TEZAS servis a.s., Panelová 289, 190 15 Praha 9 – Satalice

Kupní smlouva
číslo : 140015
Prodávající
Firma: TEZAS servis a.s.
Sídlo: Panelová289/6
IČO: 24765180
DIČ: CZ24765180
Rg. MS Praha, OR – oddíl B/16656
Telefon: 281023111
Fax: 281023311
Bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú. 117243903/0300
Oprávněná osoba jednající jménem prodávajícího: Ing. Radislav Rožánek, předseda představenstva

a

Kupující
Firma: Divadlo Spejbla a Hurvínka
Adresa: Dejvická 38/919
IČ: 00064360
DIČ: CZ00064360
Telefon: 224313297
Bankovní spojení: KB Praha, č.ú. 2338-021/0100
Oprávněná osoba jednající jménem kupujícího: Mgr. Helena Štáchová, ředitelka divadla
uzavírají spolu tuto kupní smlouvu:

I. Předmět smlouvy
1. Zboží, množství a cena
Prodávající se zavazuje prodat a kupující se zavazuje koupit následující výrobky v uvedeném
množství za uvedenou cenu:
Druh výrobku

Množ.

Crossway PRO

1

Cena za 1 kus

DPH 21%

Celkem za 1 kus

Celkem

4.448.000,-

934.080,-

5.382.080,-

5.382.080,-

Celková kupní cena za zboží bez DPH činí 4.448.000,- Kč (slovy čtyřimilionyčtyřistačtyřicetosmttisíc
korun českých). K ceně bude připočteno DPH dle platných daňových předpisů.
2. Cenová a měnová doložka
neobsazen
3. Zvláštní provedení, úpravy, doplňky
Přesná specifikace požadavků kupujícího na provedení, úpravy a doplňky uvedených výrobků je
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
4. Průvodní doklady
Prodávající je povinen dodat se zbožím následující doklady:

dodací list, technický průkaz, záruční list na baterie, návod k vozu a k jeho příslušenství, servisní sešit
vč. záručních podmínek, seznam výbavy vozu (případně záruční list k dodatečné výbavě vozu).

II. Lhůta a místo plnění
1. Lhůta k plnění
Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 30. listopadu roku 2014, nejdříve však do 210 dní
od podpisu KS. V případě nedodržení požadovaného termínu zaplacení zálohy se termín pro vyrobení
vozidla po odsouhlasení oběma smluvními stranami odpovídajícím způsobem posouvá. Přesné datum
předání zboží v rámci uvedeného měsíce bude stanoveno dohodou stran. Nedojde-li k dohodě, stanoví
prodávající datum předání ve výzvě k odběru zboží.
2. Výzva k odběru zboží
Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží prokazatelným způsobem (faxem, dálnopisem,
telegramem nebo doporučeným dopisem na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy) alespoň 5
pracovních dní před termínem předání zboží.
3. Místo plnění
Předání zboží se uskuteční ve stanovený den odběru v na adrese prodávajícího – TEZAS servis a.s.,
Panelová 289, Praha 9 - Satalice, v době mezi 9.00 a 14.00 hodinou.
4. Náhradní odběr
Nedojde-li ve stanovený den k odebrání zboží kupujícím, je prodávající povinen rezervovat zboží pro
kupujícího max. dalších 20 dnů. Kupující je oprávněn odebrat zboží kdykoli během těchto 20 dnů,
vždy v pracovních dnech mezi 9.00 a 14.00 hodinou; je však povinen prokazatelně oznámit náhradní
termín odběru prodávajícímu alespoň 2 pracovní dny předem.
5. Převzetí zboží
Kupující převezme zboží buď osobně (tj. osobou oprávněnou jednat jeho jménem - osoba uvedená v
záhlaví této smlouvy) nebo jej převezme jeho zástupce. Při osobním převzetí je oprávněná osoba
povinna prokázat prodávajícímu svoji totožnost. Při převzetí zástupcem je tento povinen prokázat
prodávajícímu svoji totožnost a předložit plnou moc, opravňující jej k převzetí zboží za kupujícího.
Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Prodávající není povinen předat zboží jiným než výše
uvedeným osobám.
6. Právo nepředat zboží
Prodávající není povinen předat kupujícímu zboží dříve, než bude v souladu s čl. III. Smlouvy
splacena celá kupní cena.
7. Neodebrání zboží
Jestliže kupující nepřevezme zboží je povinen uhradit prodávajícímu náklady na odstavení výrobků,
které činí 1.000,- Kč za každý výrobek a den.

III. Platební podmínky
1. Forma plateb
Veškeré platby ve prospěch prodávajícího se uskuteční na bankovní účet prodávajícího, uvedený v
záhlaví smlouvy. Případné platby ve prospěch kupujícího se uskuteční na bankovní účet kupujícího,
uvedený v záhlaví smlouvy.
2. Záloha
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu ve výši 50% z kupní ceny, tj. 2.224.000,- Kč bez
DPH do 10 dní od podpisu kupní smlouvy.
Záloha je nevratná v případech, kdy prodávající od smlouvy odstoupí dle čl. V.3. této smlouvy a
v případě zániku smlouvy podle článku V.2 této smlouvy. V ostatních případech je záloha vratná;
prodávající má však právo odečíst z nich veškeré pokuty, penále, úroky, náhrady škody a případné
další náklady, na které má nárok podle zákona nebo této smlouvy.

