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KUPNÍ  SMLOUVA  
______________________________________________________________________________________

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

A

PRODÁVAJÍCÍ

Žula Rácov,s.r.o.
sídlem Rácov 28, 588 51 Batelov IČO: 479 07 126
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 9302 
zastoupen

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka  drceného kameniva  v celkovém množství dle přílohy č. 1
této smlouvy.

1.2 Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti stanovené touto
smlouvou a kupující se zavazuje dodávku převzít a uhradit v souladu s čl. IV. této smlouvy kupní
cenu.

1.3 Zboží musí odpovídat svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi ČSN EN 13 043 (Kamenivo
pro asfaltové směsi  a povrchové vrstvy pozemních komunikací,  letištních a jiných dopravních
ploch):

 drcené kamenivo frakce 2/4 (2/5) obsah jemných částic f0,5 max;
 drcené kamenivo frakce 4/8 obsah jemných částic f0,5 max;

a dále požadavkům uvedeným v TP 96 (Vysprávky vozovek tryskovou metodou) v platném znění.
1.4 Místem  plnění  jsou  buď  jednotlivé  sklady  kupujícího  uvedené  v příloze  č.  1  této  smlouvy

nebo lom či expediční místo (sklad) prodávajícího – kamenolom Rácov.
O místě plnění rozhoduje kupující v objednávce. 

II. DODACÍ PODMÍNKY

2.1 Prodávající  bude  průběžně  dodávat  kupujícímu  zboží  v termínu  od  účinnosti  této  smlouvy
do 30. 10. 2020 na základě průběžných objednávek. Součástí dodávky zboží je dodací list a vážní
lístek.

2.2 Jednotlivé  dodávky  budou  objednávány  e-mailem,  kontakty  pro  jednotlivé  objednávky  jsou
uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. V objednávce bude dojednáno požadované množství, druh
zboží,  místo  plnění  a  termín  dodávky.  Termín  dodání  jednotlivých  dodávek  je  dohodnut
na min. 5 dnů  od  objednání. V případě  dodržení  minimálně  sjednané  lhůty  o  termínu  dodání
rozhoduje kupující.

2.3 Místo plnění a způsob dodávky: 

a) V případě, že kupující požaduje v objednávce dodat zboží do jeho skladu, přechod vlastnictví
na kupujícího nastává okamžikem složení zboží na stanoveném místě v místě plnění a podpisem
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dodacího  listu  kupujícím.  Dopravu do  místa  plnění  zajišťuje  prodávající.  Zboží  bude  dodáno
kupujícímu v pracovní dny, nebude-li dohodnuto jinak v pracovní době od 6:30 do 14:30hod.

       b) V případě, že kupující požaduje v objednávce dodat zboží v lomu či expedičním místě (skladu)
prodávajícího, je místem dodání plnící zařízení prodávajícího, přechod vlastnictví na kupujícího
nastává okamžikem naložení zboží na vozidlo kupujícího čí jím určeného přepravce. Prodávající
pak splnil svoji povinnost dodat zboží okamžikem naložení zboží na přistavené vozidlo zajištěné
kupujícím a předáním vážního lístku. Provozní doba prodávajícího v místě dodání je Po-Pá,

       6- 16 hod.
      V případě, že kupující na převoz zboží užije jiného přepravce, je povinen oznámit prodávajícímu

jméno přepravce a nese veškeré náklady na přepravu zboží.
2.4 Kupující je oprávněn objednat pouze takové množství, které potřebuje k vlastnímu využití a není

povinen odebrat předpokládané množství uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
      

III. KUPNÍ CENA

3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího jako cena
za  jednu  tunu  zboží  s nakládkou  zboží  na  přistavené  vozidlo  zajištěné  kupujícím  a  vážení
a jako cena za jednu tunu zboží  včetně nakládky,  vážení  a dopravy do místa  plnění  a složení
na stanoveném místě.

3.2 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Takto stanovené jednotkové ceny jsou
platné po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3.3 Cena  obsahuje  veškeré  náklady nutné  k úplné  a  řádné  dodávce  zboží  včetně  získání  dokladu
dle čl. V. odst. 5.2 této smlouvy a obsahuje předpokládané cenové vlivy v čase plnění.

