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Kupní smlouva
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
Kupující: DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha, č. ú. ......................................

Jménem kupujícího jedná: Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
....................................................
Tel.: ...................., e-mail: ................................

Prodávající: Brenntag CR s.r.o.
Mezi Úvozy 1850, Praha 9, PSČ 193 00
zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 20937 
IČO: 49613464 DIČ: CZ49613464, plátce DPH

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.u. .............................

Jménem prodávajícího jedná: Ing Viktor Janouškovec, jednatel, Ing. Martina 
Dvořáková, jednatelka

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
....................................................

Tel.: ...................., e-mail: ............................................

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění této kupní smlouvy je dodávka sody kalcinované Na2C03 (dále jen 

„zboží").
CPV: 24313310-7.

2. Prodávající je povinen dodržet tuto specifikaci:
• účinná látka min. 90 %
• NaCl max. 0,3 %
• MgO max. 0,6 %

3. Balení: 750 kg až lOOOkg big-bag se spodní výpustí na nevratnýcjh p a jg j |l$  “  °  rnns
Úsek řízení ředitele odštěpného závodu
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4. Prodávající se dále zavazuje dodat objednané předmětné zboží na níže uvedené místo 
plnění a kupující se zavazuje objednané předmětné zboží odebrat a uhradit sjednanou 
kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě.

III. Množství a doba plnění
1. Předpokládané množství odebíraného zboží je cca ...... tun.

2. Dodávka bude realizována průběžně v dílčích plněních na základě e-mailových 
objednávek kupujícího. Kupující není oprávněn požadovat dodávku za dobu kratší než 15 
dní ode dne odeslání objednávky.

3. Kupující není povinen přijmout zboží, které nepožadoval nebo požadoval v pozdějším 
termínu. Manipulační náklady související s oprávněným nepřijetím zboží (zejména 
doprava zpět) jdou k tíži prodávajícího.

IV. Místo plnění, způsob dodání
1. Místo plnění - DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, výrobní 

úsek č. 6, Stráž pod Ralskem.

2. Dodací podmínka DDP Stráž pod Ralskem dle Incoterms 2010.

3. Druh dopravy: autodoprava prodávajícího.

4. Zboží přebírá kupující v místě plnění převzetím dodacího listu.
5. K dodávce bude přiložen atest jakosti zboží, nejpozději s první dodávkou zboží poskytne 

prodávající kupujícímu bezpečnostní list dle nařízení REACH.

V. Cena zboží a platební podmínky
1. Cena dodávky předmětu kupní smlouvy je uvedena v českých korunách (CZK) a je 

dohodnuta následovně:

Cena za 1 tunu zboží přepočtená pro 100% obsah účinné látky včetně dopravy a cla 
činí:
......... Kč bez DPH
(slovy: .................... Kč bez DPH za 1 tunu)

K ceně bude připočtena DPH v platné výši v souladu se zákonem ě. 235/2004 Sb., o DPH, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. Jednotková cena za zboží je dále měnitelná pouze v případě objektivně prokázané změny 
legislativních podmínek (např. změna daňových nebo celních předpisů). Změna ceny musí 
být odsouhlasena oběma stranami a řešena písemným dodatkem k této kupní smlouvě.

3. Fakturace proběhne po převzetí každé dílčí dodávky. Dnem zdanitelného plnění je den 
převzetí dílčí dodávky zboží. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zák. 
ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující fakturu 
uhradí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury. Fakturu lze zaslat elektronicky na adresu 
faktury tuu @diamo. cz.
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VI. Garanční podmínky
1. Prodávající garantuje dodržení jakosti celého množství prodávaného zboží podle 

specifikace uvedené v čl. II odst. 2 této smlouvy.

2. V případě, že prodávající nesplní smluvně uvedené jakostní nebo množstevní parametry, 
není kupující povinen zboží převzít.

3. V případě vadného plnění se nároky řídí § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě vzniku pochybností o obsahu zásilky či v případě zjištění rozdílu mezi 
hmotností uvedenou v průvodních dokladech a hmotností zjištěnou kontrolním vážením 
při přejímce zboží, kupující neprodleně tuto skutečnost sdělí prodávajícímu, zpravidla 
e-mailem nebo telefonicky. Chybějící zboží bude dle dohody dodáno první následující 
dodávkou odeslanou po vzájemném odsouhlasení vzniklého rozdílu nebo bude 
bezodkladně vystaven dobropis na chybějící množství se splatností 14 dnů ode dne 
vystavení.

VII. Ostatní ujednání
1. Pro případ, že prodávající nedodrží termín plnění dodávky pro sjednané množství dílčího 

plnění (viz čl. III této smlouvy), sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
ceny nesplněné dodávky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky vzniká prodávajícímu právo 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

3. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

4. V případě prodlení s dodávkou delšího než 2 týdny, může kupující koupit zboží od jiného 
dodavatele a prodávající je povinen uhradit kupujícímu případný rozdíl v kupních cenách, 
a to na základě faktury vystavené kupujícím se splatností 15 dnů od vystavení faktury.

5. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také 
jen ,,ZoRS“). Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí kupující.

VIII. Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

v souladu se ZoRS dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Tato smlouva se uzavírá na 
období do 30. 4. 2018. V případě dosažení data 30.4. 2018 před dodáním celého 
smluveného množství zboží se mohou strany dohodnout na pokračování dodávek do 
vyčerpání smluveného množství.
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2. Tato smlouva může být ukončena:
a) dohodou smluvních stran;

b) odstoupením jedné z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně 
závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

3. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti 
zakládající možnost odstoupení od smlouvy zejména:

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží v plném nebo částečném objemu dle 
upřesnění podle čl. III této smlouvy o více než 2 týdny;

b) nedodržení jakosti zboží v souladu s podmínkami této smlouvy;
c) prodlení kupujícího s řádným zaplacením faktury o více než 14 dní.

4. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní- 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom 

obdrží každá ze smluvních stran.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu kupujícího.

5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční 
podpisy.

Ve stráži pod Ralskem dne: Q g -QQ. 2Q\j

Za DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu:

V Praze dne 2.8.2017 

Za Brenntag CR s.r.o.:

Ing. Viktor Janouškqvec, Jednatel 

Ing. Martina Dvořáková, Jednatel


