
HRADNÍ STRÁŽ

Počet listů: 6
Přílohy: 3/6

Kupní smlouva č. 125/30/229/2017-8595

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Jejímž jménem jedná: velitel Hradní stráže

plukovník Ing. Jiří KÝVALA
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Kontaktní zaměstnanec:

Adresa pro doručování ko
Hradní stráž, Loretánská 4, 119 06 Praha 1

(dále jen „kupující“)

a

Prabos plus a.s.
Zapsaná: v OR u Krajského soudu v Brně odd. B, vložka 3864
Se sídlem: Komenského 9, 763 21 Slavičín
IČ: 26272857
DIČ: CZ26272857
Jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Doručovací adresa:
Prabos plus a.s. Komenského 9, 763 21 Slavičín
(dále jen „prodávající“)
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podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) uzavírají na
veřejnou zakázku zadanou na elektronickém tržišti TENDRMARKET (ID zakázky
T004/17V/00013635) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

2.1 Účelem smlouvy je zabezpečení plnění úkolů souvisejících s výkonem pravomocí
prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:
a) závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu 500 ks bot kotníčkových 2012

reprezentačních, 200 ks bot kotníčkových 2012 zimních a 444 ks polobotek 2012
reprezentačních, (dále jen „zboží“) v této smlouvě sjednané jakosti a provedení a
umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží;

b) závazek kupujícího zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
3.2 Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1.
3.3 Rozpis velikostí je uveden v příloze č. 3.

IV. Kupní cena

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží, specifikované v čl. III., a to ve výši:
2 399 865,60 Kč včetně DPH (slovy:„Dvamilionytřistadevadesátdevěttisícosmsetšedesát-
pětkorunčeských a šedesáthaléřů).

4.2 Celková kupní cena zboží bez DPH činí 1 933 773,22 Kč, sazba DPH 21%
činí 466 092,38 Kč.

4.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré
náklady spojené s plněním této smlouvy.

4.4 Možnost překročit jednotkovou cenu bez DPH nebo i celkovou kupní cenu bez DPH lze
pouze za předpokladu podpisu dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové
veřejné zakázky.

V. Čas a místo plnění

5.1 Prodávající je povinen dodat zboží do šesti kalendářních měsíců od podpisu smlouvy
oběma smluvními stranami, nejpozději však do 30. 11. 2017.

5.2 Místem plnění je sídlo objednatele, konkrétně vnitřní nádvoří objektu kasáren Uršulinky,
ul. Kanovnická 5 119 06 Praha 1.

VI. Dodací podmínky

6.1 Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží (dále jen
přejímající“).

6.2 Zboží bude prodávajícím odevzdáno v pracovních dnech v době od 08.00 do 14.00hod.,
a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny odevzdání
zboží s přejímajícím
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6.3 Termín a hodinu odevzdání je prodávající povinen projednat s kontaktním 
zaměstnancem, a to nejpozději 2 dny předem. 

6.4 Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ a násl. OZ. 
6.5 Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady. 
6.6 Prodávající je povinen dodat kupujícímu nové zboží, tj. nepoužité, nepoškozené, 

nerepasované a zkompletované z dílů, které nebudou staršího data výroby než roku 2017, 
odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. 
Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této 
skutečnosti prohlášení. 

6.7 Přejímající nepřevezme zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné 
zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který 
potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním 
plněním. 

 
VII. Platební a fakturační podmínky 

 
7.1 Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po 

předání a převzetí dodávky zboží, do 5 pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu ve 
dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“). 

7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění; 
b) název útvaru, který je přejímajícím; 
c) Fakturační adresa: 
    Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6, 160 00 
    v zastoupení: Hradní stráž, Loretánská 4, Praha 1, PSČ - 119 06. 

7.3 K faktuře musí být připojen originál přejímacího dokladu. 
7.4 Faktura bude kupujícímu doručena na adresu Hradní stráž, Loretánská 4, 119 06 Praha 1 
7.5 Kupující neposkytuje zálohové platby. 
7.6 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, u faktur doručených 

kupujícímu v prosinci a lednu se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 
60 dní ode dne doručení faktury kupujícímu. 

7.7 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
kupujícího a jejím směrováním na účet prodávajícího. 

7.8 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý 
údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný 
počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě 
oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne 
doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu. 

7.9 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu 
ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 
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VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu 
 
8.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně 

podpisem přejímacího dokladu.  
8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva. 
 

IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace 
  
9.1 Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu     

24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro 
jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době 
předání. 

