
 1 

Smlouva č. 1620020725 
Smlouva kupní 

 
uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

I. Smluvní strany 
 
Statutární město Brno 
Zastoupeno:  JUDr. Markéta Vaňková, primátorka 
Sídlo:   Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno 
IČ:    44992785    
DIČ:   CZ44992785 

 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:      
K podpisu smlouvy je oprávněna:                 Ing. MgA. Barbora Podhrázská, vedoucí KMCR  
(dále jen „kupující“) 
 
a 
 
RÓNA SCULPTURES s.r.o.  
Zastoupeno:   akademický malíř Jaroslav Róna, jednatel 
Sídlo:   Průběžná 57, 252 26 Roblín    
IČ:    05588669    
DIČ:    CZ05588669 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:   
 (dále jen „prodávající“) 

 
II. Vlastnické vztahy 

Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem prvního odlitku sochy Odvahy (markraběte Jošta 
Lucemburského) – modelu v měřítku 1:20, z bronzu. 
 

III. Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k movité věci, a to prvního odlitku 
sochy Odvahy (markraběte Jošta Lucemburského), specifikované v čl. II. smlouvy. 

2. Prodávající touto smlouvou prodává a kupující touto smlouvou kupuje výše uvedenou 
movitou věc a tuto přijímá do svého vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu. 

 
IV. Kupní cena 

1.  Účastníci této smlouvy sjednávají za předmět koupě kupní cenu ve výši 50 000,- Kč bez 
DPH, 60 500,- Kč s DPH. 

2.  Smluvní strany prohlašují, že předmět koupě je uložen u kupujícího a že kupující se stane 
vlastníkem předmětu koupě již okamžikem účinnosti této smlouvy. 

 
V. Platební podmínky 

1. Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím.  
2. Faktura bude mít náležitosti účetních daňových dokladů, zejména: 
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a) označení a číslo, 
b) označení smluvních stran, 
c) důvod fakturace,  
d) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 
e) den odeslání faktury a lhůta splatnosti, 
f) datum uskutečněného zdanitelného plnění, 
g) částka k úhradě. 

Datum splatnosti faktury bude činit min. 14 dnů ode dne doručení faktury. Pokud poslední 
den lhůty úhrady faktury vychází na den pracovního volna nebo pracovního klidu, je dnem 
rozhodným pro úhradu nejbližší následující pracovní den. 

3. Kupující je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Prodávající vystaví kupujícímu novou fakturu 
se správnými údaji a dnem doručení nové faktury začíná běžet lhůta její splatnosti. 

4. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. 
 

VI. Další ustanovení 
Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z celkové kupní ceny a to za každý započatý den prodlení. 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranami 
2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými 

dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom vyhotovení. 
5. 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 § 9 odst. 2 ve znění zákona č. 61/2006 Sb.).  

6. Zástupci smluvních stran si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
vlastnoručním podpisem. 

  
V Brně dne 17. 2. 2020 V Praze dne 12. 2. 2020 
 
 
 
 
 
 
………………………………                                     ……………………..………... 
         statutární město Brno                                                                   Jaroslav Róna  
      Ing. MgA. Barbora Podhrázská                                                       jednatel 
 vedoucí                                           RÓNA SCULPTURES s.r.o.   
Kanceláře marketingu a cestovního ruchu 


