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Kupní smlouva

kterou dle ust § 2079 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

Masa agency s.r.o., se sídlem Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ 25288881 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533
53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka Email: info@suspk cz
zastoupená Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem, jako kupující (dále jen „kupující“)

ČI. I.
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího prodat a odevzdat kupujícímu knižní
publikaci - soubor vybraných fotografií: „Modernizace silnic II. a III. třídy v letech 2016- 
2020“ v množství 1000 ks (dále jen „předmět koupě"), a převést na kupujícího vlastnické 
právo k předmětu koupě. Kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí 
prodávajícímu kupní cenu.

2) Prodávající touto smlouvou prodává a kupující touto smlouvou kupuje předmět koupě a tento 
přijímá do svého vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu

ČI. II.
Kupní cena

11 ttCssmiW této SrUlOUyý sjednávají za předmět koupé kupní cenu ve vysi 450,- Kc (včetne
DPH) za 1 ks publikace, tedy celkem: 450.000,- Kč (včetně DPH1 
(slovy:čtyřistapadesáttisíckorun), (dále jen „cena“).
Tato cena je pevná a zahrnuje jak kompletní předmět smlouvy, tak veškeré náklady (včetně 
plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými 
nátěry apod.) prodávajícího.
DPH bude účtována podle platných právních norem a předpisů, kde rozhodnou dobou pro výši 
DPH je doba zdanitelného plnění. V případě, že prodávající není plátcem DPH, bude cena 
fakturována bez DPH.

2) Smluvní strany si sjednávají zaplacení ceny bezhotovostním převodem, a to na základě 
prodávajícím vyhotoveného a kupujícímu doručeného daňového dokladu/faktury. Právo 
prodávajícího na fakturaci, vzniká dnem předání předmětu koupě společně s doklady 
nezbytnými pro jeho užívání a uplatněni případných vad z titulu záruky za jakost. Faktura 
vystavená prodávajícím musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č 
235/2004 Sb. v platném znění.

3) Cena je splatná do 21 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury 
kupujícímu, a to bezhotovostním převodem na výše v záhlaví uvedený bankovní účet 
prodávajícího.



Cl. III.
Doba plnění

prodávající se zavazuje předat předmět koupě kupujícímu dne 30. 9. 2020, a to v sídle kupujícího 
uvedeného v záhlaví smlouvy.

ČI. IV.
Vlastnické právo

1) Účastníci smlouvy berou na vědomí, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě 
okamžikem jeho faktického předání a převzetí.

2) K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dojde okamžikem jeho převzetí ze strany 
kupujícího.

ČI. V.
Záruka, odpovědnost za vady

1) Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět koupě smluvní záruku v délce 60 měsíců.
2) V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, má kupující 

právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník, v platném znění.

ČI. VI.
Závěrečná ustanovení

O Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetl;, žt. 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2) Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Pardubického kraje bezodkladně po 
uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR.

3) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodné!',o 
obohacení.

4) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
------ 5AA-7- ň. Aa/oni? .Sh , nhňan^ký 7áknnik)

3) Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami.

6) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
7) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Pardubicích, dne 30. 08. 2020

Prodávající:

Maša agency s.r.o. 
David Kantor, jednatel
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V Pardubicích, dne 30. 09. 2020

Kupující:
Správa s údržba silnic 
Pardubického kraje
Doubravice 83 
533 53 Pardubice z-
IČ: 00085031 -M1

Z00085031

o kraje
. Miroslav Němec, ředitel


