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Kupní smlouva 
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
Číslo smlouvy kupujícího:1/01/002/20 Číslo smlouvy prodávajícího: 832/KFDV/2020/001     
 
Kupující:  
 
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice 
IČO:  26402068 
DIČ:  CZ26402068 
zastoupen:  Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva a 
  Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
společnost je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 1197 
 
(dále jen „ kupující“ na straně jedné) 
 
a 
 
Prodávající: 
 
KAMENOLOMY ČR s.r.o. 
se sídlem: Polanecká 849, 721 00 Ostrava-Svinov 
IČO:  49452011 
DIČ:   CZ49452011 
zastoupen: Ing. Radmilou Zapletalovou, Ph.D., jednatelem 
  Ing. Petrem Klajmonem, jednatelem 
osoby zmocněné k jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
společnost je vedena v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24982 
 
(dále jen „prodávající“ na straně druhé) 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka drceného kameniva (dále jen „zboží“) na základě zadání 

veřejné zakázky na dodávky s názvem Dodávka drceného kameniva pro rok 2020. 
a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v souladu s nabídkou prodávajícího. 

1.2 Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a kvalitě dle této smlouvy, 
a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit v souladu s touto smlouvou kupní cenu. 

1.3 Na základě této smlouvy bude dodáno celkové množství 9.240 tun zboží v rozsahu dle níže uvedené 
tabulky: 
 

Oblast Drcené kamenivo Cena bez 

dopravy,   

Množství  Cena včetně dopravy,    

bez DPH (Kč/t) 

  bez DPH 

(Kč/t) 

tun 

   Oblast č. 1  ,,Karlovy Varyʺ 
frakce 2-5 mm    

frakce 4-8 mm    

  frakce 16-22 mm    

   Toužim, Bochov, Otovice, Nejdek frakce 0-32 mm    

  frakce 32-63 mm    

  frakce 63-125 mm    
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Oblast č. 2 „Sokolov“ 
frakce 2-5 mm    

frakce 4-8 mm    

  frakce 16-22 mm    

     Sokolov, Kr. Lípa, Horní Slavkov frakce 0-32 mm    

     

  frakce 32-63 mm    

  frakce 63-125 mm    

Oblast č. 3 „Cheb“ 
frakce 2-5 mm    

frakce 4-8 mm    

  frakce 16-22 mm    

     „Velká Hleďsebe, Hazlov, Cheb“ 
frakce 0-32 mm    

  frakce 32-63 mm    

  frakce 63-125 mm    

Celkem za oblasti bez DPH     9240 4 238 575,- 

 

 
1.4. V případě požadavku kupujícího na odběr jiné frakce kameniva, než která je uvedena v tabulce, se 
       prodávající zavazuje prodat odběrateli tuto frakci za cenu dle svého aktuálního ceníku. 
 

II. 
Dodací podmínky 

 
2.1 Prodávající bude průběžně dodávat kupujícímu zboží v termínu od účinnosti této smlouvy do dne 

řádného dodání poslední objednané dodávky maximálně sjednaného množství zboží dle článku I. 
odst. 1.3 této smlouvy, nejpozději však do 31. 12. 2020, přičemž nejpozději v poslední den platnosti 
smlouvy je kupující oprávněn ještě zaslat prodávajícímu objednávku, kdy příslušné plnění z této 
objednávky může ještě probíhat i v době bezprostředně navazující na ukončení smlouvy a to 
v příslušných lhůtách dle této smlouvy. Zboží bude dodáváno na základě jednotlivých dílčích 
požadavků dle aktuální potřeby kupujícího. 

2.2 Součástí dodávky zboží je dodací list a vážní lístek a atest jakosti jednotlivých dodávek – prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a prohlášení o vlastnostech dle Nařízení o 
stavebních výrobcích (CPR) č. 305/2011. Jednotlivé dodávky budou objednávány e-mailem, přičemž 
kontakty pro zaslání dílčích požadavků jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. V požadavku bude 
uvedeno požadované množství, místo plnění a termín dodání.  