9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ. 
9.3 Reklamace se uplatňují písemně. Podstatné vady reklamovaného zboží prodávající 

odstraní dodáním nového zboží. 
9.4 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 10 dnů ode dne jejího obdržení. 
9.5 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné 

reklamace. 
9.6 O odstranění vady musí být sepsán protokol. 

 
X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
10.1  Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném 

v odst. 5.2 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny neodevzdaného zboží v 
Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení (nejméně však 200,- Kč za den), a to až 
do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena 
ustanovení čl. XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem 
prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku. 

10.2 V případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy dle odst. 12.1. písm. c), d) 
nebo e) se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 250 000,-
Kč, a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu. 

10.3 V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné 
v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč 
za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou 
dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním 
dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku. 

10.4 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu 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 a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob podle ustanovení § 1970 OZ. 

10.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 
10.6 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda 

a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody 
je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 
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XI. Zvláštní ujednání 
 

11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 
11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí 

ustanoveními OZ. 
11.3 Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. 

Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob. 

11.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

11.5 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím 
s plněním této smlouvy, je český jazyk. 

11.6 Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani 
po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, 
se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály 
v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním 
závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté 
informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné. 

11.7 Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, 
se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely 
naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a 
dobu stanovenou pro archivaci. 

11.8 Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která 
obsahují utajované informace a obchodní tajemství. 

11.9 Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, 
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek. 
Prodávající se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu kupujícího neučinit 
žádnou změnu právní povahy nebo své podnikatelské činnosti, zejména změnu ve své 
vlastnické struktuře přesahující 5 % hlasů oprávněných rozhodovat a zdržet se 
jakéhokoli jednání, které by mohlo negativním způsobem ovlivnit jeho podnikání, 
rozsah a stav majetku nebo ekonomickou finanční a podnikatelskou situaci či schopnost 
a možnost prodávajícího plnit závazky z této smlouvy, neúčastnit se jakékoli fúze a 
nezměnit svou právní formu, neúčastnit se prodeje nebo akvizice podniku. 

11.10 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo 
emailem musí být originál dokumentu v listinné podobě druhé doručen adresátovi 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky. 

11.11 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, 
že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu 
na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

 
XII. Zánik závazků 

 
12.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
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b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených
a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo porušil čl. XI.;

e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku
prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího
ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí vědomé:
a) prodlení s odevzdáním zboží o více než 10 dní;
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na www.tendermarket.cz.
13.2 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými

písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
13.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to

ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením
platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného či neúčinného.

13.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého
souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

13.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
13.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

a) příloha č. 1 – specifikace majetku, 3 listy
b) příloha č. 2 – jednotkové ceny zboží, 1 list
c) příloha č. 3 – velikostní sortiment, 2 listy

plk. Ing. Jiří Kývala
velitel

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky
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Hr a d n í  s tr á ž  
Loretánská 4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06, datová schránka hjyaavk 

 

   
 Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. 125/30/229/2017-8595 
                                                             Počet listů: 3 
 
Specifikace zboží: 

 
Předmětem VZ je uzavření smlouvy na dodávku bot kotníčkových 2012 reprezentačních, bot 

kotníčkových 2012 zimních a polobotek 2012 reprezentačních vyrobených v souladu s TS-MOP-39-13, 40-13 a 
41-13 (dále jen „zboží“) podle aktuálních potřeb zadavatele.  

  
Požadavky na záruční dobu, servis, údržbu, dopravu: 

Záruka standartní dle zákona 
Prodávající je povinen pro automatickou identifikaci majetku v systému logistiky AČR označit každý 

pár zboží i balení čárovým kódem. Každý pár zboží musí být označen čárovým kódem tak, aby bylo možno kód 
sejmout čtecím zařízením bez nutnosti vybalit každý pár zboží z původního balení. Požadavky kupujícího na 
čárový kód: - typ kódu Code 39, výška kódu 10 mm (minimální výška z důvodu bezchybného čtení kódu, na 
větší pár zboží může být větší), šířka linky kódu 0,25 mm, velikost písma 6 bodů, pod čárovým kódem uvádět 
kódované KČM, nad čárovým kódem uvádět text se zkráceným názvem materiálu, do čárového kódu zakódovat 
tyto informace - znak „K“ – úvodní znak, 13 číslic - katalogové číslo majetku (KČM) dle číselníku resortu MO, 
číslici „1“ – kategorie. 
 
