
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje

Kupní smlouva
uzavřená na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Prodávající: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
se sídlem: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. účtu: 195658733/0600
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548 
IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988
Zastoupený: Ing. Přemysl Noháček, provozní náměstek, 

Ing. Petr Jirman, ekonomický náměstek, 
na základě plné moci 1 0 0 7 / 2 0 1 8 / 0 1 4 9

Osoba oprávněná jednat za prodávajícího ve věci dodávek: Milan Maksymov, tel: 702 122 105 
(dále jen „prodávající44) na straně jedné

Kupující:
se sídlem: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
IČO: 25968084 
Registrovaný:

Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371, 541 03 Trutnov 
Ing. Lumírem Labíkem, jednatelem 
KB Trutnov, 790 564 0207/0100 
DIČ: CZ25968084
Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 18069, ze dne 7. května 2002

Osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věci dodávek: Miroslav Hejna, tel.: 499 739 412 
hej na@tstrutnov.cz

(dále jen „kupující44) na straně druhé

2. Předmět smlouvy
2.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu za podmínek uvedených v této smlouvě solný 

roztok vhodný ke skrápění chemického posypového materiálu k zimnímu posypu komunikací (dále také 
zboží).

2.2. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit za skutečně převzaté zboží kupní cenu podle článku 
4 této smlouvy.

3. Množství, místo, doba plnění, doprava
3.1 Kupující se zavazuje odebrat od prodávajícího zboží v dílčích dodávkách v celkovém 

předpokládaném množství 100 000 litrů roztoku.
Kupující si vyhrazuje právo odebrat množství dle svých skutečných potřeb v závislosti na klimatických 
podmínkách zimní údržby komunikací.

3.2 Místo plnění: cestmistrovství Trutnov, Sportovní 508, 54103 Trutnov, otevřeno v pracovní 
dny v době 6,00 -  14:30

3.3 Doba plnění: od 1.11. 2018 do 30. 4. 2019.

3.4 Dopravu zboží si zajišťuje kupující na vlastní náklady.
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4. Kupní cena, platební podmínky
4.1. Cena zboží je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za 1 litr bez DPH 1,60 Kč
DPH 21% 0,34 Kč
Cena za 1 litr celkem 1,94 Kč

Uvedená cena je cenou jednotkovou, celková cena bude tvořena násobkem odebraného množství solného 
roztoku dle dodacích listů vystavených prodávajícím a sjednanou cenou za 1 litr.
Cena zahrnuje cenu zboží, cenu za výrobu roztoku, uložení potřebných surovin ve skladu prodávajícího 
a cenu za naložení zboží na dopravní prostředek kupujícího v místě plnění.

4.2. Ke změně cen může dojít pouze v případě změny DPH. Smluvní strany se dohodly, že v takovémto 
případě nebude nutné uzavírat dodatek ke smlouvě.

4.3. Kupní cena bude zaplacena na základě faktury, kterou vystaví prodávající po odběru zboží kupujícím.

4.4. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Přílohou každé 
faktury bude dodací list, podepsaný osobou oprávněnou jednat za kupujícího ve věci dodávek resp. jeho 
dopravcem.

4.5. Kupující si vyhrazuje právo odmítnout fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce. 
Na tuto skutečnost je kupující povinen upozornit prodávajícího (písemně e-mailem) ve lhůtě tří (3) dnů 
od doručení faktury. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti doručením opravené faktury 
kupujícímu.

4.6. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne doručení kupujícímu. Pro účely této smlouvy se doručením faktury 
rozumí její doručení na adresu kupujícího. V případě pochybností se faktura považuje za doručenou 
třetím (3.) pracovním dnem po jejím odeslání.

5. Sankce
5.1. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktur se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky 

včetně DPH za každý započatý den prodlení.

5.2. Pokud dojde k prodlení kupujícího s úhradou faktur, vyhrazuje si prodávající právo pozastavit další 
dodávky zboží kupujícímu. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou faktur si prodávající vyhrazuje 
právo považovat toto za podstatné porušení smlouvy.

