KUPNÍ SMLOUVA
(dle ust. § 2079 an. zák.

č.

89/2012 Sb.,

občanskl)

zákoník v platném znění)

Zn: VZOl/2014
Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli
Aeroklub Hranice,
B. Němcové II 573

občanské

sdružení

753 61 Hranice IV- Drahotuše
IČ: 00536041

Zastoupená Jaroslavem Burianem,

předsedou

(dále jen "Kupující")
a

PTS Hosín s.r.o.
IČ 28146239

sídlem Vrbenská 1931/29,370 06 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddil C,
vložka 20376
jednající lng.Luďkem Klugerem, jednatelem společnosti
(dále jen " Prodávající")
Oba dále též jako "smluv ní strany"
uzavřeli

tuto
KUPNÍ SMLOUVU
(dle ust. § 2079 an. zák.

č.

89/2012 Sb.,

občanský

zákoník v platném

znění)

I.

Preambule
Kupující je

občanským

Kupující pojal

záměr

sdružením, které provádí výcvik

tzv. dotovaným zadavatelem z pohledu zákona
znění,

v bezmotorovém létání.

realizovat nákup jednoho (1) použitého výkonného výcvikového

dvousedadlového kluzáku. Jelikož Kupujicí je pro
platném

pilotů

účely uskutečnění

č.

137/2006 Sb., o

byl Prodávající vybrán postupem dle

právě

nákupu této komodity

veřejných

zakázkách, v

citovaného zákona a zavazuje se

respektovat skutečnost, že vztahy z této smlouvy nevyplývají toliko z občanského zákoníku,
ale souvisí i se zákonem o veřejných zakázkách.
II.
Předmět koupě

1.

Předmětem koupě dle této smlouvy (dále jen "Předmět koupě") se rozumí dodávka
těchto věci

v uvedeném množství a kvalitě:

1. použitý výkonný výcvikový dvousedadlový kluzák typu Duo Discus C, rok
výroby 2005 v.č. 471CS registrace OK-5555 včetně kompletní dokumentace
Přístrojové

vybavení:

lx LX 7000 FAI + D + Fl arm

lx radiostanice Becker 4201
2x rychloměr Winter
2x výškoměr Winter
lx variometr Winter (Srn/s)
lx kompas Airpath

2x příčný sklonoměr Winter
lx teploměr
Doplňkové

vybaveni:

Podocasenka, sada pro pozemní transport
Podpěry křídla

Sada AKU +nabíječka
2. Transportní přívěs Anschau Komet 6 VI STD rok výroby 2005 VIN
W09K0611650A34052

III.
Předmět

1.

smlouvy
Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek Prodávajícího dodat Předmět koupě
ve sjednaném rozsahu a kvalitě a není li kvalita výslovně stsanovena touto smlouvou,
tak v kvalitě obvyklé, řádně a včas.

2.

Předmětem této smlouvy je na druhé straně závazek Kupujícího zaplatit za řádně a včas

dodaný Předmět koupě smluvenou kupní cenu.
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IV.

Smluvní cena
1.

Celková kupní cena

Předmětu koupě je

mezi smluvními stranami sjednána ve výši

2,520.000,- Kč

(slovy:

Dvamilionypětsetdvacettisíc

Předmětu koupě

korun

českých)

dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je konečná a

2.

Kupní cena

3.

Smluvní cena obsahuje veškeré náklady Prodávajícího nezbytné k
dodání

Předmětu koupě včetně

Předmětu koupě

4. Cena

řádnému

neměnná.

a

včasnému

dopravy a dalších plateb v souvislosti s dodáním

daně

(zejména clo,

Předmětu koupě

s DPH.

apod.).

obsahuje i náklady související s

plněním

dohodnutých platebních

podmínek.
5. Smluvní cena obsahuje
plnění,

předpokládaný

řádného

a to až do data

a

vývoj cen

včasného

6. V rámci dohodnuté ceny je uvažováno i
záruky za jakost Předmětu

Předmětu koupě

dodání Předmětu

odstranění

vad

v závislosti na

čase

koupě.

Předmětu koupě

po celou dobu

koupě.

v.
Platební podmínky
1.

Kupní cena za

Předmět koupě

bude Prodávajícímu uhrazena na

základě daňového

dokladu jím vystaveného, který Prodávající vystaví nejdříve poté, co mezi Kupujícím
a Prodávajícím bude podepsán předávací protokol, jehož Předmětem bude zaznamenání
skutečnosti,

že Předmět

koupě

řádně

a včas předán Kupujícímu.

2.