 Místem plnění je vnitřní nádvoří objektu kasáren Kanovnická 5, 119 06 Praha 1 - doprava na náklady 
dodavatele, materiál dodat v pracovní dny út-čt. mezi 08:00 a 14:30. Dodávku materiálu nejméně 3 dny předem 
konzultovat telefonicky se zástupcem oprávněným jednat, uvedeným v kupní smlouvě 
 
Požadavky na dodavatele a na dodání dokumentace k předmětu zakázky: 

Tab. 1 

Pol. č. Název zboží KČM 

Požadované množství 

Soutěžní 
vzorky 
 

Střihov
á 
dokume
ntace 
 

Základní materiály 
 

Ostatní 
materiály 
 

1. 

Boty kotníčkové 2012 
reprezentační 
 
TS-MOP-39-13/2 
 
 

012000028014 1 pár ne 

-1 pár – polotovar - 
podšívková „botička“, 
materiál dle čl. 10.2 TS-
MOP, vel. 29 
-0,2 bm podšívka kapes, 
čl. 10. 3 TS-MOP, 

1 pár vruty 
(3,5x13) 
1 pár vruty 
(3,5x19) 
1 pár kování 
ve špici  
2 ks kování 
v patě 

2. 

Boty kotníčkové 2012 
zimní 
TS-MOP-40-13/2 
 

0120000027819 1 pár ne 
- 0,4 bm základní 
podšívka, čl. 10.2 TS-
MOP. 

 

3. 

Polobotky 2012 
reprezentační 
 
TS-MOP-41-13/2 

0120000027910 1 pár ne 

- 0,5 bm základní podš. 
materiál, čl. 10.2 TS-
MOP, 
-0,3 bm podšívka paty, 
čl. 10.4 TS-MOP. 

1 pár 
napínacích 
stélek, 
velikost 29 

 
 Zadavatel požaduje po zájemci (uchazeči) o veřejnou zakázku v rámci výběrového řízení s nabídkovou 
cenou předložit technickou dokumentaci ve složení: 
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A. Soutěžní vzorky na předmět veřejné zakázky 
• u položky č. 1 (Boty kotníčkové 2012 reprezentační) a položky č. 3 (Polobotky 2012 reprezentační) 

předložit soutěžní vzorky ve velikosti 29/280 viz kap. 12 TS-MOP-39-13/2 a TS-MOP-41-13/2, u položky 
č. 2 v kalkulační velikosti viz kap. 12  TS-MOP-40-13/2, 

• v počtu viz tab. č. 1, 
• použité materiály musí odpovídat zadání viz kap. 9 a kap. 10 TS-MOP, 
• název dodavatele viz  kap. 7 TS-MOP na etiketě u soutěžních vzorků neuvádět. 
• obuv bude po ukončení výběrového řízení uchazeči vrácena. 
  
 Technologické zpracování soutěžních vzorků je ponecháno na výrobci, mimo požadavků uvedených v kap. 

3, 12, 13 TS-MOP. 
 

B. Základní materiály, příp. ostatní materiály 
• v rozsahu tab. č. 1, pro případné laboratorní hodnocení. 
• požadovaný materiál nebude po ukončení výběrového řízení uchazeči vrácen. 

 
C. Samostatnou složku s názvem „Technická dokumentace“ 

 
Složka nebude zájemcům vrácena. Složka musí obsahovat dokumentaci v tomto pořadí: 

1. Čestné prohlášení dodavatele, že souhlasí s podmínkami odborného zadání veřejné soutěže uvedenými 
v TS-MOP. Prohlášení musí být podepsané dodavatelem (tj. u fyzické osoby podnikatelem, u právnické osoby 
statutárním orgánem) nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele (oprávněná osoba prokazuje svoje 
oprávnění jednat přiloženou úředně ověřenou plnou mocí), v případě společné nabídky musí být podepsané 
každým dodavatelem podávajícím společnou nabídku nebo osobou/osobami oprávněnými jednat v dané věci za 
společnou nabídku. 

2. Čestné prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti všech dokladů a údajů uvedených v nabídce 
s podpisem dodavatele (tj. u fyzické osoby podnikatelem, u právnické osoby statutárním orgánem) anebo osoby 
oprávněné konat v dané věci za společnou nabídku, (oprávněná osoba prokazuje svoje oprávnění jednat 
přiloženou úředně ověřenou plnou mocí). 

3. Čestné prohlášení o shodě materiálů, tj. o použití identického materiálu na zhotovení soutěžních vzorků 
a na laboratorní zkoušky ve zkušebních laboratořích a v akreditovaných zkušebních laboratořích. Veškeré 
uvedené a použité materiály na předmět veřejné zakázky musí být taktéž v souladu s předloženými 
materiálovými listy výrobce materiálu. Čestné prohlášení musí obsahovat seznam položek dle tab. 1. 

4. Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s odkazy na podkladové dokumenty (prohlášení 
poddodavatelů, čísla protokolů, certifikátů apod.). Předložit v originále nebo úředně ověřené kopii v českém 
jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Prohlášení o obecné 
bezpečnosti výrobku musí obsahovat seznam položek dle tab. 1. 

5. Zkušební protokoly fyzikálně-mechanických a chemických vlastností (s akreditovanými laboratorními 
zkouškami z akreditovaných zkušebních laboratoří:) 

• zkušební laboratoř musí být akreditována Českým institutem pro akreditaci nebo jím uznávaným 
akreditačním orgánem, 

• zkušební protokoly musí být předloženy v originále;  v případě, že originál protokolu nebude v českém 
jazyce, musí být současně přiložen úředně ověřený překlad protokolu do českého jazyka ověřený podpisem 
a razítkem dodavatele, 

• rozsah požadovaných akreditovaných zkoušek: 
 TS-MOP-39-13/2, kap. 10, 
čl. 10.1, zkouška poř. č. 1,5,6,7,9,10.                        
čl. 10.2, zkouška poř. č. 3,4,5,6,7.                                        
čl. 10.3, zkouška poř.č.  3,4,5,6.                                       
čl. 10.4, zkouška poř.č.  1, 6.                                       
čl. 10.5, zkouška poř. č. 2,3. 
čl. 10.6, zkouška poř. č. 1,2.                                       
čl. 10.8, zkouška poř. č. 2, 4, 5,6,7,8, 9.   
čl. 10.9, zkouška poř. č. 5.                                       
čl. 10.10, zkoušky v celém rozsahu tabulky.                                     
čl. 10.11, zkouška, poř.č. 1,2 (základní podšívkový laminát, čl. 10.2). 
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TS-MOP-40-13/2, kap. 10, 
čl. 10.1, zkouška poř. č. 1,5,6,7,9,10.                        
čl. 10.2, zkouška poř. č. 2,4,5.                                       
čl. 10.3, zkouška poř.č.  1,4,6.                                       
čl. 10.4, zkouška poř.č.  2, 6.                                                                                  
čl. 10.5, zkouška poř. č. 2, 3.   
čl. 10.6, zkouška poř. č. 2, 3.   
čl. 10.8, zkouška poř. č. 2, 4, 5,6,7,8, 9.   
čl. 10.9, zkoušky v celém rozsahu tabulky.                                     
čl. 10.10, zkouška, poř.č. 1,2 (základní podšívkový materiál, čl. 10.2). 
 
TS-MOP-41-13/2, kap. 10 
čl. 10.1, zkouška poř. č. 1,4,5,6,7,9,10.                          
čl. 10.2, zkouška poř. č. 2,6,7.                                     
čl. 10.3, zkouška poř.č. 2,6.                                         
čl. 10.4, zkouška poř.č. 2, 5, 6.                                          
čl. 10.5, zkouška poř. č. 1,3.                                         
čl. 10.6, zkouška, poř.č. 1,2. 
čl. 10.8, zkouška, poř. č. 3,5,6,7,10. 
čl. 10.9, zkouška, poř.č. 5. 
čl. 10.10, zkoušky v celém rozsahu tabulky.                                     
čl. 10.11, zkouška, poř.č. 1,2 (základní podšívka, čl. 10.2). 
 

6. Materiálové listy a doplňující zkušební protokoly (s laboratorními zkouškami ze zkušebních laboratoří): 
• materiálové listy tuzemských výrobců materiálu musí být předloženy v originálu nebo barevně 

naskenovaném originálu, musí být opatřeny hlavičkou, razítkem, podpisem výrobce materiálu, jejich 
pravost musí být ověřena podpisem a razítkem dodavatele, 

• materiálové listy zahraničních výrobců materiálů (zahraniční materiálové listy) musí být předloženy 
v cizojazyčném originálu nebo barevně naskenovaném originálu, musí být opatřeny hlavičkou, razítkem, 
podpisem výrobce materiálu a opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka, který je ověřený 
podpisem a razítkem dodavatele, 

• v materiálových listech tuzemských i zahraničních musí být uveden název materiálu nebo obchodní název 
materiálu, popřípadě číslo druhu materiálu (číslo artiklu, dezénu). U materiálových listů usní musí být 
uveden druh usně (např. hovězinová useň apod.). 