6. Dodací podmínky
6.1. Kupující své požadavky upřesní dílčí objednávkou (písemně e-mailem nebo telefonicky) na adresu 

milan.maksvmov@uskhk.eu, tel.: 702 122 105, nejpozději jeden (1) pracovní den před požadovaným 
odběrem. V objednávce kupující uvede objednávané množství, datum a předpokládaný čas odběru.

6.2. Pokud nemůže prodávající z provozních či jiných důvodů plnit, vydá bez zbytečného odkladu po 
obdržení dílčí objednávky (písemně e-mailem) potvrzení o odmítnutí objednávky, které doručí (písemně 
e-mailem) kupujícímu. Pro účely této smlouvy se lhůtou bez zbytečného odkladu rozumí lhůta jednoho 
(1) dne. Pro případ, že kupující oznámí dílčí objednávku dle předchozího odstavce jeden (1) pracovní den 
před požadovaným odběrem a prodávající nebude dle věty první tohoto odstavce schopen plnit, vyhrazuje 
si prodávající právo informovat kupujícího o odmítnutí objednávky telefonicky. Prodávající se zároveň 
zavazuje odeslat toto odmítnutí způsobem a ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce.

6.3. Kupující je povinen dodržovat sjednané termíny odběru zboží. Na základě dohody s osobou oprávněnou 
jednat za prodávajícího ve věci dodávek lze ve výjimečných případech sjednat dobu jinou.
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6.4. Prodávající si vyhrazuje právo považovat opakované nedodržení sjednaného termínu odběru zboží 
kupujícím za podstatné porušení smlouvy.

6.5. Ke každé dodávce bude vystaven ve dvou (2) vyhotoveních dodací list, který bude obsahovat označení 
druhu a množství dodávky v tunách, RZ vozidla, jméno řidiče přebírajícího dodávku. Převzetí zboží je 
osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věci dodávek, resp. jeho dopravce povinna potvrdit podpisem na 
obou vyhotoveních dodacího listu. Za prodávajícího podepíše dodací list osoba vydávající zboží. Každá 
smluvní strana si ponechá po jednom vyhotovení dodacího listu.

6.6. Kupující si vyhrazuje právo odmítnout prostřednictvím osoby oprávněné jednat za kupujícího ve věci 
dodávek, resp. svého dopravce zmocněného takový úkon učinit potvrzení převzetí zboží podle 
předchozího odstavce v případě, že některé vyhotovení dodacího listu neobsahuje náležitosti dle 
předchozího odstavce.

7. Ostatní ujednání
7.1. Kupující se stává vlastníkem zboží podle čl. 2 této smlouvy, jakmile toto zboží převezme. Skutečností 

dokládající tento okamžik je podpis osoby oprávněné jednat za kupujícího ve věci dodávek resp. 
dopravce kupujícího na obou vyhotoveních dodacího listu. Tímto okamžikem také přechází na kupujícího 
nebezpečí škody na zboží. Povinnost prodávajícího dodat zboží kupujícímu je splněna okamžikem 
naložení zboží na dopravní prostředek kupujícího.

8. Závěrečná ujednání
8.1. Prodávající je držitelem osvědčení Bezpečný podnik a zavedl a udržuje systémy managementu kvality 

podle požadavků ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001 a má pro tyto systémy platné 
certifikáty. Kupující prohlašuje, že je seznámen s politikami prodávajícího v těchto oblastech. Kupující se 
zavazuje chovat odpovědně k životnímu prostředí a dodržovat zásady v oblasti BOZP a EMS v souladu 
s Politikami prodávajícího, které jsou dostupné z jeho webových stránek na www.uskhk.eu.

8.2. Prodávající bude kupujícího informovat o rizicích v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.

8.3. Kupující se zavazuje seznámit své pracovníky (zvláště řidiče vozidel) s informací o rizicích a Základním 
poučení o rizicích a bezpečném chování na pracovištích ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., 
které tvoří přílohy č. 1 a 2 této smlouvy. Převzetí přílohy potvrzuje kupující svým podpisem na této 
smlouvě. Koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich 
zajištění je na základě dohody pověřen prodávající.

8.4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma stranami.

