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Kupní smlouva na dodávku obuvi 
Číslo MP-22-23/18 

 
 

 
 

uzavřená mezi následujícími stranami: 
 

1.  Prabos plus a.s. 

sídlo: 763 21 Slavičín, Komenského 9 
jednající/zastupující: Ing. Juraj Vozár,  člen představenstva 
Zapsán:   B 3864 veden u Krajského soudu v Brně 
IČ:  26272857         
DIČ: CZ26272857 
Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 86-2191750267/0100  

 (dále jen „prodávající“) 
 
a 
 

2.     Statutární město Liberec  
            Městská policie Liberec 

sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré město 
zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních Mgr. Ladislavem Krajčíkem, ředitelem Městské policie Liberec 
IČ: 00262978 
DIČ: CZ00262978       

 Bankovní spojení: ČS, a.s., č. účtu: 4096142/0800 
adresa pro písemný styk: 
Městská policie Liberec, 1. Máje 108/48, 460 07, Liberec 3 

  (dále jen „kupující“) 
 
 
 
 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
I.1. Prodávající pro kupujícího zajistí dodávku služební obuvi pro výkon služby strážníků městské 
policie (dále jen „zboží“), jehož podrobná specifikace  je uvedena v čl. II. smlouvy. 
 
I.2. Kupující zaplatí prodávajícímu za zboží na základě této smlouvy smluvenou cenu dle čl. III. 
smlouvy. 
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II.   Specifikace zboží  
 
II.1. Zboží bude kupujícímu dodáno nejpozději do 15. 12. 2018, na adresu: 1. Máje 108/48, 460 
07 Liberec 3  a bude předáno protokolárně na základě předávacího protokolu podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  V případě prodlení s dodávkou zboží je kupující 
oprávněn od smlouvy odstoupit.  
 
II.2. Specifikace zboží: 
Pracovní vysoká celoroční obuv Model – S10428 DELTA BLACK NANONDRY, 48 párů, ve 
standardní I. jakosti, vyrobené v roce 2017 nebo 2018, velikosti č. 37 - 47, 

 Jedná se o pevnou, vysokou celoroční obuv vhodnou do extrémních i standardních podmínek, 
vybavená membránou  

 Vhodná pro muže i ženy 

 Barva – černá 

 Obuv bude certifikovaná jako pracovní a bezpečnostní obuv, musí tedy splňovat normu  

EN ISO 20347. 

 Materiál svršku bude z vysoce kvalitní přírodní kůže, může být kombinovaný s textilním 
materiálem, odolným proti promáčení vodou, benzínem, olejem, zároveň dobře prodyšný, odolný 
proti oděru. Vnitřní podšívka obuvi musí mít výborné sací schopnosti. 

 Obuv musí být určena k použití ve venkovních terénech, pro běžné nošení ve městě a musí být 
také vhodná k řízení motorového vozidla. 

 Systém šněrování musí umožnit snadnou a přesnou fixaci nohy a tím i stabilitu chodidla v terénu. 

 Stélka vyjímatelná, antibakteriální, anatomicky tvarovaná. 

 Podešev kvalitní, musí být antistatická, olejivzdorná, oděruvzdorná, protiskluzová umožňující jak 
stabilitu, tak trakci na různorodém suchém i vlhkém povrchu. 

 Obuv bude vulkanizovaná, podešev neobsahuje kovové části a tím je nedetektovatelná 
elektronickými bezpečnostními systémy. 

               

II.3. Převzetím zboží nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.  

 
II.4. Kontakty pro řešení operativních záležitostí 
 
Za prodávajícího: 
 
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
            XXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

Za kupujícího: 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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III.  Kupní cena a způsob úhrady 
 
III.1. Výše kupní ceny byla smluvními stranami dohodnuta na základě  cenové nabídky 
prodávajícího ze dne 15. října 2018 takto: 
 
obuv ......1 pár .......cena vč. DPH – 2.721,29 Kč .....2.249,- Kč bez DPH  (DPH 21 %)  
obuv ....48 párů…...cena vč. DPH – 130.622,- Kč ....  107.952,- Kč bez DPH  (DPH 21 %) 
 

III.2. Celková kupní cena ve výši 130.622,- Kč včetně DPH bude kupujícím uhrazena na základě 
faktury vystavené prodávajícím po předání zboží. Splatnost faktury se sjednává  na 21 dnů ode 
dne jejího doručení kupujícímu. 
 

III.3. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti v rozsahu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat 
dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, je kupující oprávněn ji 
vrátit prodávajícímu ve lhůtě splatnosti zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a 
počne běžet znovu ve stejné délce vystavením a prokazatelným doručením opravené faktury 
(daňového dokladu) prodávajícímu. 

 

III.4. Celková kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné k řádné, úplné 
a kvalitní dodávce zboží, včetně dopravy. 

 

IV. Smluvní záruka, sankce 

 

IV.1. Prodávající poskytuje kupujícímu smluvní záruku  za jakost zboží v délce 24 měsíců ode dne 
protokolárního předání  bezvadného zboží kupujícímu.  

IV.2. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo zboží při předání 
a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.  

IV.3. Prodávající se zavazuje vadu zboží odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení kupujícího o vadách zboží. V případě neodstranitelné závady má 
kupující právo na výměnu zboží. 

IV.4. V případě, že prodávající nepředá zboží v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se 
kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý den 
prodlení. 

IV.5. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 
prodávají zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny včetně 
DPH za každý den prodlení a jednotlivou vadu. 

IV.6. Prodávající má právo při prodlení kupujícího se zaplacením faktury požadovat zaplacení 
úroku z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Kupující není 
v prodlení s plněním své povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud je prodávající v prodlení s plněním 
kterékoliv své povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
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IV.  Další ujednání 
 
IV.1.  Smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. 
 
IV.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
IV.3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s 
jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 
 
IV.4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 
IV.5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 
že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí 
 
 
 
 
 
 
Ve Slavičíně, dne ……………………….. V Liberci, dne ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………..…….. ………………………………………………………… 
                  za prodávajícího                   za kupujícího 