• v případě chybějících požadovaných parametrů v materiálovém listě, musí být chybějící parametry 
doloženy zkušebním protokolem s laboratorní zkouškou zkušební laboratoře, 

• zkušební protokoly musí být předloženy v originále v českém jazyce. V případě, že laboratorní zkoušky 
budou provedeny a protokoly vystaveny v zahraničí, musí být předložen cizojazyčný originál protokolů a 
jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, který je ověřený podpisem a razítkem dodavatele, 

• doplňujícími zkušebními protokoly (s akreditovanými nebo neakreditovanými laboratorními zkouškami 
zkušební laboratoře nebo zkušební akreditované laboratoře) nelze nahradit materiálové listy, 

• zadavatel požaduje předložení materiálových listů jako nezbytnou součást technické dokumentace, 
• rozsah požadovaných materiálových listů a v nich uvedených parametrů: 

TS-MOP-39-13/2, kap. 10, čl. 10.1 až 10.9. 
TS-MOP-40-13/2, kap. 10, čl. 10.1 až 10.8. 
TS-MOP-41-13/2, kap. 10, čl. 10.1 až 10.9. 

 
Ve složce „Technická dokumentace“ budou doloženy požadované zkušební protokoly se vzorkem materiálu o 
rozměru A4 (v případě neplošných materiálu – přiměřené velikosti), které byly součástí zkušebního vzorku, 
zkoušeného materiálu.  
 

D. Další požadavky 
• veškerá předložená dokumentace, vzorky a zkušební materiály musí být označeny vlastním názvem a 

názvem předmětu zakázky, k jehož výrobě jsou určeny tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, 
• dokumentace předložená dle bodu C. článek 5, 6 musí být opatřena obsahovým listem (seznamem) 

s označením čísla (názvu) dokumentu a součástky, ke které se příslušný dokument vztahuje. 
• ukázka vzorku předmětů VZ bude po předchozí domluvě s kontaktní osobou (viz návrh smlouvy) umožněna 

u Hradní stráže, Loretánská 4, 116 06, Praha 1. 
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Hr a d n í  s tr á ž  
Loretánská 4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06, datová schránka hjyaavk 

 

 
 
 Příloha č. 2 ke kupní smlouvě č. 125/30/229/2017-8595 
                                                             Počet listů: 1 

 
 

Jednotkové kupní ceny materiálu 
 

Zboží MJ 
Kalkulační 
množství 

Kupní cena 
bez DPH 
(CZK) 

 

DPH 
(CZK) 

Kupní cena vč. 
DPH (CZK) 

 

Cena celkem           
za položku 

vč. DPH (CZK) 

boty kotníčkové 2012 reprezentační ks 500 1 990,00 417,90 2 407,90 1 203 950,00 

boty kotníčkové 2012 zimní ks 200 1 190,00 249,90 1 439,90 287 980,00 

polobotky 2012 reprezentační ks 444 1 690,00 354,90 2 044,90 907 935,60 

Cena celkem za zakázku 2 399 865,60 Kč 
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Hr a d n í  s tr á ž  
Loretánská 4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06, datová schránka hjyaavk 

 

 
 
 Příloha č. 3 ke kupní smlouvě č. 125/30/229/2017-8595 
                                                             Počet listů: 2 
 

Boty kotníčkové 2012 reprezentační KČM: 
0120000028014 

 
velikosti počty párů 
26,5/255 10 párů 
27/260 10 párů 

27,5/265 70 párů 
28/270 50 párů 

28,5/275 100 párů 
29/280 80 párů 

29,5/285 110 párů 
30/290 30 párů 

30,5/295 10 párů 
31/300 15 párů 
32/310 10 párů 
33/320 5 párů 

celkem párů 500 párů 
 

Boty kotníčkové 2012 zimní KČM: 0120000027819 
 

velikosti počty párů 
27/260 10 párů 

27,5/265 10 párů 
28/270 20 párů 

28,5/275 40 párů 
29/280 40 párů 

29,5/285 40 párů 
30/290 10 párů 

30,5/295 15 párů 
31/300 15 párů 

celkem párů 200 párů 
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Polobotky 2012 reprezentační KČM: 0120000027910

velikosti počty párů
27/260 10 párů

27,5/265 100 párů
28/270 40 párů

28,5/275 60 párů
29/280 49 párů

29,5/285 110 párů
30/290 20 párů

30,5/295 20 párů
31/300 20 párů
32/310 10 párů
33/320 5 párů

celkem párů 444 párů


