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KUPNÍ SMLOUVA č. 7822 
uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 
 

1. SAKO Brno, a.s. 

I. 
Smluvní strany 

se sídlem: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 
zastoupena: Ing. Karlem Jelínkem, ředitelem společnosti, 

na základě plné moci ze dne 7.7.2021 
IČO: 60713470 
DIČ: CZ60713470 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. Brno - venkov 
Číslo účtu: 79033621/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371 

(dále jen „kupující“) 
 

a 
 
2. SUEZ CZ a.s. 

Se sídlem: Španělská 10/1073, 120 00Praha 2 - Vinohrady 
Zastoupena: Ing. Mojmírem Zálešákem, předsedou představenstva 
IČO: 25638955 
DIČ: CZ25638955 
Bankovní spojení:  X X X  
Číslo účtu: XXX 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378 

(dále jen „prodávající“) 
 

II. 
Úvodní prohlášení 

 
1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 02. 02. 2017 Smlouvu o nájmu movitých věcí (dále jen 

„Smlouva o nájmu“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 03. 2018 na pronájem celkem 
8 393 ks nádob na odpad. Smlouva o nájmu včetně dodatku č.1 tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. 

2. Smluvní strany dle odst. 4.2. „Smlouvy o nájmu“ uzavírají tuto Kupní smlouvu č.7822. 
 
 

III. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem je převod vlastnického práva prodejem a koupí z prodávajícího na kupujícího 

níže uvedených plastových/kovových neuzamykatelných nádob na směsný komunální 
odpad, a to o následujícím objemu a množství: 

 

Objem  nádoby 
v litrech 60 lt 110 lt 120 lt 140 lt 240 lt 1100 lt celkem 

Počet kusů XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

včetně všech složek, součástí a příslušenství, a to v takovém rozsahu v jakém se budou 
nacházet ke dni 01. 04. 2022 ‚dále jen „Předmět převodu“. 
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Předmět převodu je blíiže specifikován v příloze č. 1 Smlouvy o nájmu. 
 
 
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje převést odevzdat kupujícímu Předmět převodu 

a umožnit mu nabýt vlastnické právo k 01.04.2022 k výše uvedenému Předmětu převodu 
a kupujícího se zavazuje zaplatit kupní cenu a nabýt do svého vlastnictví s účinky od 01. 
04.2022 Předmět převodu dle odst.1 článku III této smlouvy, a to ve stavu, v jakém se 
bude Předmět převodu k tomuto datu nacházet. 

IV. 
Kupní cena a platební podmínky 

 
1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za Předmět převodu kupní cenu ve výši 

XXX Kč (XXX korun českých) bez DPH. 

2. K uvedené ceně bude připočtena DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění dle 
zákona č.235/2004 Sb. 

3. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po kompletním odevzdání a převzetí 
Předmětu převodu. 

4. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude daňový doklad, který bude splňovat náležitosti 
dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění se splatností 14 dní ode dne doručení 
kupujícímu. Adresa elektronické zaslání daňového dokladu: fakturace@sako.cz . 

5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat některou se zákonem stanovených 
náležitostí, má právo kupující vrátit daňový doklad prodávajícímu k doplnění či opravě. 
Nová lhůta splatnosti počíná ode dne opětného doručení daňového dokladu kupujícímu. 

6. V případě, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem (dle § 106a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZDPH“) 
nebo bude vyžadovat provedení platby na jiný účet než je zveřejněný účet prodávajícího 
(dle § 98 ZDPH), provede kupující platbu za plnění  ve výši základu daně z přidané 
hodnoty na účet uvedený ve smlouvě a platbu daně z přidané hodnoty na účet finančního 
úřadu (dle § 109a ZDPH). 

 
 

V. 
Doba plnění, předání, vady 

1. Touto   smlouvou   se   prodávající   zavazuje   převést   vlastnické   právo   k 01.04.2022 
k Předmětu převodu a kupujícího se zavazuje zaplatit kupní cenu a  nabýt do svého 
vlastnictví s účinky od 01. 04.2022. 

2. Vzhledem ke skutečnosti, že kupující Předmět převodu v současné době užívá na 
základě Smlouvy o nájmu a je mu dobře znám jeho stav, smluvní strany se výslovně 
dohodly, že: 

a) Předmět převodu je kupujícímu odevzdán bez dalšího k 01.04. 2022, aniž by předání a 
převzetí bylo předmětem zvláštního předávacího protokolu; 

b) kupující se tímto výslovně ve vztahu k prodávajícímu vzdává veškerých práv a nároků 
z vad Předmětu převodu. Prodávající neposkytuje záruku za jakost ani nenese 
odpovědnost za stav a vady Předmětu převodu. 
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VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, 
se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se 
řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  v platném 
znění. 

3. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních 
stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků. 

4. Podpisem této smlouvy prodávající bere na vědomí, že kupující je povinnou osobou dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále, že je osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn bez dalšího zveřejnit obsah celé 
smlouvy, a to prostřednictvím registru smluv dle citovaného zákona, nebo jiným 
způsobem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží 1 a prodávající 1 její 
vyhotovení. 

Nedílnou součástí Smlouvy je příloha č. .1 – Smlouva o nájmu movitých věcí včetně dodatku 
 
 
 
 
 
 

Kupující: 

V Brně dne ……………. 

 
Prodávající: 

V ……………… dne ……….. 
 
 
 

……………………………………………… ……Z…ál…eš…á…k ………16:2…2:1…9 +…02…'00…' ………… 

Ing. Karel Jelínek 
ředitel společnosti 
SAKO Brno, a.s. 

Ing. Mojmír Zálešák 
předseda  představenstva 
SUEZ CZ a.s. 
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