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Kupní smlouva – vytěžený materiál při realizaci stavby 

"II/190 Železná Ruda - oprava" 

 uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) 

(dále jen „smlouva“) 

číslo smlouvy prodávajícího: 8600000842 
číslo smlouvy kupujícího:  16/PB/2017/K 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Prodávající: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

IČO:720 53 119   DIČ: CZ72053119 

datová schránka: qbep485 

zastoupena: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel 

kontaktní osoba: Radek Kadlec, tel. +420 376 333 920, e-mail: radek.kadlec@suspk.eu 

adresa pro doručování veškerých písemností: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

(dále jen „prodávající“) 

1.2. Kupující: 

BÖGL a KRÝSL, k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 58610  vedenou u MS v Praze 

sídlo: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5   

zastoupená: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx – jednatelé komplementáře 

                     xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx – prokuristé                   

IČO: 26374919  DIČ: CZ26374919   

telefon: xxxxxxxxx   

e-mail : xxxxxxxxxxxxx   

datová schránka: wqkrp88  

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel, tel. xxxxxxxxxxxxxx,  

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany 

 (dále jen „kupující“) 

II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY  

2.1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s čl. II. odst. 2.16. až 2.18. smlouvy o dílo „II/190 Železná Ruda - 
oprava“ uzavřené mezi prodávajícím jako objednatelem stavby (č. smlouvy objednatele 85000001149) 
a kupujícím jako zhotovitelem stavby (č. smlouvy zhotovitele 16/PB/2017/I) dne 5. 10. 2017 (dále jen 
„SOD“) a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a závazkem kupujícího učiněným 
v jeho  nabídce na veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím řízení, jehož výsledkem bylo uzavření 
SOD. 

2.2. Závazek prodávajícího: předat kupujícímu, resp. umožnit kupujícímu odběr níže uvedeného materiálu 
(vč. převodu vlastnického práva na kupujícího):  

materiál                           
vytěžené 
množství  

měrná jednotka 
jednotková 

cena 

cena 
celkem 

Vybouraná obalovaná 
směs 

810 t 130,- 105.300,- 

 
Celková smluvní cena v Kč bez DPH 

105.300,- 
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(dále jen „předmět plnění“). 

2.3. Závazek kupujícího: převzít, resp. odebrat předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu. 

2.4. Termín plnění: po jeho vytěžení kupujícím a po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi stranami 
dohodnuto jinak. 

2.5. Místo plnění: místo provádění stavebních prací dle SOD. 

2.6. Kupující se ve smyslu ust. §1916 věty druhé o.z. vzdává práva z vadného plnění, tj. předmět plnění 
přebírá ve stavu „jak stojí a leží“. 

2.7. Kupující se zavazuje odstranit předmět plnění z místa plnění nejpozději do 14 dnů od uzavření této 
smlouvy. 

2.8. Kupující se zavazuji zajistit, aby s předmětem plnění bylo nakládáno v souladu s právními předpisy 
(zejm. zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhl. č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady) a současně se zavazuje prodávajícímu tuto skutečnost 
prokázat do 5 dnů od výzvy učiněné prodávajícím nejpozději do pěti (5) let od uzavření této smlouvy. 

III. CENA PLNĚNÍ  A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Celková smluvní cena za předmět plnění činí: 105.300,- Kč bez DPH. 

(dále jen „cena plnění“) 

3.2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Cena plnění bude kupujícím hrazena na základě daňového dokladu (dál jen „faktura“) vystaveného 
prodávajícím. 

3.4. Faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu zák. 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“).  

3.5. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 
stanovené náležitosti kupujícímu. 

IV. SMLUVNÍ POKUTY 

4.1. Kupující je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny plnění dle čl. III. odst. 3.1. této 

smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním předmětu plnění z místa plnění 

oproti lhůtě sjednané v čl. II. odst. 2.7. této smlouvy. 

4.2. Kupující je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se zaplacením ceny plnění. 

4.3. Kupující je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za  nesplnění povinnosti dle čl. 

II. odst. 2.8. této smlouvy. 

4.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 

nárok. 

4.5. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 
písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 
očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 
smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 
stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy 
písemně odstoupit z důvodu jejího porušení kupujícím. 

5.3. Kupující výslovně souhlasí s tím, že prodávající zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. 
tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující 
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parametry obchodního tajemství, pokud kupující nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí 
prodávajícímu ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje apod.), spolu s odkazem na konkrétní 
normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí prodávající. 

5.5. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být vyhotovena (uzavřena) pouze v elektronické 
podobě, s naskenovanými podpisy oprávněných osob a doručovaná pouze na emailové adresy 
kontaktních osob. 

5.6. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 
pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 
 
 

prodávající:       kupující: 
 

V Plzni dne ........................     V Plzni dne ......................... 

 

 

 

____________________________    ___________________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  BÖGL a KRÝSL, k.s. 
Bc. Pavel Panuška      xxxxxxxxxxxxxx 
generální ředitel      prokurista 
 
 
 
 
 
 
        ___________________________ 
        BÖGL a KRÝSL, k.s. 
        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        prokurista 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


