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KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍ

Český rozhlas
sídlem: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ: 45245053 DIČ: CZ45245053

bankovní spojení: 1001040797/5500

AZ pneu PRO CZ s.r.o.
sídlem: Polní 3D, 746 01 Opava
IČ: 28599098 DIČ: C228599098
zastoupen: _
bankovní spojení: 2108726988/2700

Zástupce pro věcná jednání:
Zástupce pro věcná jednání:

PŘEDMĚTPLNĚNÍ:
Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě,
jímž je 96 ks zimní pneumatiky (dále jen „zbOZI ) a povinnost kupujícího zboží převzít a
zaplatit za něj cenu dle této smlouvy.

DOBA PLNĚNÍ:

. Zboží bude kupujícímu odevzdáno nejpozději do:
[!
El, přičemž na Konkrétním datu odevzdání zboží jsou smluvní strany povinny se písemně
předem dohodnout

l2 týdnů od účinnosti této smlouvy.

|||.

. Místem odevzdání zboží kupujícímu je Český rozhlas viz jednotlivá dodací místa v příloze

MÍSTO PLNĚNÍ:

„Specifikace zboží“.
2. Řádné odevzdání zboží bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu obou smluvních

stran.

IV. CENAPLNĚNÍ:
1. Cena zboží celkem činí 116.584,- Kč bez DPH. Cena zboží je blíže rozepsána v příloze této

smlouvy. K částkám bude připočtena DPH v zákonné výši.

v. PLATEBNÍPODMÍNKY:

Výše uvedená cena zboží je konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související
s poskytnutím plnění dle této smlouvy (např. doprava plnění do místa plnění, zabalení plnění
apod.).

Výše uvedená cena zboží bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“),

který vystaví prodávající kupujícímu po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními
stranami. Splatnost faktury činí 24 dnů od data jejího vystavení, a to za předpokladu, že k
doručení faktury kupujícímu dojde do 3 dnů od data jejího vystavení. V případě pozdějšího
doručení faktury činí splatnost 21 dnů od data jejího skutečného doručení Kupujícímu.
Prodávající prohlašuje, že není v souladu s 5 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v platném znění (dále jen „ZoDPH“), tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se

dohodly, že v případě, že kupující bude ručit vsouladu s 5 109 ZoDPH za nezaplacenou
DPH, je kupující oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením
DPH na účet příslušného správce daně v případech d|e předchozí věty se považuje tato část

ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy
v případě, že prodávající bude prohlášen za nespolehlivého plátce před poskytnutím plnění
dle této smlouvy.



VI. ZÁRUČNÍPODMÍNKY:
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost na zboží v délce 24 měsíců.

VII.SANKČNÍ PODMÍNKY:
1. Bude-Ii prodávající v prodlení s dodáním zboží nebo jeho části dle této smlouvy, zavazuje se

zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zboží za každý započatý
den.

2. Smluvní pokutou není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné škody v plné výši
vzniklé z téhož právního důvodu.

3. Kupující je oprávněn výši případných smluvních pokut jednostranně započíst na cenu zboží.

VIII.ZÁVĚREČNÁUJEDNÁNÍ

VP

. Tuto smlouvu pokládejte za závaznou a akceptujte nejpozději do1 týdne.
Má-Ii být tato smlouva uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, v platném znění, zajistí její uveřejnění kupující a smlouva pak nabývá
účinnosti datem uveřejnění. Nepodléhá-Ii smlouva uveřejnění v registru smluv, nabývá
účinnosti datem akceptace prodávajícím dle předchozího odstavce. Smlouva se uzavírá na
dobu do řádného splnění jejího předmětu a účelu.
Práva a povinnosti vzniklá z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Akceptace smlouvy s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.
Prodávající není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí
osobu bez předchozího výslovného souhlasu kupujícího.
Jakékoli právníjednání, které by mělo za následek vznik, změnu nebo zánik práv a povinností
kterékoli ze smluvních stran souvisejících s touto smlouvou musí být učiněno písemně a musí

být podepsané oběma smluvními stranami.
Součástí této smlouvyjsoupřílohy:
Příloha č. 1: Specifikace zboží
Příloha č. 2: Protokol o předání

raze dne ........................ V ........... dne ............
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PŘÍLOHA Č. 1— SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Zimní pneumatiky pro vozidla Českého rozhlasu (2021-22)
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PŘÍLOHA Č. 2— PROTOKOL O PŘEDÁNÍ
Český rozhlas
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
zástupce pro věcná jednání

(dále jen jako „přebírající“)

a

Název
IČ 28599098, DIČ CZ28599098
zástupce pro věcná jednání

(dále jen jako „předávající“)

1.

1.

|.

Smluvní strany uvádí, že na základě kupní smlouvy ze dne ............. odevzdal níže

uvedeného dne předávající (jako prodávající) přebírajícímu (jako Kupujícímu) následující
zbožt

96 ks pneumatiky zimní viz Příloha č. 1 - Specifikace zboží a ceny

Přebírající go grohlídce zboží gotvrzuje odevzdání zboží v ujednaném množstvíl jakosti
a grovedení.

Pro případ, že zboží nebylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a přebírající
ztohoto důvodu odmítá převzetí zboží (či jeho části nebo jednotlivého kusu) strany níže

uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, počet vadných kusů, termín dodání bezvadného

zboží a další důležité okolnosti:

Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jed nom vyhotovení.

V ............ dne ................. V ............ dne ............
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