
Kupní smlouva č. 1 / 2019 

 
Smluvní strany 

 

Kulturní a informační služby města Přerova 

IČ 451801512, DIČ CZ 45180512 

Se sídlem Přerov, nám. T. G. Masaryka 150/8, PSČ 750 02 

Zastoupené: XXXXXXXXXXXXXXX, ředitelem organizace 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Přerov, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 

dále jako prodávající, na straně jedné, 

 

a 

 

Hotel Jana a.s. 

IČ 25399730, DIČ CZ25399730 

Se sídlem Přerov, Koliby 2824/2, PSČ 750 02 

Zastoupený: XXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:XXXXXXXXXXXX 

Dále jako kupující, na straně druhé,  
 

Spolu dnešního dne uzavřeli, podle ustanovení § 2079 a souvisejících, zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném a účinném znění, tuto kupní smlouvu: 

 

1. Předmět koupě 

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zásob zboží a materiálu, které se 

nacházejí v restauraci, kavárně, kuchyni a hlavním skladu hostinského zařízení 

Městského domu v Přerově. Podrobně jsou tyto zásoby specifikovány v příloze této 

smlouvy a tvoří předmět koupě, podle této smlouvy. 

 

2. Prodej, koupě, kupní cena 

Prodávající touto smlouvou prodává předmět koupě, vymezený v čl. 1 této smlouvy, 

kupujícímu, který předmět koupě kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 486 934,13 Kč, navýšenou o daň z přidané hodnoty 

v zákonné sazbě. Tato kupní cena se sestává z dílčích kupních cen za jednotlivé 

položky zboží, navýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě platné pro 

jednotlivé druhy zboží. Podrobně jsou dílčí kupní ceny uvedeny v přílohách této 

smlouvy. Celková kupní cena včetně součtu příslušných sazeb daně z přidané 

hodnoty činí 556 647,40 Kč. Prodávající a kupující se dohodli, že na zaplacení kupní 

ceny prodávající vystaví kupujícímu fakturu, která bude splatná ve dvou splátkách 

takto: 

 

- 1. splátka ve výši 278 323,70 Kč, s datem splatnosti do 28.2.2019 

- 2. splátka ve výši 278 323,70 Kč, s datem splatnosti do 29.3.2019 

 

 



 

3. Převod vlastnického práva 

Kupující prohlašuje, že předmět koupě je ke dni podpisu této smlouvy v dobrém stavu, 

bez jakýchkoliv vad a je v rozsahu a v množství tak, jak je specifikováno v příloze této 

smlouvy. 

 

Prodávající a kupující se dohodli, že vlastnické právo k předmětu koupě přejde na 

kupujícího okamžikem úhrady předmětu koupě dle této smlouvy. 

 

4. Závěrečná ujednání 

Přílohy této smlouvy tvoří soupisy skladových zásob: 

- „Hlavní sklad“ – stav k 31. 12. 2018“  s cenami v Kč (bez i včetně DPH)  

-  „Kuchyně“ – stav k 31. 12. 2018“ s cenami v Kč (bez i včetně DPH) 

-  „Kavárna“ – stav k 31. 12. 2018“ s cenami v Kč (bez i včetně DPH) 

-  „Restaurace“ – stav k 31. 12. 2018“ s cenami v Kč (bez i včetně DPH) 

 

Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto 

smlouvu řádně zvážily, její text přečetly a pochopily a že ji uzavírají opravdu o své 

vůli. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by 

mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči 

jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej v této smlouvě vážně 

deklarovaly. 

 

Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 

z jejích smluvních stran. 

 

 

V Přerově dne 22.1.2019 

 

 

 

Prodávající: ………………………………………………. 

Kulturní a informační služby města Přerova 

zastoupené XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

Kupující: …………………………………………………. 

Hotel Jana a.s. 

Zastoupený XXXXXXXXXXX 
 