2.3 Termín dodání jednotlivých dodávek do místa plnění je dohodnut do 5 pracovních dnů od objednání. 
2.4 Místo plnění a způsob dodávky:  

a) V případě, že kupující bude požadovat v dílčím požadavku dodat zboží do jeho skladu, přechod 
vlastnictví a nebezpečí škody na kupujícího nastává okamžikem složení zboží na stanoveném 
místě plnění. Dopravu do místa plnění zajišťuje prodávající. Prodávající předá dopravci dodací 
list, vážní lístek a atest jakosti dodávky, který tento dále předá kupujícímu. Odpovědný zástupce 
kupujícího potvrdí podpisem na dodacím listě převzetí zboží. 

b) Místem plnění je provozovna prodávajícího umístěná v Karlovarském kraji nebo jakákoliv 
provozovna kupujícího. Smluvní strany sjednávají, že místo plnění je vždy volbou kupujícího. 

c) V případě, že kupující bude požadovat v dílčím požadavku dodat zboží v expedičním místě 
(skladu) prodávajícího na adrese své provozovny (provozoven), je místem dodání expediční 
místo (sklad) prodávajícího. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na kupujícího nastává 
okamžikem naložení zboží na vozidlo kupujícího, či jím určeného přepravce. Prodávající pak 
splnil svoji povinnost dodat zboží okamžikem naložení zboží na přistavené vozidlo zajištěné 
kupujícím a předáním vážního lístku a atestu jakosti dodávky. 
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d) Pokud v tomto případě použije kupující na převoz zboží jiného přepravce, je povinen 
v objednávce oznámit prodávajícímu jméno přepravce a nese veškeré náklady na přepravu 
zboží. 

 
2.5 Kupující je oprávněn objednat pouze takové množství, které potřebuje k vlastnímu využití a není 

povinen odebrat celé množství uvedené v článku 1.3 této smlouvy. 
 
 

III. 
Kupní cena 

 
3.1  Smluvní strany sjednávají kupní cenu za zboží takto: 

Kupní cena za předmět Smlouvy – jednotlivé kusy zboží je uvedena v Příloze č. 3 Zadávací 
dokumentace – Krycí list cenové nabídky. Jednotlivé ceny uvedené v Příloze č. 1 jsou ceny 
maximální a nepřekročitelné. Kupující je oprávněn odebrat zboží i v nižším množstevním limitu než 
je uveden v Příloze č. 1. Kupující je oprávněn odebrat zboží i ve vyšším množstevním limitu a to  
max. o 10 % než je uveden v Příloze č. 1.  

3.2 Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Smlouvy, včetně nákladů na 
pojištění zboží do doby jejich předání a převzetí. Kupní cena je nezávislá na vývoji cen a kursových 
změnách. 

3.3 Kupní cena za zboží je cenou nejvyšší přípustnou. Kupní cena muže být měněna pouze písemným 
dodatkem k této Smlouvě, a to pouze v případě, že po uzavření Smlouvy a před termínem předání a 
převzetí zboží dojde ke změně sazeb DPH (je možná výhradně změna výše DPH). 

3.4 Kupní cenu se zavazuje kupující hradit měsíčně za odebrané zboží na základě měsíčního přehledu 
odebraného zboží, jehož podkladem budou podepsané předávací protokoly.  

3.5 Lhůta splatnosti faktury je třicet (30) dnů od data jejího doručení kupujícímu. Zaplacením účtované 
částky se rozumí den jejího odeslání na účet prodávajícího. Daňové doklady - faktury vystavené 
prodávajícím podle této Smlouvy budou v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky 
obsahovat zejména tyto údaje: 

a) obchodní firmu/název a sídlo kupujícího, 
b) daňové identifikační číslo kupujícího, 
c) obchodní firmu/název a sídlo prodávajícího, 
d) daňové identifikační číslo prodávajícího, 
e) evidenční číslo daňového dokladu, 
f) rozsah a předmět plnění,  
g) datum vystavení daňového dokladu, 
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, 

pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 
i) cena plnění. 

3.6 Pokud daňový doklad – faktura nebude vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými 
Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti nebo nebude-li doručena 
kupujícímu do termínu uvedeného výše, je kupující oprávněn daňový doklad - fakturu prodávajícímu 
vrátit jako neúplnou, resp. nesprávně vystavenou, k doplnění, resp. novému vystavení ve lhůtě pěti 
(5) pracovních dnů od data jejího doručení kupujícímu. V takovém případě kupující není v prodlení s 
úhradou kupní ceny nebo její části a prodávající vystaví opravenou fakturu s novou, shodnou lhůtou 
splatnosti, která začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového 
dokladu - faktury kupujícímu. 

