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KUPNÍ smlouva
Číslo smlouvy prodávajícího: S16016

uzavřená dle ust. § 2079 a násl občanského zákoníku č. 89/2012 Sb, v platném znění

AHM s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupena:

(dále jen „Prodávající'')

na straně jedné

ČI. I.

Smluvní strany

Žižkovatř. 1321/1,670 01 České Budějovice 6

03877795

CZ03877795

Ing. Ivo Muthsam, jednatel 

Magdalena Dietachmair, jednatel

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupena:

(dále jen „Kupující") 

na straně druhé

Doubravice 98, 533 53 Doubravice

00085031

CZ00085031

Ing. Miroslav Němec

(Prodávající a Kupující společně dále též jen „Smluvní strany", případně „Smluvní strana", je-li 

odkazováno na kteréhokoliv z nich).
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č i .  n .

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je převod vlastnického práva k předmětu prodeje - movité věci (movitých

věcí), a to;

Druh asfaltové směsi:

* ACO 1 í : 50/70 v jednotkové ceně 1.390 Kě/tun 

V množství:

• ACO 11+ 50/70 v množství 210 tun

2, Prodávající touto smlouvou prodává a kupující touto smlouvou kupuje výše uvedené movité věci ve 

výše uvedeném množství a tyto přijímá do svého vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu.

3. Prodávající informoval kupujícího, že nakupované zboží není schváleno Ředitelstvím silnic a dálnic

v zákonné výši.

2. Kupující se zavazuje kupní cenu zaplatit prodávajícímu na základě faktury vystavené prodávajícím, 

splatné 30 dnů od vystavení, a to bankovním převodem na úěet prodávajícího:

ČR(ZT),

č i. m.
Kupní cena

1. Účastníci této smlouvy sjednávají za předmět koupě kupní cenu ve výši 291.900 Kě plus DPH

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

CZ29 2700 0000 0021 1235 0813

BACX CZ PP

3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny si Smluvní strany sjednaly smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % denně z kupní ceny.

4. V případě, že kupující nedodrží den převzetí, ani dodatečně neidentifikuje vozidlo, Či jinak zmaří
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převzetí převodu koupě, vzniká kupujícímu povinnost zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 

50.000 Kč.

ČI. V.

Vlastnické právo

1. Účastníci smlouvy berou na vědomí, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě již  

okamžikem převzetí, tedy bez ohledu na okamžik zaplacení kupní ceny.

2. K přechodu nebezpečí Škody na předmětu koupě dojde okamžikem jeho převzetí ze strany 

dopravce, tedy naložením předmětu koupě prodávajícím na vozidlo identifikované kupujícím.

ČI. VI.
Převzetí předmětu koupě

1. K převzetí předmětu koupě ze strany kupujícího dojde:

•  16.8.2016 a 17.8.2016 -  ACO 11+ 50/70-210  tun

2. Kupující je povinen nejpozději do 3 dnů před datem převzetí identifikovat prodávajícímu vozidlo 

(resp. vozidla), na které bude prodávajícím předmět koupě v den převzetí naložen, a to tak určitě, aby 

v žádném případě nedošlo k záměně vozidel.

3. V případě, Že kupující prodávajícímu dostatečně neidentifikuje vozidlo, na které má být předmět 

koupě naložen, je  prodávající oprávněn odmítnout předmět koupě naložit do té doby, než kupující 

dodatečně vozidlo identifikuje. Kupující je povinen dodatečně vozidlo identifikovat neprodleně poté, 

co se dozví, že prodávající odmítl předmět koupě naložit.

č i. vir.
Odpovědnost za vady

1. V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, má kupující 

právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012, 

občanský zákoník, v platném znční.



Č t VIII.
Závěrečná y stanovení
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1. Obě smluvní strany shodně prohfasují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, po dep sáným i oběma 

smluvními stranami.

3. Záležitosti v této Smlouvě výslovné neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb.„ občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. Strany prohlašují, že se tato Smlouva bude řídit Českým právním řádem a jakékoliv spory z ní 

vzniklé budou řešeny před věcně a místně příslušnými českými soudy,

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. Tímto dnem jsou její 
účastníci svými projevy vůle vázány.

6. Smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

VTřebovicích dne 15.8.2016

ř

V Litomyšli dne 15.8.2016

1 n g. Ro man V o d ičk a.


