2x větrací mížka  600x60, barva  RAL 8023 v zadní části  plátu

- 4x nábytková nožka s  rekti fikací v=20mm, šedá RAL 9006

- úchytka  Li la , eloxovaný hl iník, 128mm

UP.04.08 344 PR Třešeň 1100x800x600 10 260,00 Kč 2 20 520,00 Kč   12 414,60 Kč 24 829,20 Kč   

2xH_131

Skříň nízká, nástavec, dvoudvéřová, uzamykatelná, Podatelna

- nástavec nad regál  UP.02.05

- úchytka  Li la , eloxovaný hl iník, 128mm

UP.04.11 H1334 Dub Sorano světlý 360x600x420 4 220,00 Kč   2 8 440,00 Kč     5 106,20 Kč   10 212,40 Kč   

2xH_131

Skříň nízká, spodní, dvoudvéřová, uzamykatelná

- skříňka  spodní pod regál  UP.02.05

- úchytka  Li la , eloxovaný hl iník, 128mm

UP.04.12 H1334 Dub Sorano světlý 360x600x420 4 220,00 Kč   2 8 440,00 Kč     5 106,20 Kč   10 212,40 Kč   

G_428

Stůl  s  krycí deskou  - pouze deska  z lamina LTD

s  čelní krycí deskou 800x400 mm

- 1x průchodka s tříbrná, plastová, ø80mm

  ST.06.04 Javor Maple 0375 PR 800x600x18 3 280,00 Kč   1 3 280,00 Kč     3 968,80 Kč   3 968,80 Kč     
bez kovové 

konstrukce

G_428

Skříň vysoká - sestava

- vrchní část - 3x pol ice

- spodní část - dvoukřídlá , uzamykatelná, bez pol ice

- spodní des ítka  na  zpevnění skříňové konstrukce 

- dno s  výřezem na kabeláž, rozměr: min. 300x300

- společná vrchní deska  s  ocelovým páskem při  spodní hraně pro 

sestavu skříněk, rozměr 1600x600, s  UP.04.10

- 4x nábytková nožka s  rekti fikací v=20mm, šedá RAL 9006

- úchytka  Li la , eloxovaný hl iník, 128mm

UP.04.09 Javor Maple 0375 PR 1800x800x600 8 820,00 Kč   1 8 820,00 Kč     10 672,20 Kč 10 672,20 Kč   

G_428

Skříň vysoká šatní, uzamykatelná

- 2x pol ice

- šatní tyč

- společná vrchní deska  s  ocelovým páskem při  spodní hraně pro 

sestavu skříněk, rozměr 1600x600, s  UP.04.09

- 4x nábytková nožka s  rekti fikací v=20mm, šedá RAL 9006

- úchytka  Li la , eloxovaný hl iník, 128mm

UP.04.10 Javor Maple 0375 PR 1800x800x600 10 360,00 Kč 1 10 360,00 Kč   12 535,60 Kč 12 535,60 Kč   

G_428

Skříň nízká  110 pol icová, dvoudvéřová, uzamykatelná  - sestava  

skříní

- společný plát s  hl iníkovou l i š tou při  spodní hraně pro sestavu 

skříněk 2400x500x35

- 4x nábytková nožka s  rekti fikací v=20mm, šedá RAL 9006

Javor Maple 0375 PR 1100x800x485 7 970,00 Kč   2 15 940,00 Kč   9 643,70 Kč   19 287,40 Kč   

repl ika  původních 

skříněk ze zasedací 

místnosti  viz příloha 

- Sestava  nízkých 

skříněk a  servírovací 

stolek-popis  ,fotky a  

rozkresy

G_428
Skříň nízká  110 pro servírovací vozík a  společný plát s  hl iníkovou 

l i š tou při  spodní hraně pro sestavu skříněk 2400x500x35
Javor Maple 0375 PR 1100x 800x485 5 320,00 Kč   1 5 320,00 Kč     6 437,20 Kč   6 437,20 Kč     

repl ika  původních 

skříněk ze zasedací 

místnosti  viz příloha 

- Sestava  nízkých 

skříněk a  servírovací 

stolek-popis  ,fotky a  

rozkresy

G_428 Servírovací s tolek Javor Maple 0375 PR 900x655x455 5 780,00 Kč   1 5 780,00 Kč     6 993,80 Kč   6 993,80 Kč     

repl ika  původních 

skříněk ze zasedací 

místnosti  viz příloha 

- Sestava  nízkých 

skříněk a  servírovací 

stolek-popis  ,fotky a  

rozkresy

H_601, H_620, H_621, H_622

Pracovní s tůl   - pouze lamino LTD desky

pracovní deska  1800x800

krycí deska:1800x400

- 1x průchodka s tříbrná, plastová, ø80mm

ST.06.01 H3331 ST10 Dub Nebraska  přírod. 1800x800 3 810,00 Kč   4 15 240,00 Kč   4 610,10 Kč   18 440,40 Kč   
bez kovové 

konstrukce

H_601, H_620, H_621, H_622
Pracovní s tůl  - pouze deska  z lamina LTD

- 1x průchodka s tříbrná, plastová, ø80mm
ST.06.02 H3331 ST10 Dub Nebraska  přírod. 1800x600 3 150,00 Kč   4 12 600,00 Kč   3 811,50 Kč   15 246,00 Kč   

bez kovové 

konstrukce

-  Kč              zaokrouhlení

Celkem bez DPH 2 750 800,00 Kč                                

DPH 21% 577 668,00 Kč                                   

Celkem s DPH 3 328 468,00 Kč                                
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