Lhůta

3.

smlouvy je 14 dnů ode dne jeho vystavení a doručení Kupujícímu.
Daňový doklad vystavený Prodávajícím musí formou a obsahem odpovídat

splatnosti

daňovým

4.

daňového

byl

právním

dokladu vystaveného v souladu s odst. 1 tohoto

předpisům

účetním

a

a musí obsahovat alespoň:

a.

označení daňového

b.
c.

identifikační

d.

označení

e.
f.
g.

popis plnění,
datum vystavení a odeslání faktury,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,

h.

datum splatnosti,

1.

cenu celkem

j.

podpis, v
vystavila.

Bude-Ji

článku

dokladu a jeho pořadové číslo,

údaje Kupujího,
identifikační údaje Prodávajícího,

daňový

Kupující

banky a

číslo účtu,

včetně

případě

na který má být úhrada provedena,

DPH,
elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu

doklad (faktura) vystavena v rozporu s ustanoveními této smlouvy, je

oprávněn daňový

doklad

(faktun.~)

Prodávajícímu vrátit s uvedením, v čem

nebyla ustanovení kupní smlouvy týkající se platebních podmínek dodržena.

5.

Prodávající se v takovém případě zavazuje, že vystaví opravený daňový doklad
v souladu s ustanoveními této smlouvy.
Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven Prodávajícím předčasně, je Kupující oprávněn
takový daňový doklad (fakturu) odmítnout a vrátit Prodávajícímu. V takovém případě
je Prodvající povinen předčasně vystavenou fakturu stornovat a následně vystavit
fakturu novou, a to v okamžiku, kdy pro její vstavení jsou
dle této smlouvy.

splněny

všechny podmínky

VII.
1.

Dodání Předmětu

koupě

Předmět koupě

tak, že

Prodávající je povinen dodat
dodán nejpozději do

Předmět koupě

jako celek bude

15.11.2014.

2.

Místem předání Předmětu
Hranice IV - Drahotuše

3.

O

řádném

předávací

koupě

je sídlo Aeroklubu Hranice,

B.Němcové

II, 753 61

dodání Předmětu koupě bude mezi Prodávajícím a Kupujícím sepsán
protokol, jehož obsahem bude, že Předmět koupě byl dodán řádně,

tj. bez vad.

4.

Vykazuje-li Předmět
jako celek převzít.

koupě

5.

Spolu s předáním Předmětu koupě je Prodávající povinen
dokumentaci nezbytnou k obsluze a užívání Předmětu

nebo jeho

část

vady, není Kupující povinen

Předmět koupě

předat

kupujícímu veškerou
koupě, příp. další doklady

nezbytné k provozování Předmětu koupě dle této smlouvy.
VIII.
Odpovědnost

1.

2.

za vady Předmětu

Prodávající odpovídá za vady, jež má Předmět
Kupujícím a dále odpovídá za vady Předmětu
doby (záruka za jakost).
Prodávající poskytuje záruku za jakost
jednotlivých

částí,

která

počíná

koupě

koupě
koupě

jeho předání a převzetí
zjištěné po celou dobu záruční
v

době

Předmětu koupě

jako celku

stejně

jako jeho

plynout teprve dnem následujícím po dni podpisu

předávacího
Přičemž

protokolu dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy oběma smluvními stranami.
záruka za jakost Předmětu koupě se vzhledem k tomu, že se jedná o použité

3.

zboží, sjednává v délce 1 měsíce.
Záruční doba na Předmět koupě jako celek

4.

nemohl Předmět koupě nebo jeho část využívat pro vady, za které Prodávající odpovídá.
Kupující je povinen vady Předmětu koupě resp. jednotlivých částí Předmětu koupě

neběží

po celou dobu, po kterou Kupující

písemně

5.

reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále
v reklamaci Kupující může uvést, jakou požaduje nápravu, jinak platí, že výsledkem

opravy bude zcela bezvadný stav, příp. dOdání náhradního plnění, není-li u ~edv

1

do bezvadného stavu možné. U

nároků

výměnu součástí

na

obvyklé poskytovat samostatnou záruku, je nutné po
zařízení vyměnit

6.

a

třetí vadě

zařízenC

vždy

k mmz Je

součást

nebo

nebo nahradit lepším ekvivalentem.

Reklamaci lze uplatnit

písemně nejpozději

do posledního dne

záruční

doby,

přičemž

i reklamace odeslaná Kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas
uplatněnou.

7.

Prodávající je povinen

neprodleně (nejpzději

oznámit Kupujícímu, zda reklamaci uznává

do 3

či

dnů)

po obdržení reklamace

písemně

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,

že reklamaci uznává.
8.

Náklady na
až do

9.

odstranění

případného

reklamované vady nese Prodávající, a to i ve sporných

případech

rozhodnutí sporu o oprávněnosti nebo neoprávněnosti reklamace.