8.5. Vztahy vznikající ze Smlouvy jsou a řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

8.6. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně očíslovanými smluvními dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

8.7. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v 
budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu 
nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od 
ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně 
nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

8.8. Doručovací adresou pro účely této smlouvy je vždy sídlo společnosti, uvedené v záhlaví smlouvy, pokud 
se strany vzájemně nedohodly na jiné adrese výlučně pro doručování písemností. V pochybnostech se má 
za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetího dne poté, co byla předána k poštovní přepravě.
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8.9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze stran si 
ponechá po jednom vyhotovení.

8.10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a sjejím zněním 
souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 -  Informace o rizicích včetně opatření
Příloha č. 2 -  Základní poučení o rizicích a bezpečném chování na pracovištích společnosti ÚDRŽBA 
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Příloha č. 3 -  Informativní dodatek ke zpracování dat

V Hradci Králové dne ... 

Prodávající:
3 0. 11. 2018

Ing. Petr Jirman, ekonomický náměstek

V Trutnově dne .. $ ~ ^  s  & ■ <i 

Kupující:

TECHNICKÉ SLUŽBY 
Trutnov s.r.o.

Ing. LABlK - jednatel

Ing. Lumír Labík, jpdnátel

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje e.s 
Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové 

IČO - 27502988, DIČ. C7.27SQ2988 U !
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Informace o rizicích včetně opatření
RIZIKA OPATŘENI

Přejetí, sražení automobilem (osobní, nákladní, 
speciální vozidla), v areálu firmy a na příjezdové 
komunikaci

- vjezd do areálu je přes vjezdovou závoru a je 
zúžen
- nebezpečí střetu s jiným vozidlem, osobou - při 
jízdě v areálu se řídit bezpečnostními pokyny 
umístěnými na vjezdu do areálu a umístěnými 
dopravními značkami
- při pobytu v areálu používat vyznačené nebo 
určené komunikace, dávat zvláštní pozornost 
na možný pohyb vozidel
- respektovat dopravní značení, vyznačené 
přechody pro pěší a komunikace pro pěší

Střet automobilů, dopravní nehoda parkování vozidel dovoleno jen na 
vyznačených parkovacích místech určených pro 
návštěvy pracoviště naproti vrátnici

zákaz parkování na příjezdových 
komunikacích k branám firmy - při jízdě v areálu 
dbát dopravního značení, vyznačených směrů 
jízdy a dalších bezpečnostních značek a pokynů 
- zákaz zastavení vozidel před vjezdy do garáží, 
dílen, skladů, apod. mimo dobu nakládky

Požár - na všech pracovištích a ve všech areálech 
společnosti je stanoven přísný zákaz kouření a 
vstupu s otevřeným ohněm - nezarovnávat a 
nezastavovat na místech, kde jsou požární 
hydranty, hasicí přístroje, uzávěry všech energií 
(plyn, elektro, voda, tlak)

Zasypání, zavalení osob, přimáčknutí 
k překážce

- provádění nakládky dle pokynů určených 
pracovníků s vyloučením přítomnosti dalších 
osob v nebezpečném prostoru
- nepřetěžování vozidel
- používání OOPP s retroreflexními nášivkami, 
min. výstražné vesty, ochranné přilby - při 
přepravě sypkých materiálů nepřeplňovat 
korbu, aby nedocházelo k padání mimo korbu 
vozidla
- zabezpečit couvání a otáčení vozidel v 
nepřehledné situaci druhou náležitě poučenou 
osobou - řidič vozidla a osoba navádějící k 
couvání musí být vždy prokazatelně seznámeni 
s dorozumívajícími signály
- vozidla musí být označena výstražnými 
bezpečnostními tabulkami, příp. oranžovým 
majákem
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Zranění způsobená vstupem do vnitřních 
pracovních prostor -  zavalení, zavalení 
regálem, zasypání sypkým materiálem, 
spadlým materiálem z regálů, zranění končetin, 
trupu, příp. celého těla neoprávněným 
spouštěním strojů

- při vstupu do prostorů dbát maximální 
opatrnosti, řídit se bezpečnostními tabulkami a 
pokyny odpovědné osoby
- nemanipulovat s umístěnými předměty, 
materiálem, apod.
- ve všech skladech zákaz vstupovat na regály, 
přemísťovat materiál a jakékoliv další činnosti
- zákaz používání jakéhokoliv strojního zařízení, 
dopravních prostředků a dalších zařízení

