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KUPNÍ SMLOUVA 

Smluvní strany: 

Český hydrometeorologický ústav 
Se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 00, Praha 4-Komořany 
Statutární orgán: ředitel ČHMÚ 
IČO: 00020699 
DIČ: CZ00020699 
(plátce DPH, avšak při výkonu činnosti dle VI. nařízení č. 96/1953 Sb. není osobou povinnou 
k dani podle ust. § 5 odst. 3 zák.č. 235/2004 Sb., o DPH) 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
ID datové schránky: e37djs6 

(dále jen ,,kupující") 

a 

DIRECT ALPINE s. r. o. 
Se sídlem: 
Zastoupenýz 
IČO; 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsánz 

Kateřinská 138, 460 02, Liberec 17 
 jednatel 

272 77 364 
CZ27277364 

 
u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C22127 

(dále jen ,,prodávající") 

uzavřely v souladu S ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto 

kupní smlouvu (dále jen ,,smlouva") 

na nákup Pracovních oděvů k práci v terénu pro pracovníky Českého hydrometeorologického ústavu. 
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1. PŘEDMĚTSMLOUW 

1.1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá předmět smlouvy a umožní mu k němu nabýt vlastnické 
právo za podmínek této smlouvy a kupující se zavazuje předmět plnění převzít od prodávajícího a zaplatit 
mu za něj. 

1.2. Předmětem této smlouva je dodávka zboží, tzv. oděvů odolných vůči počasí v rozsahu a za podmínek, 
jejíž přesná specifikace je uvedena V této smlouvě a v Přílohách č. 1 a 2 této smlouvy (dále jen ,,dodávka"). 

1.3. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn zrealizovat prodej dodávky na základě živnostenského listu. 

1.4. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy okamžikem jeho řádného převzetí od 
prodávajícího a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, pokud však 
bylo dodáno v plném rozsahu. 

2. CENA 

2.1 Celková cena předmětu plnění je stanovena mezi smluvními stranami na částku celkem ve výši 
187 200,- Kč bez DPH (slovem: jedno sto osmdesát sedm tisíc dvě stě korun českých), 
tj. 226 512,- Kč S DPH (slovem: dvě stě dvacet šest tisíc pět set dvanáct korun českých). 

2.2 Položkový rozpočet, tabulky velikostí a počty kusů vč. jejich specifikací jsou uvedeny v Přílohách 
č. 1 až 3 této smlouvy. 

2.3 Smluvní strany se dohodly, že cena za zboží je cenou nejvýše přípustnou, pevnou a 
nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady, které souvisí S jeho dodáním. 

2.4 Cena může být v případě změny upravena O případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to 
ode dne účinnosti příslušné změny, pokud nedošlo již k fakturaci. 

2.5 Veškeré ceny dohodnuté V této smlouvě jsou ceny V korunách českých. 

2.6 Kupující neposkytuje zálohy na úhradu ceny plnění a ani částečné zálohy na cenu kupní. 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Prodávající je oprávněn vystavit fakturu/daňový doklad (dále jen ,,faktura") na předmět 
smlouvy nejpozději ke dni 1. 12. 2020 a to i tehdy, pokud ještě nebyla dodávka předána a 
převzata ze strany kupujícího a pokud již došlo k zahájení plnění předmětu smlouvy ze strany 
prodávajícího a kdy se má za to, že termín plnění bude dle smluvního ujednání dodržen. 

3.2 Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci na adresu uvedenou v 
hlavičce této smlouvy. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního 
klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. 

i 
3.3 Faktura musí obsa .kovat číslo této smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle 

příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani Z přidané hodnoty a náležitosti 
obchodní listiny dle občanského zákoníku. 
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3.4 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky Z 
bankovního účtu kupujícího uvedeného ve smlouvě ve prospěch bankovního účtu 
prodávajícího uvedeného ve smlouvě. 

3.5 Přílohou faktury za poskytnuté plnění je originál předávacího protokolu, event. dodacího listu. 

3.6 Předávací protokol, musí obsahovat alespoň: 

ııı 

označení čísla smlouvy; 
předmět poskytnutého plnění (počet kusů jednotlivých položek včetně velikostí, označení 
výrobce), 
datum převzetí, podpis. 

4. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

4.1 Místo plnění: Na Šabatce 2050/17, 143 00, Praha 4 - Komořany. 

4.2 Doba plnění: do 4 měsíců od účinnosti smlouvy. 

4.3 O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol a zboží bude předáno v celkovém počtu, 
bez možnosti dílčích plnění, tj. dělení na části. 

4.4 Počet velikostí pro jednotlivé položky dodávaného zboží je při podpisu smlouvy konečný, změny 
a dodatečné položky je možno objednat pouze formou dodatku ke smlouvě. 

