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Kupní smlouva 

uzavřená podle ustanovení §  2079 a následujících z. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1. Kupující 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1 

IČ: 00262978 

DIČ: CZ00262978 

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města   

ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru vnitřních věcí 

kontaktní osoba: Lubomír Popp, vedoucí odd. krizového řízení, tel.: 485 243 152, mobil: 720 422 865, 

e-mail: popp.lubomir@magistrat.liberec.cz 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 4096142/0800 

(dále jen „Kupující”) 

 

 

 

2. Prodávající 

PNEU HNÍDEK s.r.o. 

se sídlem Knoflíková 2814/8a, 466 01 Jablonec nad Nisou,                    

IČ: 25497561 

DIČ: CZ25497561 

zastoupena Miroslavem Hnídkem – jednatelem společnosti 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 2595482/0800 

Firma je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem,  

oddíl C, vložka 21089 

(dále jen „Prodávající”) 

 

(společně jen „Smluvní strany“) 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu: 

 2 kusy pneumatik Continental VanContact 4Season 195/75  R16C, 110/108R na 

vozidlo IVECO DAILY JSDH Krásná Studánka 

 6 kusů kovového prodloužení ventilu 45° – vracečka pro vozidlo JSDH Krásná 

Studánka 

 4 kusy pneumatik Barum BD 200 R 315/80 R22,5 156/150 L na vozidlo TATRA 

815 JSDH Machnín 

 2 kusy pneumatik Michelin 385/65 R 22,5 XZY3 160K TL na vozidlo TATRA 815 

JSDH Machnín 

 

 

Dodané zboží musí být nové. 
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2. Účelem smlouvy je nákup nových pneumatik pro výjezdová vozidla jednotek dobrovolných hasičů 

Krásná Studánka a Machnín. 

3. Veškeré použité materiály a zařízení musí být nové, schváleny pro použití v ČR a splňovat normy 

ČSN.  

 

                                                                   Článek III. 
Doba a místo plnění 

 

 

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v článku II smlouvy nejpozději do 31. 12. 2022. 

 

2. Místo plnění: provozovna prodávajícího na adrese Knoflíková 8a, 466 01 Jablonec nad Nisou.  

 

 

 

Článek IV. 

Kupní cena a platební podmínky 

 

Kupní cena byla stanovena na základě cenové nabídky prodávajícího ze dne 8. 12. 2022 

a činí:    

74 810 Kč bez DPH  
 

DPH 21 %: 15 710,10 Kč  

 

cena vč. DPH je 90 520,10  Kč  
 
1. Kupující neposkytuje zálohy. 

 

2. Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné 

k řádnému splnění závazků prodávajícího. Cena může být měněna a překročena pouze v souvislosti 

se změnou DPH. 

 

3. Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně účtována dle daňových předpisů platných v době 

vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) při fakturaci 

zdanitelného plnění. 

 

4. Faktura (daňový doklad) musí být vystavena do 15 dnů od kompletního předání zboží bez vad 

a odeslána na adresu sídla kupujícího nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení.  

 

5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne prokazatelného doručení kupujícímu.  

 

6. Faktura musí obsahovat náležitosti v rozsahu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění, zejména: 

- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

- den uskutečnění plnění, 

- cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem, 

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla  

- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 
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7. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních 

předpisů, je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu ve lhůtě splatnosti zpět. V takovém případě 

se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením a prokazatelným 

doručením opravené faktury kupujícímu.  

 

8. Dohodnutou cenu za dodané zboží uhradí kupující na základě faktury, která obsahuje všechny 

náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem 

na účet prodávajícího uvedený v této smlouvě nebo na účet, který prodávající kupujícímu písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy.  

 

 

Článek V. 

 Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu 

mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené 

touto smlouvou. 

 

2. Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 

které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 

způsobem předmětu smlouvy dotýkají. 

 

3. Prodávající je povinen dodat předmět plnění ve sjednané době. 

 

4. Prodávající vyzve kupujícího nejméně 5 dnů před dohodnutým termínem plnění k převzetí 

předmětu plnění. 

5. Kupující souhlasí s převzetím předmětu plnění i před uplynutím dohodnutého termínu plnění. 

 

 

Článek VI. 

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm 

 

Přechod vlastnictví ke zboží: kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího; 

převzetí bude prokázáno dodacím listem. 

 

     

 

Článek VII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

 

1. V případě, že prodávající nepředá kompletní předmět smlouvy v dohodnutý čas na dohodnutém 

místě, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny včetně 

DPH za každý den prodlení. 

 

2. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše 

prodávajícímu.  

 

3. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení 

ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.  

 

4. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávajícího 

vztahující se k této smlouvě včetně povinnosti utvrzené výše dohodnutou smluvní pokutou.  
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Článek VIII. 

Odpovědnost za vady díla, záruka 
 

 

1. Záruční doba na dodané zboží je 24 kalendářních měsíců od dodání zboží kupujícímu. 

 

2. Reklamační protokoly budou kupujícím číslovány. Kupující v reklamačním protokole uvede 

přibližnou specifikaci závady. 

 

3. Kupující se zavazuje nárok ze záruky uvedené v článku VIII. bodu 1 této Smlouvy  

u prodávajícího uplatnit bezodkladně po jeho zjištění, a to nejpozději do 7 dní ode dne okamžiku 

jeho zjištění. 

 

4. Prodávající rozhodne o reklamaci Kupujícího do 5 dní, ve složitých případech do 15 pracovních 

dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí 

k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se 

Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. 

 

 

 

Článek IX. 

Zveřejnění smlouvy 
 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude 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). 

 

2. 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. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

 

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 

strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník, 

v platném znění. 

 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

3. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství 

a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
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4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to 

prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.  

 

5. Prodávající nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Kupující obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží prodávající. 

 

7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána 

určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že 

obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely 

mezi sebou v souvislosti s poskytnutím služeb ujednat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí 

ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních 

předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 

s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy. 

 

8. Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými 

soudy České republiky. 

 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

10. Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení 

zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto 

zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová 

ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných 

ustanovení. 

 

11. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních 

údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to 

požádá jedna ze smluvních stran. 

12. Prodávající se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního 

postihu vzniklých kupujícímu vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu 

způsobených na straně prodávajícího (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené 

ceny plnění a/nebo smluvní pokuty). 

 

 

 

 

 

       V Jablonci nad Nisou 15. 12. 2022   V Liberci 15. 12. 2022 

 

 

 

 

 

 

………………………… ……………………………. 

  za prodávajícího  za kupujícího 

 Miroslav Hnídek  Ing. Zbyněk Vavřina 

   jednatel  vedoucí odboru vnitřních věcí 