3. Splacení kupní ceny
Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu dle bodu I.1. smlouvy, sníženou o zaplacenou zálohu tj.
2.224.000,- Kč bez DPH před odběrem zboží.
4. Uskutečnění platby
Jakákoli platba se považuje za uskutečněnou dnem, kdy byla připsána na účet prodávajícího (příp.
kupujícího). Tímto dnem je splněna povinnost kupujícího (příp. prodávajícího) zaplatit.
5. Smluvní pokuta při prodlení s placením
Je-li kupující v prodlení s placením zálohy nebo zbytku kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany výslovně
sjednávají, že prodávající je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující výši sjednané smluvní
pokuty.

IV. Záruka a vady zboží
1. Záruční prohlášení, záruční podmínky
Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku za odebrané zboží. Záruční podmínky jsou obsaženy
v Servisním sešitě, který je samostatnou a nedílnou součástí této smlouvy.
2. Záruční doba
Prodávající poskytuje základní záruku po dobu 24 měsíců na celé vozidlo od okamžiku registrace
vozidla do provozu a nastartování záruky v Záručním dokumentu. Na prorezavění karoserie tzn.vznik
otvoru v části karoserie vlivem přirozeného působení povětrnostních podmínek a oxidace materiálu za
podmínky, že nedošlo k mechanickému poškození povrchové ochrany karoserie poskytne záruku 60
měsíců. Podmínkou uplatnění záruky je dodržení pokynů v Návodě na obsluhu a údržbu vozidla,
dodržování všech pravidelných i nepravidelných prohlídek a oprav výlučně v autorizovaných
servisních střediscích Iveco. Informace o všech servisních úkonech musí být kompletně a bezchybně
zaznamenané v Servisním sešitě. Další záruční podmínky jsou uvedené v Servisním sešitě, který tvoří
neoddělitelnou součást této smlouvy a bude kupujícímu předán při přebírání vozidla. Ustanovení této
smlouvy mají přednost před ustanoveními záručních podmínek v Servisním sešitu. Záruční doba u
každého jednotlivého vozidla počíná běžet registrací vozidla.
3. Odpovědnost za vady
Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na
kupujícího, a v rozsahu záručních podmínek za vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době.
Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se odpovědnost prodávajícího za vady příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
4. Nároky z vad zboží
Jestliže má zboží vadu, za kterou odpovídá prodávající, je kupující v uvedeném pořadí oprávněn:
1. požadovat odstranění vady opravou zboží; není-li vada odstraněna prodávajícím v přiměřené lhůtě,
nebo oznámí-li prodávající písemně kupujícímu, že vadu nelze odstranit, je kupující dále oprávněn
2. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; v případě, že se smluvní strany nedohodnou na výši
slevy z kupní ceny do 90 dnů ode dne, kdy kupující tento nárok uplatnil, je kterákoli strana
oprávněna obrátit se ve lhůtě 30 dnů na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a
Agrární komoře České republiky v Praze, aby o přiměřené slevě z kupní ceny rozhodl; rozhodnutí
Rozhodčího soudu bude pro smluvní strany konečné a závazné; nevyužije-li žádná ze stran
možnosti určení slevy Rozhodčím soudem, nebo je-li vada výrobku takového charakteru, že
výrobek nelze užívat, je kupující dále oprávněn
3. odstoupit od smlouvy.
Kupující uplatňuje nároky z vad písemně u prodávajícího, vždy spolu s označením vady, jíž se
nárok týká.

