
KUPNÍ SMLOUVA SML/1324/2019
uzavřená ve smyslu ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Statutární město Přerov
IČ 00301825
DIČ CZ00301825
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
zastoupené na základě Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád
(dále jen „kupující“)

a
Technické služby města Přerova, s. r. o.
IČ 27841090
DIČ CZ27841090
se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I - Město, 750 02 Přerov
zastoupené jednatelem společnosti
(dále jen „prodávající“)

(dále rovněž „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

k u p n í s m l o u v u:

Článek I.
Prohlášení prodávajícího

(1) Prodávající tímto výslovně prohlašuje a činí nesporným, že dodá na svůj náklad pro kupujícího
za ujednanou cenu dle specifikovaných požadavků herbicid Roundup klasik, Roundup Biaktiv,
herbicid Lontrel, herbicid Bofix a repelent proti okusu Aversol 2:1 letní a kupující se zavazuje
dodávku převzít a zaplatit kupní cenu.

Článek II.
Předmět převodu

(1) Předmětem převodu podle této kupní smlouvy je:
200 litrů herbicidu Roundup klasik
300 litrů herbicidu Roundup Biaktiv
5 litrů herbicidu Lontrel
25 litrů herbicidu Bofix
10500 kg repelentu proti okusu Aversol 2:1 letní

(2) Kupující nabude vlastnické právo k předmětu převodu okamžikem předání a převzetí předmětu
převodu. Tímto dnem přechází na kupujícího riziko poškození a vad předmětu převodu.



(3) Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě do místa určeného kupujícím. Kupující je povinen 
poskytnout k tomuto prodávajícímu náležitou součinnost. Dodání předmětu koupě se uskuteční jeho 
předáním a převzetím na základě předávacích protokolů a to nejpozději 30. 10. 2019. 

(4) Kupující provede kontrolu zboží při dodání a převezme zboží, které neobsahuje vady. Pokud 
zboží neodpovídá specifikaci uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy, není kupující povinen toto zboží 
převzít. Smluvní strany jsou v tomto případě povinny vyhotovit a podepsat protokol, který bude 
obsahovat soupis všech vad zjištěných při dodání zboží kupujícím. Prodávající je povinen do 14 dnů 
od podpisu tohoto protokolu dodat zboží nové, nahrazující nepřevzaté vadné nebo chybějící zboží. 
 
(5) Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo zboží při předání a 
převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby. 
 
(6) Prodávající prohlašuje, že na předmětu převodu neváznou žádná zástavní práva ani jiné právní 
vady, že není žádným způsobem omezen v dispozici se svým majetkem a nebyla proti němu 
nařízena exekuce ani na jeho majetek nebyl v souladu s příslušnými ustanoveními insolvenčního 
zákona podán ke dni uzavření této smlouvy insolvenční návrh, že takový návrh sám nepodal a dále 
že vůči němu nebyl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí.  
 

Článek III. 
Kupní cena 

(1) Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za předmět převodu (včetně balného a dopravy do 
Přerova, ul. Na Hrázi 3165/17) ve výši 592.334,00 Kč Slovy: 
(pětsetdevadesátdvatisícetřistatřicetčtyřikorunčeských). Kupní cena v sobě zahrnuje     i daň 
z přidané hodnoty.  
 
(2) Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po předání zboží za předpokladu, že zboží je 
akceptováno bez výhrad a Prodávající splnil další závazky vyplývající z této kupní smlouvy. Pokud 
kupující nepřevzal zboží, či jeho část z důvodů uvedených v čl. II. odst. 4 této kupní smlouvy, je 
prodávající oprávněn fakturovat kupní cenu až poté, co dodá předmět převodu v odpovídajícím 
množství a jakosti. 
 
(3) Kupující uhradí prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy na účet 
prodávajícího vedený u ČSOB a. s., č. ú. 255215126/0300 na základě daňového dokladu 
vystaveného prodávajícím se splatností 21 dnů ode dne vystavení. Faktura musí obsahovat 
všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. 
 
(4) V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení doplněného nebo opraveného dokladu 
kupujícímu. 

 
(5) V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok 
z prodlení dle nařízení 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. 
 



(6) Neuhradí-li kupující prodávajícímu kupní cenu v plné výši a lhůtě dle odst. 1 a 3 tohoto článku
smlouvy, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva
ruší ke dni doručení písemného oznámení prodávajícího o odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Článek IV.
Záruka za jakost

(1) Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět koupě záruku v délce trvání 24 měsíců.

(2) Záruční doba počíná běžet dnem předání předmětu koupě bez vad kupujícímu.

(3) V případě výskytu vad předmětu koupě v záruční době je kupující povinen tyto bezodkladně po
jejich zjištění prodávajícímu písemně oznámit. Záruka se vztahuje na funkční vady nebo vady
vzniklé při výrobě.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).

(2) Smluvní strany se dohodly, že kupující uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu
smlouvy oběma smluvními stranami.

(3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně, srozumitelně a nikoli v
tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

(4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu
veřejné správy České republiky.

(5) Usnesením Rady města Přerova č.515/20/4/2015 ze dne 11. června 2015 bylo schváleno
nastavení výdajového účtu města číslo 27-1884482379/0800 jako účtu transparentního. Smluvní
strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že o platbách, které budou provedeny prostřednictvím
tohoto účtu, budou veřejnosti dostupné informace na stránkách bankovního ústavu v jaké výši,
komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

(6) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží
prodávající a dva kupující.

V Přerově dne …………………. V Přerově dne …………………….

…..…………………………… .…………………………….....

vedoucí odboru jednatel společnosti


