
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: ............. ........................................
[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce]
zastoupeno: [bude doplněna osoba, která bude podepisovat smlouvu] 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [bude doplněno] 
kontaktní osoby ve věcech technických: [bude doplněno]
doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, [bude doplněn název správy/závodu vč 
adresy]
jako „Prodávající“ na straně jedné

a

[název - bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněno] 
zastoupená: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
DIČ: [bude doplněno]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], odd. [bude doplněno], vložka [bude 
doplněno]
bankovní spojení: [bude doplněno] 
jako „Kupující“ na straně druhé

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

KUPNÍ s m l o u v u

číslo smlouvy: [bude doplněno]
k odkupu vytěženého/použitého materiálu získaného při opravě/výstavbě dálnice/silnice

I. třídy číslo: [bude doplněno]

I.
Předmět smlouvy

1. Prodávající je příslušný hospodařit s materiálem -  [bude doplněno], získaným při 
opravě/výstavbě dálnice/silnice I. třídy na stavbě „[bude doplněno]“, číslo: [bude 
doplněno], v k.ú. [bude doplněno] a obci [bude doplněno].

2. Předmětem této Kupní smlouvy je prodej nepotřebného materiálu - [bude doplněno], 
v celkovém množství [bude doplněno], který prodávající touto smlouvou prodává a



kupující se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. 
Kupující využije tento materiál v rámci akce/stavby [bude doplněn konkrétní účel prodeje 
materiálu zhotoviteli-kupujícímu].

II.
Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje:
a) Předmět prodeje převzít:

dne (ve dnech): [bude doplněno], 
v množství: [bude doplněno].

b) Místem převzetí je [bude doplněno] (místo stavby, skládky).
c) Nebude-li materiál převzat kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude 

prodávajícím deponován na místě [bude doplněno]. V tomto případě je kupující 
povinen uhradit prodávajícímu takto vzniklé náklady.

d) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 
5 následujících pracovních dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 
% z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.

2. Prodávající se zavazuj e:
a) Zajistit v dohodnutém termínu, tj. dne [bude doplněno] materiál k převzetí 

v dohodnutém množství [bude doplněno].
b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě, tj. [bude doplněno].

III.

1. Kupní cena se sjednává dohodou 
Sb. a vyplývá z provedeného 
obvyklé) číslo [bude doplněno]. Celková kupní cena se sjednává ve výši: [bude doplněno] 
Kč včetně DPH.

2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů po obdržení faktury od prodávajícího. 
Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý 
den prodlení.

Kupní cena
v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 
výběrového řízení/znaleckého posudku (ve výši ceny

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 Kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000



Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany této Kupní smlouvy prohlašují, že Kupní 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.

[Pozn. pro zpracovatele: Jsou uvedené různé varianty pro případ uzavírání kupní smlouvy 
v elektronické podobě nebo v listinné podobě (dle volby zadavatele) a varianty platnosti a 
účinnosti kupní smlouvy pro případ uveřejňování (nad 50 tis. Kč) či neuveřejňování (do 50 
tis. Kč) kupní smlouvy v registru smluv.]
4. Var. A: Tato Kupní smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní 

strany obdrží její elektronický originál. / Var. B: Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) 
stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

5. Var. A: Kupní smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Kupní 
smlouvy a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv / dnem jejího 
podpisu. / Var. B: Tato Kupní smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. / Var. C: Tato Kupní smlouva nabývá 
platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran.

6. Var. A: Tuto Kupní smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran 
ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. / Var. B: Tuto Kupní smlouvu je možné 
měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné 
podobě.

[Pozn. pro zpracovatele: Následující odstavce se použijí v případě kupních smluv s cenou 
vyšší než 50 tis. Kč bez DPH.]
7. Kupující bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Kupní smlouvy v registru

smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., neboť Prodávající je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost
smlouvy uveřejňovat.

8. Kupující nepovažuje obsah Kupní smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Var. A: NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO KUPNÍ SMLOUVY K NÍ 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Var. B:

V [bude doplněno] dne [bude doplněno] V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Za Prodávajícího: Za Kupujícího:



[bude doplněno]

Podpis oprávněné osoby

[bude doplněno]

Podpis oprávněné osoby