V. Změna a zrušení smlouvy, odstoupení
1. Změna a zrušení smlouvy

Tato smlouva může být změněna nebo zrušena pouze po dohodě obou stran, a to písemně s podpisy
oprávněných osob. Prodávající však může jednostranně změnit cenu v souladu s článkem I.2.
smlouvy. Smlouva se dále ruší nezaplacením zálohy a odstoupením od smlouvy některou ze stran dle
následujících bodů.
2. Zánik smlouvy nezaplacením zálohy
Jestliže kupující nezaplatí zálohu ani do 20 dnů po dni, kdy měla být dle čl. III.2. zaplacena, tato
smlouva zaniká. Kupující i po zániku smlouvy odpovídá za škodu, kterou tímto porušením smlouvy
způsobil. Kupující je rovněž i nadále povinen zaplatit smluvní pokutu dle čl. III.5., a to za 20 dnů
prodlení.
3. Odstoupení od smlouvy prodávajícím
Prodávající má právo od smlouvy odstoupit, je-li kupující v prodlení se splacením kupní ceny (čl. III.3
smlouvy) o více než 20 dnů. Odstoupení nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu
smluvní pokutu dle čl. III.5. za dobu od počátku prodlení do odstoupení, ani na povinnost nahradit
prodávajícímu veškeré vzniklé škody.
Prodávající má dále právo od smlouvy odstoupit, je-li kupující v prodlení s převzetím zboží více než
20 dnů. Odstoupení dle tohoto bodu nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu náklady
na odstavení výrobků dle čl. II.7., a to za dobu od počátku prodlení do odstoupení, ani na povinnost
zaplatit smluvní pokutu dle čl. III.5., a to za dobu od počátku prodlení do odstoupení, ani na povinnost
nahradit prodávajícímu veškeré vzniklé škody.
Prodávající má dále právo od smlouvy odstoupit, jestliže se z jednání kupujícího stane zřejmým, že
nebude schopen dostát svým peněžním závazkům, z této smlouvy vyplývajícím, a v přiměřené lhůtě
neposkytne prodávajícímu na jeho žádost dostatečné zajištění ve formě ručení, bankovní záruky, nebo
jiné vhodné zajištění.
4. Odstoupení od smlouvy kupujícím
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže prodávající nesplní svůj závazek předat
kupujícímu zboží ani v měsíci následujícím po měsíci, kdy mělo být dle této smlouvy nejpozději
plněno.
Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě uznané reklamační vady výrobku, v souladu
s podmínkami a čl. IV.4. smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy kteroukoli ze stran
Každá ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen
konkurs, povoleno vyrovnání, uvalena nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.
6. Forma a účinnost odstoupení
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být
podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je
oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
7. Částečné odstoupení od smlouvy
Jestliže se důvod k odstoupení týká jen některých výrobků, má oprávněná strana právo odstoupit od
této smlouvy pouze v části, týkající se těchto výrobků. Ve zbylé části zůstává smlouva zachována.
Oznámení o odstoupení musí v tomto případě obsahovat přesné určení výrobků, jichž se odstoupení od
smlouvy týká.

VI. Závěrečná ujednání
1. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úhrady kupní ceny v plné výši.
Jestliže dojde k předání zboží dříve, než kupující uhradil celou cenu zboží, přechází na kupujícího
vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Kupující je povinen zboží od okamžiku
převzetí na svůj náklad pojistit pro případ jakékoli škody na něm vzniklé. Dále je kupující povinen

hradit ze svého veškeré poplatky spojené s vlastnictvím vozu dle příslušných právních předpisů a
přebírá rovněž odpovědnost za veškeré škody vzniklé v souvislosti s provozem výrobků.
Kupující není oprávněn před nabytím vlastnického práva zboží nebo jeho část prodat nebo darovat
třetí osobě. Jestliže tak učiní, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ceny, za kterou
zboží nebo jeho část od prodávajícího koupil. Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody,
která mu takovým jednáním kupujícího vznikne.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nejpozději v den
stanovený ve výzvě k odběru (čl. II.2. smlouvy).
2. Zákaz vývozu zboží
Neobsazen
3. Zákaz úprav
Kupující se zavazuje, že na zboží nebude provádět úpravy nebo přestavby, pro které je třeba povolení
příslušných úřadů (např. policie, správy pro dopravu MDS apod.), bez písemného svolení
prodávajícího. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu, způsobenou mu porušením tohoto závazku,
bez ohledu na to, zda úpravu nebo přestavbu provedl kupující sám nebo někdo jiný, a bez ohledu na
to, zda kupující zavázal potřebným způsobem další nabyvatele. Kupující je dále povinen zajistit, aby
na neoprávněně upraveném nebo přestavěném výrobku nebyla užívána obchodní známka, firma nebo
jiné označení prodávajícího, ani označení s nimi zaměnitelná.
4. Obchodní tajemství
Strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a další skutečnosti, se kterými se při jejím
sjednávání seznámily, tvoří součást jejich obchodního tajemství a mají zůstat utajeny. Strany se
zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nebudou zveřejňovat žádné informace
o obsahu této smlouvy ani informace o druhé straně, se kterými se seznámily v průběhu sjednávání a
realizace této smlouvy.
Při porušení tohoto závazku odpovídá strana, která jej porušila, druhé straně za veškeré škody. Vedle
toho se pro každý jednotlivý případ porušení tohoto závazku sjednává smluvní pokuta ve výši
100.000,- Kč.
5. Právní vztahy a řešení sporů
Strany se zavazují, že veškeré případné spory z této smlouvy vzniklé se pokusí řešit smírně,
vzájemnou dohodou. Nebude-li však dosažení dohody o některé otázce ani přes veškerou snahu
možné, bude pro řešení takového sporu příslušný Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, jehož nález bude pro obě strany konečný a
závazný.
6. Účinnost smlouvy, počet kopií
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. Tato
smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Praze dne: 23.5. 2014

prodávající:

....................................................
(razítko a podpis)

kupující:

....................................................
(razítko a podpis)

