
 č. smlouvy prodávajícího: 325/19/EÚ-MTZ/K 

 č. smlouvy kupujícího:  

 
 
 

KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2085 a násl.  

zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
 

I. 
Smluvní strany 

 
Ostravské komunikace, a.s. 
se sídlem: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
zastoupená: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva 
zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 
IČ:  25396544 
DIČ:  CZ25396544 
bankovní spojení:  Komerční Banka, a.s., pobočka Ostrava 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx 
oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
Bc. Markéta Bartošová, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: 595 621 404 
oprávněn jednat ve věcech technických:  
David Říman, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: 595 621 450 
 
 
(dále jen „prodávající“)  
 
a 
 
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 
se sídlem:   Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 
zastoupená:    xxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 662 
IČ:    47674725 
DIČ:   CZ47674725 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx 
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx  
  
 
(dále jen „kupující“) 
 

mailto:bartosova@okas.cz
mailto:riman@okas.cz
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II. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění této smlouvy je průběžná dodávka posypové kamenné soli 2E (dále 

jen „sůl“, množné číslo „soli“) pro zimní údržbu komunikací na území Statutárního města 
Ostravy. 

2. Kupující bere na vědomí, že celkové množství odebrané soli po dobu trvání této smlouvy 
nepřesáhne x tun. 

III. 
Kupní cena 

 
1. Kupní cena za předmět plnění je stanovena následovně: 

Cena soli za tunu:     x Kč bez DPH 
Manipulační poplatek za tunu:               x Kč bez DPH 
Cena celkem za tunu:                         x Kč bez DPH 

 

2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním jeho 
závazků vyplývajících z předmětu této smlouvy v místě plnění. 

3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě vystavené faktury prodávajícím za 
uplynulý měsíc. Splatnost faktury je s ohledem na povahu opakujících se plnění 
smluvena na 30 dní ode dne jejího doručení kupujícímu.  

IV. 
Doba plnění 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od 15. 11. 2019 do 31. 3. 2020 nebo do vyčerpání 

finančního limitu 716 000 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve. 
V případě vyčerpání finančních prostředků před tímto datem je dnem vyčerpání 
finančních prostředků ukončen smluvní vztah vyplývající z této smlouvy. 

 
V. 

Místo a dodávka (odběr) předmětu plnění 
 
1. Odběr předmětu plnění bude umožněn kupujícímu v hlavním skladu posypového 

materiálu na adrese sídla prodávajícího: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – 
Mariánské Hory. 

2. Nakládka předmětu plnění proběhne prostřednictvím velkoobjemového nakladače s 
obsluhou vč. řádného zvážení vozidla kupujícího před a po naložení.  

3. Předmět plnění bude vydávat:  

 od 7 hod. do 15 hod. ve všední dny - pracovník MTZ prodávajícího (tel.: 595 621 452) 
 od 15 hod. do 7 hod. ve všední dny a po celý den o víkendu a státních svátcích - 

pracovník dispečinku prodávajícího (tel.: 595 621 261) 
 

4. Předmět plnění této smlouvy bude dodáván a odebírán v limitu stanoveném touto 
smlouvou. 
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VI. 
Platební podmínky 

 
1. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

2. Faktura musí jako daňový doklad obsahovat údaje stanovené obecně závaznými 
právními předpisy, zejména § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů: 

a) označení faktury a její číslo; 

b) označení prodávajícího, místo podnikání – sídlo, přesný údaj prodávajícího o jeho 
zápisu v obchodním rejstříku nebo jiný údaj o registraci, opravňující k podnikání;  

c) identifikační číslo (IČO) a DIČ prodávajícího;  

d) bankovní spojení a číslo účtu prodávajícího; 

e) označení kupujícího: název, sídlo, IČO a DIČ; 

f) přesné označení zboží, množství jednotlivých plnění, cena a fakturovaná částka; 

g) datum vystavení a odeslání faktury; 

h) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

i) splatnost. 

3. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Vrátí-li kupující 
vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu. 

4. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. 

5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím 
ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat 
o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí 
jednat o účet vedený v tuzemsku. 

VII. 
Záruka za jakost a práva z vadného plnění 

  
1. Prodávající odpovídá za vady a jakost zboží a je zavázán dodat zboží bez vad ve sjednané 

kvalitě.  

2. Poskytnutá záruka na jakost dodaného zboží znamená, že dodané zboží bude plně 
způsobilé sloužit účelu jeho prodeje, tzn., bude mít vlastnosti dle technických norem, 
příp. dalších předpisů, které má zboží splňovat a které se na dané zboží vztahují. 

3. Kupující je oprávněn vady zboží oznámit prodávajícímu, bez prodlení poté, kdy vady 
zjistil nebo kdy vady mohly být při vynaložení odborné péče zjištěny. 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti a je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní 

strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
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uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, její případné dodatky a související 
dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu. 
Smlouva se stane účinnou jejím zveřejněním v registru smluv, které zajistí bez 
zbytečného odkladu po jejím uzavření prodávající. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského 
zákoníku, na možnosti odstoupení od smlouvy, a to v případě porušení této smlouvy 
podstatným způsobem. 

4. Smlouvu mohou smluvní strany vypovědět i bez udání důvodů s 1 měsíční výpovědní 
dobou, která započne od data doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

5. Veškeré změny či dodatky této smlouvy musí být vyhotoveny písemně a jejich přijetí 
potvrzeno podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

6. Kupní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

7. Neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na 
neplatnost, či neúčinnost ustanovení ostatních, nebo smlouvy jako celku.  

 
V Ostravě dne V Ostravě dne 
Prodávající:      Kupující:    
   
 
 
 
 
   
Ing. Daniel Lyčka  xxxxxxxxxxxxxxx 
předseda představenstva  předseda představenstva 
     