4.5 Vzhledem k požadavku kupujícího na dodržení ústrojové kázně, zavazuje se kupující poskytnout 
prodávajícímu loga v tiskové kvalitě dostatečně včas, aby byl schopen dodávku doručit. 

4.6 Prodávající je povinen předat kupujícímu též i veškerou dokumentaci související S předmětem 
této smlouvy, zejména návody na údržbu, prohlášení výrobce o hygienické nezávadnosti 
materiálu a výrobků při kontaktu S pokožkou. 

4.7 Zboží bude předáno zástupci kupujícího, odpovědnému za převzetí zboží, kterým je: 
 email: nebo pověřenému 

zástupci, který bude prodávajícímu oznámen e-mailem nejpozději 3 dny před dodáním. 

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZAVADY 

5.1 Prodávající zaručuje a odpovídá za to, že zboží odpovídá sjednané specifikaci a je bez faktických 
a právních vad. 

5.2 Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží. 

5.3 Kupující je oprávněn písemně oznámit vady zboží a uplatnit nároky Z odpovědnosti za vady zboží 
kdykoliv V záruční době. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se 
prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do třiceti (30)kalendářních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení vady. 
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5.4 Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu i při převzetí 
zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. . 

6. SMLUVNÍ POKUTA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

6.1 Pro případ prodlení kupujícího S placením fakturované částky, sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 0,05% Z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 

6.2 Uhrazením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčen nárok smluvních stran na náhradu 
prokázané škody způsobené prodlením druhé smluvní strany. 

6. 3 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání 
vzájemných závazků, pokud již došlo k částečné realizaci plnění dodávky. 

6. 4 V případě nečinnosti prodávajícího, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud 
prodávající nedodá do stanoveného termínu předmět smlouvy, ačkoliv byl katonu ze strany 
kupujícího vyzván, nebo nezahájí plnění, nebo pokud bude zahájeno insolventní řízení na 
prodávajícího. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
příslušné Smluvní straně." 

6.5. Nastanou-li mimořádné okolnosti, které jsou nepředvídatelné během plnění předmětu 
smlouvy na straně prodávajícího, je prodávající povinen tyto skutečnosti písemně oznámit 
S nárokem o prodloužení plnění o max. 1 měsíc. 

6.6 Smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto smlouvu pouze na základě vzájemné dohody, 
pokud kupující neuplatní institut odstoupení dle odst. 6.5 tohoto článku. 

7. KOMUNIKACE SMLUVNíCH STRAN, OPRÁVNĚNÉ OSQBY 

7.1 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob 
stanovených touto smlouvou nebo jimi pověřených zástupců. 

7.2 Kromě oprávněných zástupců Smluvních stran, další osoby oprávněné jednat ve věcech plnění 
poskytovaného dle této smlouvy, včetně práva podepsat předávací protokol: 

za prodávajícího: e-mail: 
tel: 

za kupujícího:  e-mail: 
tel: +

7.3 V případě, že dojde ke změně oprávněných osob nebo kontaktních údajů u nich uvedených, 
jako je e-mail, telefon apod., povinná strana doručí písemné oznámení o této změně druhé 
Smluvní straně bez zbytečného odkladu. 
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 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), ve znění pozdějších 
předpisů. 

I 

8.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění Předmětu 
této Smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy v plném 
rozsahu. 

8.3 Tato smlouva, ani práva a povinnosti Z ní vyplývající, nesmí být postoupena bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

8.4 Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovenítéto Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozován.y Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle těchto smluv, 
ledaže je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

8.5 Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

8.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech S platností originálu, Z nichž kupující 
obdrží 2 (dva) a prodávající obdrží 1 (jeden) stejnopis. 

8.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha Č. 1 - specifikace produktů 
Příloha č. 2 - položkový ceník 
Příloha č. 3 - tabulka velikostí 

8.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, sjejím obsahem jsou srozuměné a na 
důkaz toho připojuji své podpisy. 

V Praze, 1 8. 09. 2020 V Liberci, Mze. r* 
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Příloha č. 1 

