
KUPNÍ SMLOUVA 
Č.j. KRPT-235712-2/ČJ-2022-0700AO 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

Sídlo : 30.dubna 1682/24, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČ: 75151502 

DIČ: CZ75151502 

Bankovní spojení: ČNB Ostrava 

Číslo účtu: 
Zastoupená : plk. Ing. Tomáš Rychtar, náměstek ředitele pro ekonomiku 
Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Drozd 

Telefon: 

Fax: 

E-mail:  

(dále jen „kupující“) 
a 

Pneu Hnídek s. r. o. 
Sídlo: Knoflíková 2814/8a, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Kontaktní adresa: Knoflíková 2814/8a, 466 01 Jablonec nad Nisou 

IČ: 25497561 

DIČ: CZ25497561 

Jejímž jménem jedná: Lenka Hnídková - jednatelka 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: Andrea Plátková 

Telefon: 

e-mail:  

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
21089 

(dále jen „prodávající“) 

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) na 
základě 
„Rámcové dohody na dodávky pneumatik pro roky 2020 a 2021“, č. j. MV-78379-37/OSM- 
2019 uzavřené dne 12. prosince 2019 (dále jen „rámcová dohoda“) a „Dodatku č. 2“ ze dne  
9.7.2021 k této Rámcové dohodě pod č.j. : MV-78379-57/VZ-2019.   
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za sjednaných podmínek kupujícímu nové a 
nepoužité pneumatiky v množství a typech níže uvedených (dále jen „zboží“) a převést na 
kupujícího vlastnické právo k tomuto níže uvedenému zboží: 

 

2. Všechny dodávané pneumatiky budou homologované. 

3. Pneumatiky dodávané dle této kupní smlouvy nebudou v době převzetí kupujícím starší 
dvou let. 

4. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a 
v termínech stanoveném touto smlouvou. 

 

Článek III. 
Doba a místo plnění 

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě s kupujícím do sjednaného místa, 
kterým je areál Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. 
ul. Frýdlantská 2402, 738 01 Frýdek-Místek-část Bahno 

2. Dodávka zboží bude jednorázová, v termínu do 8.11.2022. 

Článek I V. 
Předání a převzetí zboží 

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (technické parametry), jak 
bylo sjednáno v této smlouvě. 

2. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol (dodací list) ve dvou 
vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení protokolu. 

3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího 
(dopravce). 

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od 
prodávajícího. 

rozměr pneu cena za 1 ks  v Kč bez DPH  počet ks cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH název výrobku

165/70R14 81T zimní 1 082,26                        50 54 113,00         65 476,73           Fulda  Kris ta l l  Montero 3

185/60R15 84H letní 1 460,68                        100 146 068,00       176 742,28         Goodyear Efficient Perf.

185/60R15 88T zimní 957,18                           100 95 718,00         115 818,78         Nexen Winguard snow G3 WH21 XL

205/55R16 91V letní 1 443,72                        300 433 116,00       524 070,36         Dunlop BluResponse

205/55R16 91H zimní 1 175,54                        100 117 554,00       142 240,34         Sava Eskimo HP2

205/55R16 91V zimní 2 466,62                        400 986 648,00       1 193 844,08      Dunlop Winter Sport 5

205/60R16 96V letní 1 161,76                        14 16 264,64         19 680,21           Kormoran Road Performance XL

215/65R16C 109T zimní 2 282,18                        50 114 109,00       138 071,89         Maxxis  Vansmart Snow WL2

225/40R18 92W zimní 3 302,96                        12 39 635,52         47 958,98           Michel in PA5

225/65R17 99H letní 1 746,88                        20 34 937,60         42 274,50           Nexen N Blue HD Plus

225/60R17 99H zimní 2 017,18                        20 40 343,60         48 815,76           Sava Eskimo SUV 2

1166 2 078 507,36    2 514 993,91      



Článek V. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Cena je sjednána ve výši                                2 078 507,36,- Kč bez DPH    

                     436 486,55,- Kč DPH 21% 

                                       2 514 993,91,-  Kč s DPH 

Cena je za množství 1166 kusů pneumatik v počtu, rozměru a ceně uvedené v čl. II   
kupní smlouvy. 

2. Tato sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu 
do místa plnění, nakládku a vykládku a včetně odvozu a ekologické likvidace opotřebených 
pneumatik). 

3. Cena bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále „faktura“) vystaveného 
prodávajícím do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí zboží kupujícím. 
Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle 
ustanovení § 435 občanského zákoníku a dále musí obsahovat číslo smlouvy, cenu 
dodaného zboží, množství dodaného zboží, den jeho dodání. 

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. 

5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z 
bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě 
splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. 
Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 
kalendářních dnů. 

6. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo 
jeho části. 

7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny za zboží. 
Okamžikem prokazatelného doručení náležitě doplněné či opravené faktury na kontaktní 
adresu kupujícího začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů. 

 

Článek VI. 
Záruka za jakost 

1. Prodávající ručí za jakost zboží a kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u 
předmětu smlouvy vyskytne v době 24 měsíců (záruční doba) od data převzetí za podmínek 
uvedených v záruční listině. 

2. Běh záruční doby začíná ode dne převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá 
prodávající. 

3. Prodávající zajistí záruční servis po dobu záruční doby od dodání zboží. Uplatnění práva 
z vady musí být provedeno písemně. 

CELKEM 



4. Zjistí-li kupující vady týkající se druhu a jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn 
odmítnout jeho převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení o kupní smlouvy kupující 
bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu. 

5. Vady, které kupující zjistí až po převzetí dodávky zboží, je prodávající povinen odstranit 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Prodávající odstraní vady 
bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle kupní smlouvy. 
Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení 
od kupní smlouvy podle bodu 4 čl. VI kupní smlouvy. 

6. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu. 

Článek VII. 
Sankce, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží ze strany prodávajícího nebo v případě 
nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží, je prodávající povinen uhradit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý, 
byť i započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace je 
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
reklamovaného předmětu plnění včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za kalendářní den. 

3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za nedodržení termínu splatnosti úrok z prodlení 
v zákonem stanovené výši. 

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy byla 
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na 
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na 
náhradu škody v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží. 

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména 

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než deset kalendářních dnů; 
b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VI.; 
c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího. 

7. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s 
úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát 
kalendářních dní. 

8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení. 

Článek VIII. 
Ostatní ujednání 

1. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

2. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 



nebo služeb z veřejných výdajů. 

3. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při 
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy. 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V 
souladu s ustanovením § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejněním těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv) 
nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Smlouva je uzavřena do doby splnění veškerých závazků z ní vyplývajících. 
3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování 

součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke sjednávání 
změn nebo rozsahu této smlouvy. 

4. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

5. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou 
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě. 

6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
příslušnými obecnými soudy. 

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu 
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden 
prodávající. Kupující po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční 
číslo této smlouvy. 

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

                         Jablonec nad Nisou dne: 

                         Za prodávajícího:  

plk. Ing. Tomáš Rychtar                                              Ing. Lenka Hnídková 

náměstek ředitele pro ekonomiku                               jednatelka 

Ostrava dne: 

Za kupujícího: 


