
 

 

SMLOUVA NA DODÁVKU 

 
„Dodání výstroje pro Městskou policii Cheb“ 

uzavřená podle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“), ve 

znění pozdějších předpisů, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní 

strany: 

město Cheb 
se sídlem:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb 

IČO:    00253979 

DIČ:    CZ00253979 

zastoupené:  Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou  

Telefon/Fax:   354 440 111 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Cheb 

Číslo účtu:   528331/0100  

(dále jen „kupující“) 

a 

Ing. Eva Ticová 

se sídlem:   Kostnická 4797, Chomutov, PSČ 430 03 

IČO:    64699552 

DIČ:    CZ6752130429 

Telefon/Fax:    +420 776 688 058 

Bankovní spojení:  Raiffeisen Bank  

Číslo účtu:   341216002/5500 

(dále jen „prodávající“) 

(společně též jako „smluvní strany“) 

 

 

Článek I 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu jednotlivé součásti 

výstroje opatřené potisky a nášivkami pro strážníky Městské policie Cheb podle přílohy 

č. 1 (dále též jako „zboží“), a to od jejího podpisu. Prodávající je povinen převést na 

kupujícího vlastnické právo ke zboží.  

2. Zboží musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických 

norem platných pro území České republiky, dále i požadavky obvyklé kvality 

a bezvadného zpracování, vhodného pro účel, k němuž je takové zboží obvykle 

používáno. Je-li součástí dodávky dle přílohy č. 1 dodávka bund, kalhot a košilí, musí mít 

tato část výstroje vystaveno prohlášení výrobce o shodě výrobku. 

3. Prodávající se zavazuje dodat zboží ve standardních i nadměrných velikostech dámské 

a pánské obuvi a oděvů a v případě potřeby úprav oděvů se prodávající zavazuje tyto 

zajistit. Zboží uvedené v příloze č. 1 je prodávající povinen dodat ve shodném provedení 

a minimálně stejné kvalitě, jaká byla deklarována.  

4. Součástí předmětu plnění je zajištění oborného pracovníka prodávajícího, který se  bude 

na žádost kupujícího účastnit měření zaměstnanců kupujícího v prostorách dle čl. II odst. 1 
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smlouvy. Měření proběhne do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

Článek II 

Místo dodání, předání a převzetí zboží 

1. Předání a převzetí zboží bude uskutečněno na Městské policii Cheb, Jiráskova 171/2, 

350 20 Cheb, a to datovaným zápisem v dodacím listu vystaveném prodávajícím 

a podpisem dodacího listu pověřenými pracovníky kupujícího dle čl. V. Kopie 

podepsaného dodacího listu zůstává kupujícímu. 

2. Předání a převzetí zboží bude uskutečněno v pracovní době kupujícího, tj. mezi 7:00 

až 14:00 hod., nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. Prodávající je povinen předat kupujícímu i případné doklady, které jsou nutné k užívání 

či údržbě zboží, popř. další doklady, které se ke zboží vztahují. Součástí dodávky zboží 

musí být informace o způsobu praní a čištění, případně žehlení zboží. 

 

Článek III 

Podmínky požadovaného vzhledu a výměny zboží 

1. Požadavky na vzhled a umístění potisků a nášivek jsou uvedeny v příloze č. 2 této 

smlouvy.  Vzory potisků a nášivek předá kupující prodávajícímu při podpisu této 

smlouvy.  

2. V případech, kdy velikost zboží nebude odpovídat velikosti příslušného zaměstnance 

kupujícího, zavazuje se prodávající takové zboží na žádost kupujícího vyměnit za zboží 

stejného množství, vzhledu a kvality, avšak jiné velikosti dle požadavku kupujícího 

či nebude-li to možné v případě oděvů, zajistit úpravu oděvu, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. Zboží určené k výměně bude kupující předávat prodávajícímu osobně 

či prostřednictvím držitele poštovní licence. Lhůta pro doručení vyměněného zboží činí 

maximálně 15 kalendářních dnů ode dne obdržení vráceného zboží určeného k výměně 

prodávajícím.  

 

Článek IV 

Dodací lhůty 

Zboží bude dodáno nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě měření zaměstnanců kupujícího počíná běh 

lhůty dle věty první dnem následujícím po provedení měření.  

 

Článek V 

Pověření pracovníci 

1. Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené osoby jsou oprávněni zejména k níže 

uvedeným činnostem: 

a) za kupujícího k uplatnění reklamace, k odsouhlasení zboží dle čl. III odst. 1, 

k přebírání dodávek zboží a uplatnění výměny zboží dle čl. III odst. 2 či jeho úprav,  

Bc. Pavel Janošťák ředitel Městské policie Cheb. 

b) za prodávajícího k vyřízení výměny a reklamace zboží Ing. Eva Ticová. 

2. V případě změny pověřeného pracovníka nebo kontaktních údajů se smluvní strany 

zavazují oznámení změny doručit druhé smluvní straně do 3 pracovních dnů. 
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Článek VI 

Vlastnictví a nebezpečí škody 

Vlastnické právo a nebezpečí škody ke zboží přechází na kupujícího dnem podpisu dodacího 

listu. 

 

Článek VII 

Cena zboží a platební podmínky 

1. Cena za celý předmět této smlouvy činí 68. 304 Kč bez DPH. Sazba DPH bude účtována 

dle platné právní úpravy. 

