
Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
jednající:

Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390

jako „Prodávající' na straně jedné

a

SVODIDLA s.r.o.

se sídlem: 
IČ:
DIČ:

Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4
25052276
CZ25052276

bankovní spojení: 
zastoupen:

jako „Kupující na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, v platném znění, tuto

1. Prodávající je příslušný hospodařit s vytěženým materiálem získaným na akci „D4 Mníšek pod Brdy 
a Obořiště -  doplnění a výměna svodidel" na základě smlouvy o dílo č. 04PU-000549.

2. Předmětem této smlouvy je prodej železného šrotu v celkovém množství 52 460 kg, který 
Prodávající touto smlouvou prodává a Kupující se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit 
Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

KUPNÍ SMLOUVU
k prodeji vytěženého materiálu získaného na akci 

„D4 Mníšek pod Brdy a Obořiště -  doplnění a výměna svodidel" 
číslo: 6693/31/20-31210-ku

I.

Předmět smlouvy
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II.

Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje

a) převzít předmět prodeje: železný šrot
b) ve dnech: 20.10.2020
c) v množství: 52 460 kg
d) místem převzetí je: D4 Mníšek pod Brdy a Obořiště
e) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 5 následujících 

pracovních dnů se Kupující zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za 
každý započatý den prodlení.

2. Prodávající se zavazuje

a) zajistit v dohodnutém termínu, tj. do dne 20. 10. 2020 materiál k převzetí v dohodnutém 
množství.

b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě.

Kupní cena

1. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.
za železný šrot ve výši 115.412,- Kč bez DPH (52 460 kg x 2,20 Kč/kg), cena stanovena v místě 
a čase obvyklém.

Kupní cena celkem: 115.412,-Kč

2. Kupní cena bude Kupujícím uhrazena do 30 dnů od doručení faktury. Nebude-li kupní cena ve 
stanoveném termínu uhrazena, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

IV.

Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení -  jde o použitý 
materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho 
kvalitu kupujícím dodatečně reklamovat.

2. Věci neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 
a zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě 
pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné 
okolnosti bránící jejímu uzavření.

4. Kupující bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v příslušném registru smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

5. Kupující nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 
zákoníku.

6. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
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osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů), správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich 
zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, a 
přehledu práv a povinností ŘSD ČR, jsou zveřejněny na webové stránce ŘSD ČR 
(www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/gdpr) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího 
trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla 
ŘSD ČR nebo do jeho datové schránky ID zjq4rhz.

7. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží dvě.

1 7 - 12-  2020
V _________________________ , dne_________________
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http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/gdpr

