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č. smlouvy kupujícího:

KUPNÍ SMLOUVA
kterou na základě ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

uzavřeli:

1) Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 92 785, DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111 211 222/0800
K uzavření této smlouvy oprávněn na základě svěření této pravomoci Radou města Brna:
Ing. Martin Račanský, vedoucí Odboru dop
Ve věcech technických oprávněna jednat: projektový manažer PR
Referátu městské mobility Odboru dopravy

dále jen „Kupující“

a

2) REDA a.s.
Sídlo: Hviezdoslavova 1456/55d, 627 00 Slatina

7

dále jen „Prodávající“

Čl. I
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věci dále specifikované
v této smlouvě a umožní mu nabýt vlastnické právo k nim, a Kupující se zavazuje, že tyto
věci převezme a zaplatí Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

2. Předmětem koupě jsou propagační předměty pro propagaci rezidentního parkování (dále
jen „předmět koupě“), které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou
součástí této smlouvy. Na propagačních předmětech bude plně čitelné logo města Brna a
webové stránky www.parkovanivbrne.cz. Manuál ke správnému užívání loga bude
prodávajícímu poskytnut při uzavření této smlouvy.

3. Konečná podoba předmětu koupě (umístění a velikost loga a webových stránek) včetně
konkrétních barev bude konzultována a před odevzdáním odsouhlasena osobou oprávněnou
jednat za Kupujícího ve věcech technických.
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Čl. II 

Čas a místo plnění 
1. Prodávající předá Kupujícímu předmět koupě nejpozději do 30. 11. 2019 na adrese 

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno. 
 

2. O předání předmětu koupě bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména seznam předávaných předmětů, datum jejich předání a podpisy 
zástupců stran. 
 

3. Převzetím předmětu koupě nabývá kupující vlastnické právo k předmětu koupě. 
 

Čl. III 
Kupní cena, fakturační a platební podmínky 

1. Celková kupní cena činí: 36.400,- Kč bez DPH  
  7.644,- Kč DPH  
44.044,- včetně DPH  

 
2. Jednotkové ceny za každý propagační předmět jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 
 
3. Kupní cena bude Kupujícím zaplacena na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy 

na základě faktury doručené Kupujícímu při předání poslední části předmětu koupě. 
 

4. Faktura bude obsahovat uvedení názvu veřejné zakázky „Propagační předměty – rezidentní 
parkování“, uvedení prodávajícího a kupujícího, datum vystavení faktury a další náležitosti 
stanovené příslušnými právními předpisy pro daňové doklady. 
 

5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. 
 

6. Kupující je oprávněn vrátit Prodávajícímu fakturu do dne její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě počne běžet doručením 
opravené faktury Kupujícímu nová lhůta splatnosti faktury. 
 

7. V případě, že Prodávající uvedl v záhlaví této smlouvy bankovní účet, který není určen ke 
zveřejnění správcem daně v registru DPH, je Kupující oprávněn platbu provést na bankovní 
účet Prodávajícího, který v tomto registru zveřejněn je. 

 
Čl. IV 
Sankce 

1. V případě prodlení Prodávajícího s předáním předmětu koupě Kupujícímu se Prodávající 
zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného plnění bez 
DPH za každý i započatý den prodlení. 
 

2. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury se 
Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 
 



.

3. Splatnost sankcí nastává 21 dnů od doručení vyúčtování sankce druhé smluvní straně.

Čl. V
Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanovení zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž dva obdrží Kupující a jeden
Prodávající.

4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (zejména ustanovení § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona 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. Smluvní
strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv. Smluvní
strany se dohodly, že tuto smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv statutární
město Brno.

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7. Tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy poslední smluvní stranou.
Účinnosti nabývá tato smlouva dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace propagačních předmětů tvořících předmět koupě

Za Kupujícího: Za Prodávajícího:

V ……………... dne …………….. V ……………... dne ……………..

______________________ ____
Ing. Martin Račanský
vedoucí odboru obchodní ředitelka
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Příloha č. 1 smlouvy 
Specifikace propagačních předmětů tvořících předmět koupě 
 
 

Antistresové autíčko (barva zelená, modrá, červená) – celkem 1 000ks s jednobarevným 
nápisem www.parkovanivbrne.cz a logem města Brna, rozměry cca 9,5 x 5,5 x 5,2 cm 

• Zelené 300ks 

• Modré 300ks 

• Červené 400ks 

1 ks 36,40Kč 

 

Ilustrační obrázek 
 