SPECIFIKACE PRODUKTŮ 

I 4 n . A 

Talung 

Počet 

35 
nlllllni[żflI~lllllll 

Hardshellová bunda 
MAN 
Talung 

Talung lady 13 Hardshellová bunda Talung 
MIDI 28 Hardshellové kalhoty MIDI 

1. Nepromokavá bunda TALUNG / TALUNG LADY 

Praktická nepromokavá bunda pro většinu klasických outdoorových aktivit vychází Z našeho 
nejúspěšnějšího modelu - hardshellové bundy GUIDE. I v tomto případě jde o lehkou záložní 
bundu, v jednodušším provedení, ale přitom stále velmi dobře propracovaného střihu. Lehký 
třívrstvý materiál S vynikající ochranou proti pronikání vody a dostatečnou paropropustností. 
Přesně střižená kapuce S regulací a štítkem. Zesílené panely na ramenou a na bocích pro zvýšenou 
Ochranu proti mechanickému poškození. Dvě hlavní boční zipové kapsy, dobře přístupné i se 
zapnutým bederním pásem batohu či se sedákem, jsou doplněné prostornou hrudní kapsou. 
Anatomicky tvarované rukávy mají v zadních dílech snadno ovladatelné zipové odvětrávání. Díky 
elastickému stažení v pase se bunda skvěle přizpůsobí spodní vrstvě oblečení. Dolní okraj bundy 
je anatomicky tvarovaný pro maximální komfort a je doplněn jednoročním stahováním. 

Vlastnosti: 

Pevná kapuce S regulováním. 
Odvětrávací otvory V zadní části rukávů dobře dosažitelné i S batohem. 
Snadno přístupné boční kapsy, jedna prostorná hrudní kapsa. 
Zadní díl v pase pružně stažen (lepší přilnavost k zádům). 
Anatomicky tvarované rukávy, regulace spodního tvarovaného obvodu rukávu. 
Prodloužený zadní díl. 

Váha: 386 g (L) 

Materiál: 

Hlavní: 3L DERMIZAX hardshell (100% Nylon, DWR) 
20.000 mm H20/8.000 g/m2/24H . 
Zesílení: 3L GELANOTS Hardshell (100% Nylon, DWR) 
20.000 mm H20/20.000 g/m2/24H 
Barva: petrol 
Váha: 386 g (L) 
Velikosti: S, M, L, XL, XXL 
Střih: REGULAR FIT 
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2. Nepromokavé kalhoty MIDI (UNISEX) 

Velmi lehké nepromokavé záložní kalhoty S výbornou sbalitelností. Kvalitní funkční 3vrstvý 
laminát S vynikající životností a odolností, přesto velmi lehký. Díky vyšší strečovosti velice 
pohodlný model kalhot pro širší možnosti celoročního využití. Ideální záložní nepromokavé 
kalhoty pro vysokohorskou turistiku, horolezectví, skialpinismus a veškeré outdoorové aktivity. 
Bez nutnosti rozepnutí zipu, doplněný zajišťovacím háčkem pro připnutí spodní části ke 
šněrování. 
Pohodlný elastický pas, S poutky na opasek, odepínací šle. 

Vlastnosti: 

Poklopec S vodoodpudivým zipem se dvěma protisměrnými jezdci. 
Jedna zipová kapsa, sloužící zároveň jako praktický transportní vak pří sbalení kalhot. 
Boční vodoodpudivé zipy, asymetricky posunuté do zadních dílů (eliminace 
poškození), umožňující odvětrání a především navlečení kalhot přes boty (včetně 
lyžařských). 
Spodní okraj nohavic S regulací obvodu, dostatečně široký i přes lyžáky bez nutnosti 
rozepnutí zipu, doplněný zajišťovacím háčkem pro připnutí spodní části ke šněrování. 
Vnitřní strana kotníků zesílená oděruvzdornou tkaninou. 
Kompresně lze sbalit do vnitřní kapsy (minimální objem a váha). 

Váha: 470 g (L) 

Materiál: 

Hlavní: 3L DERMIZAX hardshell (100% Nylon, DWR) 
20.000 mm H20/8.000 g/m2/24H 
Zesílení: (87 % Kevlar + 13 % Aramid) 
Barva: černá 
Váha: 470 g (L) 
Velikosti: XS, S, M, L , XL, XXL 
Střih: REGULAR 
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Příloha č. 2 

Položkový ceník 

Nabídk 
Kč/ks, bez 

DPH Produkt sleva opis 

ndnıuna 

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı  

Talung/Talung lady 5 790 KČ 48 -57% 2 500 Kč 120 000 Kč Hardshellová bunda Talung 
MIDI (unisex) Hardshellové kalhoty MIDI 

Celková nabídková cena bez DPH 187 200 Kč 

MOC S 
DPH Počet ks 

celkem bez 
DP www 

ì 

Celková nabídková cena bez DPH je 187 200,-Kč 

'Příloha č. 3 
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Tabulka velikostí 

Bunda terén S M L XL XXL 3XL celkem 

Dámská vel. 2 4 3 3 1 0 13 

Pánská vel. 0 6 8 11 7 3 35 

Q 

Kalhoty terén XS S M L XL XXL 3XL celkem 

Unisex 1 1 7 8 5 5 1 28 

L 

Stránka 9 Z 9 