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

3.5 Kupní cena je splatná v korunách českých. 
3.6 Cena za jednotlivé dodávky bude stanovena jako násobek množství v tunách a ceny za jednotku

uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.
3.7 Měření množství dodávaného zboží v jednotlivé dodávce bude prováděno na váze prodávajícího.

Výsledky měření  množství  dodaného zboží  budou zachyceny ve vážním lístku,  jehož originál
bude předán kupujícímu při dodávce zboží a kopie bude součástí faktury.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Zálohové platby se nesjednávají.
4.2 Úhrada kupní ceny bude realizována kupujícím na základě faktur, jejíž přílohou bude vážní lístek

dle čl. II. odst. 2.1 a čl. III. odst. 3.7 této smlouvy. Každá objednávka se fakturuje zvlášť.
4.3 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění

zdanitelného  plnění  se  považuje  den  předání  zboží  kupujícímu.  Faktura  bude  doručena
elektronicky na adresu  a bude v ní uvedeno místo plnění. 

4.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání  příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude provedena
na účet prodávajícího uvedený na faktuře.

4.5 Faktura  musí  mít  náležitosti  daňového  dokladu  dle  zákona  č.  235/2004Sb.,  o  dani  z přidané
hodnoty v platném znění. Celková částka na dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

4.6 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn fakturu
vrátit.  Prodávající  podle  charakteru  nedostatků  fakturu  opraví  nebo  vystaví  novou  a  doručí
ji kupujícímu.

4.7  Prodávající  dává  souhlas  s platbou  DPH  na  účet  místně  příslušného  správce  daně  v případě,
že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný
než zveřejněný bankovní  účet  podle  §  109 odst.  2  písm.  c)  zákona  č.235/2004 Sb.,  ve  znění
pozdějších předpisů
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V. ZÁRUKA A REKLAMACE

5.1 Prodávající  prohlašuje,  že  dodávané  zboží  bude  mít  v okamžiku  dodání  sjednanou  jakost,
což je schopen písemně doložit na vyžádání kupujícího.

5.2 Kupující vyzve prodávajícího po uzavření smlouvy k předložení dokladu o přilnavosti kameniva
k emulzi  či  emulzím,  které  kupující  bude  pro  vysprávky  komunikací  používat  v roce  2020.
Takovým dokladem je buď originál  čestného prohlášení  o přilnavosti  vystavené prodávajícím,
nebo kopie protokolu ze zkoušky. Z dokladů musí být patrna přilnavost ke všem požadovaným
frakcím. Prodávající je povinen předložit doklad do 30 dnů od obdržení požadavku kupujícího.

5.3 Prodávající poskytuje na zboží záruku na jakost v délce 24 měsíců.
5.4 V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží (skrytých vad či záručních vad)  je kupující neprodleně

o tomto  zjištění  písemně  informovat  prodávajícího.  Prodávající  je  povinen  bez  zbytečných
odkladů zahájit šetření a reklamační řízení.

5.5 Na žádost  prodávajícího je  kupující  povinen umožnit  prodávajícímu  prohlídku vadného zboží
a odebrání zboží.

5.6 V případě  oprávněné  reklamace  vad  bude  vada  řešena  slevou  nebo   dodáním  nového  zboží
až do místa  uložení  u  kupujícího  na  náklady  prodávajícího   nebo  vrácením  vadného  zboží
prodávajícímu  a  vrácením  kupní  ceny  vadné  dodávky  zboží  kupujícímu.  Výběr  řešení  vady
je zcela v kompetenci kupujícího. 

      V případě řešení reklamace dodáním nového zbožím je sjednána lhůta pro dodání nového zboží
do dvou pracovních dnů od doručení písemného požadavku kupujícího prodávajícímu. Ve stejné
lhůtě je povinen prodávající i odvést ze skladů kupujícího vadné zboží.

       V případě řešení reklamace vrácením zboží prodávajícímu a současně vrácení kupní ceny vadné
dodávky  zboží  kupujícímu,  je  prodávající  povinen  vrátit  kupní  cenu  vadné  dodávky  zboží
kupujícímu do 10 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení kupujícího, že zvolil tento
způsob řešení reklamační vady. Ve stejné době je prodávající povinen odvézt na svůj náklad vadné
zboží ze skladů kupujícího. 