3.7 Fakturační údaje kupujícího jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. 
3.8 Prodávající prohlašuje, že bankovní účet používaný pro účely plateb podle této Smlouvy je 

uveřejněn v Registru plátců. 
3.9 Ceny uvedené výše jsou platné pro danou dobu plnění a jsou nejvýše přípustné se započtením 

veškerých nákladů, rizik a zisku v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Ceny 
obsahují veškeré náklady nutné k úplné a řádné dodávce zboží, včetně dodání do místa plnění (je-li 
tak požadováno) a složení na stanoveném místě a obsahují předpokládané cenové vlivy v čase 
plnění.  

3.10 Cenu zboží bez dopravy kupující využije pouze, pokud bude pro kupujícího ekonomicky výhodnější 
z důvodu místa realizace svých zakázek odebrat zboží přímo u prodávajícího. Záleží tedy na poloze 
expedičního místa prodávajícího; je možné, že cena bez dopravy nebude kupujícím vůbec využita. 

3.11 Ke kupní ceně bude připočtena příslušná daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za to, že 
sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
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IV. 
Platební podmínky 

 
4.1 Zálohové platby se nesjednávají. 
4.2 Úhrada kupní ceny bude realizována kupujícím na základě faktur, jejichž přílohou bude dodací list a 

vážní lístek dle této smlouvy. 
4.3 Každá objednávka bude fakturována zvlášť. Cena za jednotlivé dodávky bude stanovena jako 

násobek množství v tunách a ceny za jednotku a to buď včetně, nebo bez dopravy, při zachování 
podmínek uvedených v článku III. odst. 3.2 této smlouvy. Výsledky měření množství dodaného zboží 
budou zachyceny ve vážním lístku, jehož originál bude předán při dodávce zboží a kopie bude 
přílohou faktury. 

4.4 Kupní cena je splatná v korunách českých.  
4.5 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu.  
4.6 Kupní cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti kupní ceny či její 

splátky budou peněžní prostředky odpovídající kupní ceně či její splátce odepsány z účtu kupujícího 
ve prospěch účtu prodávajícího. 

4.7 Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH“) a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
současně bude vystaven ve smyslu tohoto článku smlouvy. V případě, že daňový doklad nebude 
obsahovat správné údaje či bude neúplný, je kupující oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data 
jeho splatnosti prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval 
podmínky stanovené v tomto článku smlouvy.  

4.8 Pro účely fakturace se strany dohodly na fakturační adrese: 
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
Na Vlečce 177, 360 01 Otovice 

4.9 Smluvní strany se dohodly, že je prodávající, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez 
zbytečného prodlení písemně informovat kupujícího o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud 
kupující v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od prodávajícího či na 
základě vlastního šetření zjistí, že se prodávající stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že kupující uhradí za prodávajícího daň z přidané 
hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně správci daně dle § 109a zákona o DPH. 
Zaplacení částky ve výši daně kupujícím správci daně pak bude smluvními stranami považováno za 
splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti 
poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných 
zákonem o DPH. Prodávající současně souhlasí s tím, že je povinen kupujícímu nahradit veškerou 
škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. 

4.10 Smluvní strany se dohodly, že kupující bude hradit sjednanou cenu prodávajícímu pouze na účet 
zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

 
V. 

Záruka za jakost a reklamace 
 
5.1 Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží bude mít v okamžiku dodání kvalitu v souladu s platnými 

normami a předpisy, v době uzavření smlouvy se jedná zejména o normy ČSN EN 12620, 13043, 
13242,13450. 

5.2 Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců od jeho dodání na 
skladovatelnost a zpracovatelnost při dodržení podmínek skladování. Podmínky skladování jsou 
přílohou č. 2 této smlouvy. 

5.3 V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží je kupující povinen neprodleně o tomto zjištění písemně 
informovat prodávajícího. Písemná reklamace bude zaslána faxem nebo e-mailem na kontakty 
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Prodávající je povinen bez zbytečných odkladů zahájit šetření a 
reklamační řízení. 

5.4 Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného zboží 
a odebrání zboží. 

5.5 V případě oprávněné reklamace bude vada řešena slevou, dodáním nového zboží nebo dobropisem 
– vrácením zboží. Výběr řešení vady je zcela v kompetenci kupujícího. 

