
KUPNÍSMLOUVA 
podle § 2079 a násl. zákona ‹ˇ:. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

Prodàvajícím: 

Společnost: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
Sídlo: Mrstíkova 3, 461 71 Liberec Ill - Jeřáb 
IČO: 47311975 
DlČ: CZ47311975 
Bankspojení: 
Zastoupena: lng. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a 

lng. Václavem Sosnou, místopředsedou představenstva 
Registracei OR vedený Krajským soudem v Usti nad Labem, oddíl B, vložka 372 

dále jen jako „Prodávající“ na straně jedne

a 

Kupujícím: 

Společnost: Hotel Fénix s.r.o. 
Sídlo: Ještědská 279 

460 O8 Liberec XIX - Horní Hanychov 

IČO: 10918671 
DIČ: CZ10918671 
Bankspojení: 
Zastoupena: Mgr. Milena Medková Fillová 
Registrace: OR vedený Krajským soudem v Usti nad Labem, oddíl C, vložka 47194 

dále jen jako „Kupující“ na straně druhe 

Ve smlouvě společně jen jako „smluvní Strany“. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít 
tuto smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a 

povinnosti. 

I. Předmět smlouvy 
1. Prodávající prohlašuje, že je výlućným vlastníkem papírových jízdenek (dále jen předmětu koupě). 
2. Předmětem koupě jsou průběžně dodávky jízdenek pro jednotlivou jízdu, platných v síti 

provozovane Prodávajícím (dále jen jízdenky MHD), a určených ke konečnému prodeji cestujícím 
MHD 

3. Prodaně jízdenky MHD budou dodávány v množstvích a v sortimentu dle potřeb kupujícího 

(sortiment je omezen druhy dodaných jízdenek MHD V Liberci a Jablonci nad Nisou). Množství 
dodaných jízdenek je určeno počtem kusů, Sortiment je určen výší jízdneho, které jednotlive 

jízdenky vyjadřují. 
4. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Předmět koupě v požadovaném objemu a kvalitě 

a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu; Kupující se zavazuje, že Předmět koupě převezme a 

zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.



Il. Místo plnění 

Dodávka prodávaných jízdenek bude uskutečňována přímým odběrem Kupujícího V místě odběru, 

tzn. v kanceláři pro výdej jízdenek Prodávajícího Prodávající je 

oprávněn toto místo změnit. 
Předáním jízdenek MHD kupujícímu V místë odběru, přijímá Kupující odpovědnost za svěřené 

jízdenky MHD. Vlastnické právo nabývá až po zaplacení Předmětu koupě. 
Kupující je povinen označit místo prodeje jízdenek samolepkou MHD. Samoiepku dodá 

Prodávající. 

Ill. Kupní cena 

Cena celkového počtu prodaných jízdenek MHD je dána součinem počtu kusů odebraných 

jízdenek MHD a výše jízdného, jež vyjadřují (jízdné je zřetelně vyznačeno na každé jízdence 

MHD). 
Tato cena je včetně daně Z přidané hodnoty. 
Prodávající poskytne Kupujícímu Za zprostředkování prodeje jízdenek MHD rabat Z ceny 

celkového počtu odebraných jízdenek MHD ve výši 5%. 
Kupující se zavazuje zaplatit za každý odbér jízdenek MHD cenu stanovenou dle odst. 1 

poníženou o částku rabatu (Odst. 3). 

IV. Platební podmínky 

Platbu za Předmět koupě je povinen Kupující provést V hotovosti ještě před převzetím Předmětu 

koupě a to v místě odbéru. 

V. Další ujednání 

Kupující se zavazuje, že bude mít neustále v prodeji jízdenky MHD vybraného sortimentu tak, aby 
si je mohli cestující MHD kdykoli Zakoupit (V rámci otevírací doby kupujícího). 
Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu prodá jízdenky MHD vybraného sortimentu 

v požadovaném množství, ve dnech k tomu určených a při plnění podmínek této smlouvy. 
Kupujicí se zavazuje, že zakoupené jízdenky MHD použije pouze k jejich dalšímu prodeji občanům 
~ cestujícím MHD v Liberci a Jablonci nad Nisou ve svých prodejních zařízeních. To znamená, že 
Kupující nesmí přeprodávat zakoupené jízdenky MHD dalším prodejcům (třetím osobám) k 

dalšímu zprostředkovanému prodeji. 
Kupující se zavazuje, že zakoupené jízdenky MHD bude dále prodávat pouze za cenu jízdného 
vyznačeného na každé jízdence. Náklady a zisk ze Zprostředkovaného prodeje má Kupující 

hrazeny poskytnutým rabatem Z ceny zakoupených jízdenek MHD. 
Prodávající a Kupující jsou navzájem vázáni a ručí pouze za právní úkony uskutečněné 

mezi Prodávajícím a Kupujícím ve smyslu této smlouvy. Prodávající neručí za právní úkony 

Kupujícího učinéné vůči třetím osobám (např. při prodeji jízdenek cestujícím MHD). 
Kupující se zavazuje, že umožní oprávněným pracovníkům Prodávajícího kontrolu jím 

prodávaných jízdenek, kdykoliv o to požádají. 
Kupující ručí za všechny Škody, které způsobil Prodávajícímu nedodržením podmínek této smlouvy 

či svým jednáním vůči třetím osobám a zavazuje se je nahradit. 

Vl. Doba platnosti smlouvy 

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se do 
31.12.2021. 
Pokud před uplynutlim smluvené doby platnosti smlouvy ani jedna ze smluvních stran neprojeví 

písemně úmysl ve smluvním vztahu dále nepokračovat, má se za to, že obě smluvní strany 

souhlasí s prodloužením platností této smlouvy O další kalendářní rok za podmínek stanovených 

touto smlouvou. 
Platnost této smlouvy může končit: 



a) uplynutím smluvené doby platnosti smlouvy (za předpokladu písemného oznámení jedné ze 
stran, že dále ve smluvním vztahu nepokračuje), 

b) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
c) písemnou jednostrannou výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce. Výpovědní lhůta plyne od 1. 

dne následujícího kalendářního měsíce, od doručení výpovědi, 
d) písemnou jednostrannou výpovědí jedné ze smluvních stran bez výpovědní lhůty, toto je 

možné pouze v případě, že druhá smluvní strana prokazatelně neplní podmínky této smlouvy. 

VII. Ostatní práva a povinnosti stran 

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravene se řídí Českým právním 
řádem, zejmena občanským zákoníkem. 

Vlll. Závěrečná ustanovení 
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou smluvních 
stran. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran 
obdrží po jednom. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v případě Splnění podmínek zveřejněna v 

registru smluv podle Zákona Č, 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ,..) a nemohou být poskytnuty, a 
to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za Zveřejnění 
neoznačených údajů podle předešlé věty nenese Žádnou odpovědnost. 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost Za případně Škody takového plnění bez právního důvodu, a to i V případě, že druhá 
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí, 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem 
bezvýhradně souhlasí a na důkaz této své svobodné vůle připojuji své podpisy. 

7.? 
V Liberci dne: 

Za Prodávajícího: Za Kupujícího: 