2. Cena za předmět je stanovena jako součet počtu kusů dodaného zboží a příslušných 

jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze č. 1 (cena musí zahrnovat veškeré 

náklady prodávajícího spojené s plněním dle této smlouvy, včetně měření, úpravy 

výstroje, potisk, našití nášivek, dodání zboží a balného).  

3. Cena dodaného zboží a případných úprav oděvů bude uhrazena na základě daňového 

dokladu, který prodávající vystaví nejdříve v den podpisu dodacího listu kupujícím, a to 

v české měně. Úhrada bude provedena po protokolárním předání bez zjevných vad na 

základě faktury. 

4. Daňové doklady budou mimo náležitostí stanovených zákonem o DPH a obsahovat 

i evidenční číslo objednávky kupujícího.  

5. Daňové doklady budou prodávajícímu zasílány na adresu:  

město Cheb 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 

350 20 Cheb  

6. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne doručení kupujícímu. Povinnost zaplatit je 

splněna odepsáním příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

 

Článek VIII 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců od data předání 

a převzetí zboží na základě dodacího listu. 

2. Případné reklamace uplatňují a vyřizují pověření pracovníci smluvních stran uvedení 

v čl. V poštou na adrese prodávajícího uvedené v úvodu této stránky. V případě reklamace 

zboží je prodávající povinen do 30 kalendářních dnů od doručení oprávněně 

reklamovaného zboží dodat zboží bezvadné, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

3. Při reklamaci je kupující povinen zaslat kopii dodacího listu reklamovaného zboží a laický 

popis závad. Kupující je povinen prodávajícímu doručit reklamované zboží osobně, 

kurýrem či prostřednictvím držitele poštovní licence.  

4. Záruka se vztahuje na všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím 

nebo které se objeví v průběhu záruční doby s výjimkou vad, které jsou způsobeny 

mechanickým poškozením, opotřebením či nedodržováním pokynů výrobce. 

 

Článek IX 

Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

1. Kupující je oprávněn uložit prodávajícímu smluvní pokutu v případě zaviněného prodlení 

prodávajícího: 



 

 

 4 

a) s jakýmkoli termínem stanoveným dle této smlouvy, 

b) s předáním kompletních dokladů dle této smlouvy, 

c) s odstraněním vad oproti lhůtám, jež byly kupujícím stanoveny v protokolu o předání 

a převzetí, 

d) s odstraněním vad uplatněných kupujícím v záruční době. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení pronajímatele podle článku IX odst. 1. bodu 

a) činí 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení pronajímatele podle článku IX odst. 1. bodu 

b) činí 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení pronajímatele podle článku IX odst. 1. bodu 

c) činí 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení pronajímatele podle článku IX odst. 1. bodu 

d) činí 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. Kupující je dále oprávněn uložit prodávajícímu smluvní pokutu, pokud odstoupil 

od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně prodávajícího a pozdního dodání zboží 

dle článku III odst. 2 a článku IV. smlouvy, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 

5 % z celkové maximální hodnoty smlouvy dle článku VII odst. 1. 

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu má prodávající právo 

požadovat úrok z prodlení podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

4. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout 

libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany 

domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, 

které se smluvní pokuta týká. 

5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze 

strany oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo 

na případnou náhradu způsobené škody. Prodávající dává výslovný souhlas 

k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek. 

 

Článek X 

Trvání, ukončení a účinnost smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 

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

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Kupující se zavazuje realizovat zveřejnění 

této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

2. Smluvní strany nejsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, 

nestanoví-li tato smlouva nebo zákon jinak. 

3. Tato smlouva zaniká: 

- odstoupením od smlouvy, které lze realizovat, pokud bude prodávající v prodlení 

s plněním svých závazků delším než 30 kalendářních dnů nebo kupující bude 

v prodlení s úhradou faktury delším jak 30 kalendářních dnů. 

4. Zánikem smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu 

škody či jiné peněžité nároky ze smlouvy vyplývající. 
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Článek XI 

Závěrečná ustanovení 

1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, lze jakékoliv její změny, včetně změn cenových, 

provést pouze formou písemných, oboustranně podepsaných a chronologicky číslovaných 

dodatků. 

2. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní 

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen 

„kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, 

bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah 

smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní 

ustanovení. 

4. Účastníci smlouvy ujednali v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl 

řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud kupujícího. 

5. Podpisem této smlouvy smluvní strany potvrzují, že ji uzavřely svobodně, vážně, nikoliv 

pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si 

smlouvu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. 

6. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku VI. odst. 1 písm. c) směrnice 

č. 7/2021 o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými 

nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady  města  Chebu č. RM 

233/8/2021 a její uzavření bylo schváleno vedením města dne 19. 7. 2022, číslo zápisu  

č.j. MUCH 69754/2022, bod 3. 

7. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž kupující obdrží dva a prodávající 

jeden výtisk. 

 

Příloha: č. 1 – Specifikace zboží včetně jednotkových cen 

 

 

  

 

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

 

 

 

......................................................   ……...................................................... 

 

                  Kupující                                                                      Prodávající 

                  město Cheb                          Ing. Eva Ticová 

                  Mgr. Antonín Jalovec, starosta             

                                                                                             


