
KUPNÍ SMLOUVA 
č. 006//2020 

 
 

Prodávající: PCT, s.r.o. IČO: 25692224 

 Maníkovice 1 DIČ: CZ 25692224 
 295 01 Ptýrov  

 zastoupená: Bank. spojení: 
 Ing. Věrou Bednářovou, jednatelem 

OR Městského soudu v Praze, C 64657 
ČSOB a.s. Ml. Boleslav       

č.ú.: 905221473/0300 

 

Kupující: Městská vodohospodářská s.r.o.  IČO: 28136853 

 Palackého náměstí 46 DIČ: CZ28136853 
 379 01 Třeboň  

 zastoupená: Bank. spojení:  
 Ing. Miroslavem Kajanem, jednatelem 

OR KS v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 19551 
 Česká spořitelna 
č.ú.: 2808091389/0800 

 
 

I.  
Předmět smlouvy  

 

 druh zboží          Síran železitý PIX-113 

 jakost zboží        kvalita dle přílohy 

 smluvní období  Od 1.1.2020 do 31.12. 2020 

 Množství  dle provozní potřeby, cca 30 t/rok 

 kupní cena           4 680,- Kč/t 
 

 
 
 
 

II.  
Povinnosti prodávajícího 

 
1. Prodávající se zavazuje během smluvního období dodávat kupujícímu zboží dle bodu č.I. 
 
2. Prodávající se zavazuje dodávat smluvené zboží dle bodu č.I. na ČOV Třeboň rozvozovou 

autocisternou (miniimální objem jedné dodávky 8000 litrů, respektive 12 tun) do 10 dnů po 
obdržení upřesňující objednávky (telefon, fax). 

 
3.  Prodávající se zavazuje zajistit dodávky síarnu železitého PIX-113 technikou splňující požadavky 

Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. 
 
4.  Prodávající je povinen nejpozději spolu s dodávkou dodat kupujícímu atest či jiný doklad o jakosti a 

vlastnostech dodávaného zboží. 
 
5.  Prodávající dává záruku na jakost zboží dle č.I. 12 měsíců od termínu dodání. 
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 III.  
Povinnosti kupujícího 

 
1. Kupující se zavazuje během smluvního období odebírat zboží dle bodu č.I. od prodávajícího a za 

zboží zaplatit kupní cenu. 
  
2.  Kupující se zavazuje, že místo dodání bude přístupné řádnými komunikacemi vhodnými pro provoz 

nákladních vozidel. 
 
3.  Kupující se zavazuje objednávat zboží průběžně, minimálně 10 dnů před požadovaným termínem 

dodání, upřesňujícími objednávkami mailem, popř. telefonicky, na smluvených kontaktních číslech.  
 

IV.  
Cenové a platební podmínky 

 
1. Mezi smluvními stranami je shoda v tom, že kupní ceny sjednané v bodě č.I. jsou ceny včetně 

dopravy , bez DPH. Dále je mezi smluvními stranami nesporné, že cena včetně dopravy  platí 
pouze při vytížení dopravy minimálně o objemu 8000 l, resp. 12 tun.  

 
2. Kupující se zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu dle bodu č.I. do  15 dnů od data obdržení faktury  
 
3.  V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury prodávajícímu se kupující zavazuje zaplatit 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
4.  Prodávající si vyhrazuje právo jednat o úpravě ceny v případě prokazatelného celkového nárůstu 

přímých výrobních nákladů (suroviny, energie) a přepravních nákladů o vice než 10%.  
 
 

V.  
Trvání smlouvy 

 
1. Tato smlouva je platná právoplatným podpisem oběma smluvními stranami. 
 
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou dle bodu č.I. 
 
3. Tato smlouva skončí v níže uvedených případech: 
 

a) uplynutím smluvního období dle bodu č.I 
b) písemnou dohodou smluvních stran, a to k dohodnutému datu 
c) okamžitým odstoupením kterékoli smluvní strany v případě, kdy druhá strana hrubě porušuje   
        svoje povinnosti 

 
VI. 

 Závěrečná ustanovení 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
 
 
V Ptýrově dne    V Třeboni dne 25.5.2020 
 

Prodávající: 
 

Kupující: 
  
 
 
 
 
 
                    Ing. Věra Bednářová         Ing. Miroslav Kajan 
  jednatelka                    jednatel 


