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Krajský úřad 

 

 
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

k Rámcové smlouvě č. 16/SML3891 
na dodávky motorových stříkaček  

 
Číslo Prodávajícího:   
Číslo Kupujícího:  20/SML1070/KS/OKH 
 

S m l u v n í  s t r a n y 
 
Kupující: 
Ústecký kraj 
Sídlo : Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený : Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje  
IČO : 70892156  
DIČ : CZ70892156  
Bank. spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem 
číslo účtu:                 882733379/0800  
Zástupce pro věcná jednání:  
     Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana 
E-mail/telefon : trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754  
(dále jen „Kupující“)  
 
a 
 
Prodávající 
Obchodní firma, název (jméno a příjmení):   
  ZHT Group s.r.o. 
Sídlo:    Hranice VII-Slavíč 16, 753 61 Hranice 
Zastoupená:     Ing. Radimem Zábranským, jednatelem společnosti 
IČO:    27762262 
DIČ:    CZ27762262 
Bankovní spojení:    Oberbank AG 
Číslo účtu:    6000001393/8040 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vložce 
29099. Výpis z obchodního rejstříku (Živnostenský list) zhotovitele tvoří přílohu  
č. 1 k této smlouvě, pokud již nejsou součástí nabídky. 
 
Zástupce pro věcná jednání:    

                                                   Ing. Radim Zábranský, jednatel společnosti 
Telefon:  777 645 000   
e-mail:   radim.zabransky@zht.cz 
 
 
 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl. zákona  
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č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon"), a článku II Rámcové smlouvy 
uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím dne 5. srpna 2016 (dále jen „Rámcová smlouva" 
nebo také „RS“), tuto  

Prováděcí smlouvu 

(dále jen „Prováděcí smlouva"). Pojmy s počátečním velkým písmenem používané, ale jinak 

nedefinované v této Prováděcí smlouvě, budou mít význam jim připisovaný v Rámcové 

smlouvě. 
I. 

Předmět smlouvy a koupě 
 

1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je dodávka vybavení pro JSDHO dle výzvy Kupující-
ho na základě uzavřené RS. V evidenci veřejných zakázek Kupujícího je tato veřejná 
zakázka, na základě které je uzavírána tato Prováděcí smlouva, vedena pod číslem:  
KUUK/005842/2020/INV/VZ-KH/0004. 

2. Prodávající se zavazuje, že dodá Kupujícímu dále uvedené zboží a Kupující se zavazuje, 
že zboží odebere a zaplatí za něj kupní cenu. 

3. Předmětem koupě dle této smlouvy je nákup 13 kusů motorových stříkaček typu 
TOHATSU VE1500 dle nabídky Prodávajícího ze dne 2. června 2016. 
 

 
 

II. 

Kupní cena  

1. Kupní cena se ujednává ve výši 2.834.000,- Kč (slovy dvamilionyosmsettřicetčtyřitisíc-
korun českých) bez DPH a 3.429.140,- Kč (slovy třimilionyčtyřistadvacetdevěttisícstočty-
řicetkorun českých) s 21% DPH.  

 
  

III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená touto Prováděcí  smlouvou 

se řídí Rámcovou smlouvou a platným právním řádem České republiky, zejména pak 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními této Prováděcí smlouvy a Rámcové smlouvy 

budou mít přednost příslušná ustanovení Rámcové smlouvy. Tím není dotčeno právo 

smluvních stran dohodnout si v rozsahu, ve kterém to není v rozporu s předcházející 

větou, podrobnější smluvní podmínky, než jsou podmínky obsažené v Rámcové smlouvě. 
 
 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Kupující tímto potvrzuje, že o uzavření této Prováděcí smlouvy bylo rozhodnuto dne  
5. srpna 2016 usnesením Rady Ústeckého kraje č. 6/115R/2016 ze dne  
7. července 2016.    

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků.  

3. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Kupující 
obdrží 3 vyhotovení a Prodávající 2 vyhotovení. 

4. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
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dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň 
zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové 
schránky ID 9y4c43j /na e-mail:  radim.zabransky@zht.cz . Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
 

 
 
 

 
V Hranicích dne ………………. 
 
 
 
 
 
 
 

V Ústí nad Labem dne ………………. 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Prodávající 

ZHT Group s. r. o. 
Ing. Radim Zábranský 
jednatel společnosti 

Kupující 
Ústecký kraj  

Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

Příloha č. 1.   Výpis z obchodního rejstříku Prodávajícího (Výpis z živnostenského 

rejstříku nebo Živnostenský list) 
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