
 
K U P N Í     S M L O U V A  

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 
1) E.ON Distribuce, a.s.  

se sídlem:  F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice  
          IČ: 28085400, DIČ: CZ28085400 

zastoupená: Ing. Jaroslav Strejček, vedoucí Regulace a obsluha účastníků trhu  
                    Mgr. Marie Princlíková, správce majetkových smluv   

 
            -  dále jako prodávající 
 
            a 
 
          ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace 
           se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ 763 14 
           IČ : 000 90 026, DIČ: CZ00090026 
           Organizace je zapsána zřizovací listinou ev.č.1539510091 vydanou Statutárním městem Zlín 
           Daňový režim : plátce daně bez nároku na odpočet 
           zastoupená : Ing. Roman Horský, ředitel 
 
           -  dále jako kupující 
 

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 
znění tuto kupní smlouvu: 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem venkovní trafostanice T6 ZOO 1 Štípa 
(400393), nacházející se na pozemku p.č. 1605/1 v katastrálním území Štípa. 
Předmětné energetické zařízení je prodej venkovní dvousloupové trafostanice T6 Z00 1 Štípa, 
včetně transformátoru 400kVA výrobní číslo : 1610913. Umístění trafostanice je zobrazeno 
v situačním snímku, který tvoří přílohu této smlouvy (dále jen předmět prodeje). 

 
II. 

Projev vůle 
 
Prodávající touto smlouvou prodává předmět prodeje uvedený v čl. I. této smlouvy kupujícímu 
a kupující tento předmět prodeje do svého výlučného vlastnictví kupuje a přejímá. 

 
III. 

Kupní cena a způsob úhrady 
 

Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb. o cenách 
v platném znění dohodly na kupní ceně dle ZP č.1560-42/16,  za předmět prodeje takto: 
Cena za trafostanici T6 ZOO 1  VN/NN       činí : 104 750 Kč 
Cena za transformátor 400kVA v.č.1610913 činí :  45 250 Kč 
 
Cena celkem :  150 000,- Kč 
Slovy:   stopadesáttisíc korun českých  



 
 
 
Sjednanou kupní cenu uhradí kupující dle smlouvy na základě faktury vystavené   
prodávajícím, do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.  
Kupní cena je uvedena bez DPH, které bude stanoveno v zákonné výši.  
 
 

IV.  
Doba a místo plnění  

 
Prodávající předal a kupující převzal předmět prodeje, tj. výše uvedené energetické zařízení 
dnem podpisu této smlouvy ve Štípě. 
 

V. 
 

Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody na předmětu plnění  
 

 
Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu prodeje a nese nebezpečí škody na výše 
uvedeném energetickém zařízení dnem jeho převzetí, tedy dnem podpisu této smlouvy.  

      O fyzickém předání sloupové trafostanice bude sepsán prodávajícím předávací protokol 
podepsaný zástupci obou smluvních stran ( za prodávajícího předá p. L. Oškera 

       tel.: 724 053 052). 
 
 

VI. 
Doklady vztahující se k předmětu prodeje  

 
Dokumentace související s předmětem prodeje: 
- Doklad o provozování TS  
- Atest a revize transformátoru 400kVA 

 
 

 
VII. 

Ostatní ujednání 
 
1. Prodávající seznámil kupujícího s technickým stavem výše uvedeného energetického 

zařízení, což tímto kupující potvrzuje a prohlašuje, že technický stav je dobrý a neshledal na 
něm žádné vady.  

2. Prodávající prohlašuje, že na předmětu prodeje neváznou žádné dluhy a práva třetích osob, 
zejména zástavní práva či jiné právní závady, ani nehrozí žádná soudní či jiná obdobná 
řízení, která by mohla omezit či ohrozit jeho dispoziční právo, a že kupující žádné závazky 
vůči třetím osobám spojené s předmětem prodeje nepřejímá. Pokud se toto prohlášení 
prodávajícího ukáže nepravdivým, odpovídá prodávající kupujícímu za škodu tím 
způsobenou. 

3. Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou 
smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji kterákoliv smluvní strana 
podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže 
druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

 
 
 



 
 

VIII. 
Smlouva o zřízení věcného břemene 

 
Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení věcného břemene není zapotřebí. Trafostanice 

se nacházet v zaploceném areálu, který zároveň napájí a kupující je vlastníkem pozemku, na 
kterém se tato trafostanice nachází.  

 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

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

dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), provede kupující. O uveřejnění smlouvy bude kupující prodávajícího bezodkladně 
informovat emailem. 

2. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen 
zajistit i u svých příp. subdodavatelů. 

3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází v plném rozsahu na případné právní 
nástupce obou smluvních stran.  

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si prostudovaly text smlouvy, nemají vůči 
němu žádných výhrad a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží dvě 
vyhotovení a kupující obdrží také dvě vyhotovení.  

 
 
V Brně dne……………                             Ve Štípě   dne ..................... 
 
Prodávající:     Kupující: 
 
 
………………………………….                     …………………………………………… 

  Ing. Jaroslav Strejček                                                   Ing. Roman Horský, ředitel 
     vedoucí Regulace a obsluha účastníků trhu                                                
            Mgr. Marie Princlíková 
         správce majetkových smluv  
 