Úraz elektrickým proudem - před použitím el.spotřebičů provést zjevnou 
kontrolu spotřebiče včetně přívodních 
pohyblivých kabelů - v případě zjištění závady je 
zakázáno spotřebič použít
- v případě zjištění závady na elektroinstalaci 
(poškozená zásuvka, apod.) nezapínat a 
uvědomit ihned odpovědného zaměstnance
- dodržovat zákaz jakékoli opravy, úpravy 
el.spotřebičů
- zákaz omotávání, odkládání kabelů na kovové 
konstrukce, varné plotýnky, apod.
- zapínání a vypínáni ze zásuvek provádět 
šetrně (přidržení zásuvky a šetrné vytaženi 
zástrčky)
- obsluha dovolena jen osobám proškoleným 
v souladu s vyhl. 50/78 Sb.

Zpracoval: Miloslav Tocháček, OZO v prevenci rizik č.osv. ROVS/1714/PRE/2011
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ZÁKLADNÍ POUČENÍ O RIZICÍCH A BEZPEČNÉM CHOVÁNÍ NA
PRACOVIŠTÍCH SPOLEČNOSTI

Vjezdy dopravními prostředky:
1. Před vjezdem do areálu musí řidič cizího vozidla nahlásit účel a cíl návštěvy na vrátnici a 

vyčkat dalších pokynů.
2. Při jízdě v areálu se řidič nesmí odchýlit od trasy směřující k nahlášenému cíli v areálu.
3. V celém areálu platí nejvyšší povolená rychlost 20 km/hod., platí zde pravidla silničního 

provozu, křižovatky nejsou značeny dopravními značkami, platí přednost v jízdě vozidel 
přijíždějících zprava.

4. Všichni řidiči musí dodržovat výstražné bezpečnostní značky a značení.
5. Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech.
6. Nakládka a vykládka z vozidel může být zahájena pouze na základě souhlasu a dozoru 

odpovědného zaměstnance společnosti.
7. V celém areálu je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně včetně elektronických 

cigaret.

Vstupy pro pěší osoby:
Do areálu společnosti US Královéhradeckého kraje a.s. je povolen vstup cizím osobám starším 15 
let za dodržení níže uvedených podmínek.

Návštěvník ie povinen;
1. Ohlásit svůj příchod a důvod návštěvy na vrátnici a vyčkat dalších pokynů.
2. Pohybovat se po vyznačeném chodníku; tam, kde není vyznačen chodník, při levém okraji

vnitropodnikové komunikace.
3. Dodržet nejkratší stanovenou trasu k cíli jednání.
4. Nepohybovat se svévolné po areálu bez doprovodu zaměstnance společnosti.
5. Dodržovat výstražné bezpečnostní značky a značení.
6. Vrátit se ihned po skončení jednání stejnou trasou zpět.
7. V celém areálu je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně včetně elektronických

cigaret.

POKUD SE VÁM STANE NĚJAKÝ ÚRAZ NEBO ZPOZORUJETE POŽÁR 
NEBO JINOU HAVARIJNÍ SITUACI, NEPRODLENĚ TO OZNAMTE 

POVĚŘENÉ OSOBĚ NEBO ČLENU OSTRAHY NA VRÁTNICI.

Ing. Jiří Brandejs 
ředitel společnosti

V Hradci Králové dne 2. října 2017

Zpracoval: Miloslav Tocháček, OZO v prevenci rizik č.osv. EURO/90/PRE/2016
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Informativní dodatek ke zpracování dat 
- smlouva akciová společnost -

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich osobních 
údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Akademický titul, Číslo bankovního účtu, 
Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, Místo podnikání, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, 
po dobu 5 let od skončení záruční doby/5 let od data plnění, není-li záruční doba sjednána. Tyto 
údaje zpracováváme za účelem uzavírání smluv s obchodními partnery.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracováni', stejně jako můžete požadovat opravu udaných 
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz 
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, 
že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce/zpracovatele tento údaj 
následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost 
dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se 
můžete obracet na email eva.beranova@uskhk.eu nebo na sídlo naší společnosti: ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové.