       V případě  řešení  reklamace  poskytnutím  slevy  bude  tato  poskytnuta  kupujícímu
do 10 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení kupujícího, že zvolil tento způsob řešení
reklamační vady.

5.7 Odvoz vadného zboží  provede prodávající svými prostředky a na svoje náklady,  a to i  včetně
dopravy z místa uložení u kupujícího.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

6.1 V případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou zboží ( tzn. pokud nebude zboží i každá
jednotlivá dodávka dodána dle čl. II. odst. 2.2 a odst. 2.3 této smlouvy, v objednaném množství
a v dohodnuté jakosti) smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny objednaného zboží za každý i jen
započatý den prodlení.

6.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, je kupující povinen uhradit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

6.3 V případě prodlení s řešením uplatněných vad zboží dle čl. V. odst. 5.6 této smlouvy je prodávající
povinen  uhradit  kupujícímu  smluvní  pokutu  ve  výši  2.000,-Kč  za  každý  i jen  započatý  den
prodlení.

6.4 Smluvní  pokuty a úroky z  prodlení  sjednané v tomto  článku jsou splatné na základě písemné
výzvy se splatností 14 dnů od doručení druhé smluvní straně, která je povinna smluvní pokutu
hradit či úrok z prodlení hradit.

6.5 Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
6.6 Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní

pokuty  a  náhradu  prokázané  škody.  K zápočtu  dojde  snížením  výplaty  vyfakturované  částky
o případnou smluvní pokutu či prokázanou náhradu škody.
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VII. SKONČENÍ SMLOUVY

7.1  Smluvní  strany jsou oprávněny odstoupit  od této smlouvy v případě,  že druhá smluvní  strana
poruší  některou  ze  svých  povinností  stanovených  v této  smlouvě  nebo  v případě  zahájení
insolvenčního řízení vůči prodávajícímu nebo kupujícímu dle zákona č. 182/2006Sb., insolvenční
zákon,  ve znění  pozdějších předpisů  nebo v případě,  že  bude zjištěna nedostatečná přilnavost
dodávaného kameniva k emulzi používané kupujícím nebo na výzvu kupujícího dle čl. V. odst. 5.2
této smlouvy ve sjednané lhůtě prodávající doklad nepředloží. Smlouva zaniká třetí kalendářní den
od doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

7.2 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemně,  formou  oboustranně  podepsaného  dodatku  k  této
smlouvě,  není-li  v  této  smlouvě  stanoveno  jinak.  Pro  změnu  odpovědných  osob  uvedených
v příloze č. 2 této smlouvy není vyžadována forma dodatku.

8.2 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní,
se má za to, že písemnost byla doručena.

8.3 Smluvní strany se dohodly,  že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí  ustanovení
§1978, §2093, §2099 odst. 2, §2106 odst. 3, §2111, §2123, §2562 a v případě, že je místem plnění
sklad kupujícího také §2090 a 2091 občanského zákoníku.

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

8.5 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí.
8.6 Prodávající  souhlasí  se  uveřejněním  informací  o  této  smlouvě  dle  zákona  č.  106/1999Sb.,

o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  změn.  Prodávající  dále  souhlasí
se zveřejněním  celé  smlouvy  včetně  všech  příloh,  jejich  dodatků  a  skutečně  uhrazené  ceny
na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.

8.7 Tato smlouva  podléhá povinnosti  zveřejnění  dle  zákona č.  340/2015 Sb.,  ve znění  pozdějších
předpisů,  o  registru  smluv.  Uveřejnění  smlouvy  zajišťuje  kupují.  Prodávající  označil  tyto
jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: 

8.8 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 8.7 tohoto článku.

8.9 Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Místa plnění, množství zboží a jednotkové ceny 
Příloha č. 2 – Kontaktní čísla a maily

V Rácov,  dne 30.4 2020                                     V Brně dne 4. 6. 2020

…………………………………..                                  ………………………………………
 Žula Rácov,s.r.o.                  Ing. Zdeněk Komůrka

             ředitel SÚS JMK 
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Příloha č. 1 – Místa plnění, množství zboží a jednotkové ceny
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Příloha č. 2 - Kontaktní čísla a maily

Kontaktní údaje na kupujícího:

Kontaktní údaje na prodávajícího:
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