5.6 Likvidaci vadného zboží provede prodávající svými prostředky a na svoje náklady. V případě, že 
vadná dodávka způsobí znečištění nebo jinou škodu na zařízení kupujícího, je prodávající povinen 
uhradit kupujícímu náklady vynaložené na vyčištění či odstranění jiné škody na zařízení kupujícího 
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na základě faktury se splatností 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování prodávajícímu. 
5.7 V případě, že si kupující objedná u akreditované laboratoře kontrolu kvality dodaného zboží a ze 

zkoušky vyplyne, že bylo dodáno zboží v kvalitě v rozporu s touto smlouvou, zavazuje se prodávající 
uhradit náklady uhrazené kupujícím na tuto zkoušku, a to na základě faktury se splatností 14 dnů 
ode dne doručení jejich vyúčtování prodávajícímu. Dále je prodávající povinen provést na své 
náklady likvidaci veškerého takto vadně dodaného zboží v jednotlivých skladech kupujícího, tzn. 
všech jednotlivých dodávek z této nekvalitní dodávky. 

 
 
 

VI. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
6.1 V případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou zboží (tzn., pokud nebude zboží i každá 

jednotlivá dodávka dodána ve sjednaném termínu, objednaném množství anebo v dohodnuté 
kvalitě) může kupující uplatnit vůči prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského 
zákoníku smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

6.2 Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou 
jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy ve výši 0,5 % z neuhrazené části peněžitého 
závazku denně za každý i jen započatý kalendářní den prodlení. 

6.3 Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky na náhradu škody v plné výši. 
6.4 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok 

z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 
6.5 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je stanovena na 14 dnů ode dne doručení jejich 

vyúčtování druhé straně. 
6.6 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto 

smlouvou. 
 
 

VII. 
Skončení smlouvy 

 
7.1 Kupující může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení prodávajícím. Za 

podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:  
a) vady zboží, tzn. je opakovaně dodáno zboží, které je v rozporu se sjednanou kvalitou, 
b) prodlení s plněním byť i jedné objednávky o více než 5 kalendářních dní, 
c) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je prodávající v postavení dlužníka, 
d) zjistí-li se, že v nabídce prodávajícího k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé 

údaje. 
7.2 Prodávající může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

a) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je kupující v postavení dlužníka, 
b) prodlení kupujícího s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

7.3 Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně 
s účinky ex nunc.  

7.4 Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti smluvních stran. 
7.5 Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a 

počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. 

7.6 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
8.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
8.2 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 

má se za to, že písemnost byla doručena v případě úkonů činěných prostřednictvím držitele poštovní 
licence, když se dostala do dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné 
straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování zásilky 
držitelem poštovní licence zastižena a listovní zásilka je připravena k vyzvednutí na místně příslušné 
provozovně poštovní licence a to uplynutím 3 dnů od dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla 
uložena k vyzvednutí. 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení 
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§ 2090, § 2091, § 2093, § 2099 odst. 2, § 2106 odst. 3, § 2111, § 2123, § 2562 občanského 
zákoníku. 

8.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 
6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že 
uveřejnění smlouvy v registru smluv provede kupující a že žádná ze smluvních stran nepovažuje 
veškeré uvedené údaje v této Smlouvě za obchodní tajemství. 

8.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží jeden. 

8.6 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní 
stranu. 

8.7 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí. 
8.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Kontaktní údaje 
Příloha č. 2 – Podmínky skladování 

 
 
V Mokré dne 4.2.2020      V Otovicích, dne 9.1.2020 
 
 
 
 
………………………………….     ………………………………… 
Ing. Radmila Zapletalová, PhD.     Ing. Martin Leichter, MBA,  
jednatel společnosti      předseda představenstva  
 
 
 
 
 
…………………………………..     …………………………………. 
Ing. Petr Klajmon      Ing. Pavel Raška, 
jednatel společnosti      člen představenstva 
 
 
Prodávající       Kupující 
 
 
 



 

 

 
Příloha č. 1 – Kontaktní údaje 
 
 
Kontaktní údaje na kupujícího: 
 
xxxxxxxxxxxxxx 
tel.:  +420 xxxxxxxxx 
mob. tel.: +420 xxxxxxxxx 
fax:  +420 xxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
Kontaktní údaje na prodávajícího: 
 
xxxxxxxxxxxxxx 
tel.:  +420 xxxxxxxxxx 
mob. tel.: +420 xxxxxxxxxx 
fax:  +420 xxxxxxxxxx 
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Příloha č. 2 – Podmínky skladování 
 
Bez zvláštních podmínek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