Nevyřeší-li

Prodávající reklamaci a

Kupujícímu

nejpozději

do 30

dnů

současně

neoznámí - li vyresení reklamace

ode dne jejího

uplatnění,

má se za to, že vada je

neodstranitelná a Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.
IX.
1.

Smluvní pokuty
Dostane - li se Prodávající do prodlení s dodáním

Předmětu koupě, ~- Předmět koupě

nebude dodán do data dle čl. VII, odst. 1. této smlouvy, zavazuje se Kupujícímu uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny
2.

Předmětu koupě vč.

DPH za každý

den takového prodlení.
Dostane - li se Prodávající do prodlení se splněním povinnosti dle ust. Čl. VIII., odst. 9.
této smlouvy zavazuje se uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové
kupní ceny Předmětu

3.

koupě vč.

DPH za každý den prodlení.

Dostane - li se Prodávající do prodlení dle
v prodlení bude více než 30

dnů,

předchozích

dvou

odstavců, přičemž

zvyšuje se smluvní pokuta uvedená v

odstavcích na 0,2 % z celkové kupní ceny

Předmětu koupě vč.

předchozích

DPH za každý den

prodlení, a to od 31. dne prodlení včetně.
4.

Poruší-li Prodávající povinnost dle ust. ČI. XI. odst. 1. této smouvy, zavazuje se
Kupujícímu poskytnout smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun
českých).

5.

Smluvní pokutu je Kupjící

oprávněn vyúčtovat

Prodávajícímu

bezprostředně

poté, co

mu vznikl nárok na její zaplacení, ~- nárok na její zaplacení byl písemně uplatněn
u Prodávajícího. Vyúčtovanou smluvní pokutu je Kupující oprávněn jednostranným
písemným prohlášením

započíst vůči

nároku Prodávajícího na zaplacení kupní ceny

Předmětu koupě.

6.

Zaplacením

smluvní

pokuty

není

dotčeno

na Prodávajícím náhrady škody, která mu byla

právo

Kupujícího

způsobena

domáhat

se

porušením povinnosti

Prodávajícího.

t
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X.
1.

Odstoupení od smlouvy
Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a. Dostane - li se Prodávající do prodlení dodáním
než 30 dnů.
b.

Před

dodáním

Předmětu koupě

v

případě,

Předmětu koupě

delším

že Kupujícímu bude zamítnuta

žádost o posyktnutí dotace Ministerstvem školství, mládeže a

tělovýchovy

České republiky, jíž má být Předmět koupě převážně financován.

c.

V

případě,

uzavření

výběrového řízení,

že dojde ke zrušení
této smlouvy.

jehož výsledkem je

d. V případech stanovených touto smlouvou.
e. V případech stanovených zákonem.
2.

3.

Odstoupení od smlouvy je Kupující povinen

učinit písemně

Odstoupení od smlouvy působí právní
způsobem předvídaným touto smlouvou.

účinky

a odeslat jej Prodávajícímu.
doručení

okamžikem

písemnosti

V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, z jakého Kupující od této smlouvy
odstupuje, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné.

XI.

Další ujednání
1.

Prodávající se zavazuje, že dle ust. § 2 písm. e) zákona
ve veřejné správě bude spolupůsobit při výkonu

2.

Prodávající není
zákoníku

3.

Změny

třetím

oprávněn

č.320/2001

finanční

Sb., o

finanční

kontrole

kontroly.

postoupit tuto smlouvu dle ust. § 1895 an.

občanského

osobám bez předchozího souhlasu Kupujícího.

této smlouvy jsou

přípustné

pouze písemnou formou, a to na

základě vzestupně

číslovaných dodatků

k této smlouvě, které musí být odsouhlaseny a podepsány všemi
smluvními stranami. Jakékoliv jiné změny této smlouvy, které nebudou mít shora
smluvenou formu, smluvní strany považují za neplah1é a nebudou se jich dovolávat.
XIV.
1.

Předvídá-li

Komunikace mezi smluvními stranami
tato smlouva písemnou komunikaci mezi smluvními stranami, odesílá se

písemnost na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. Není-li takto
odeslaná písemnost

doručena dříve, účinky doručení

nastávají 5 (slovy pátým) dnem

po jejím odeslaní smluvní stranou, nestanoví-li smlouva jinak. Smluvní strany se
zavazují, že pokud u nich dojde nebo má dojít ke

změnám

v kontaktních údajích

před vídaných

písemně

oznámit druhé smluvní

kupní smlouvou, zavazují se tuto změnu

straně nejpozději

v den

uskutečnění

této změny a to způsobem dle této smlouvy.

2.

Komunikace mezi smluvními stranami popsaná v předchozím odst. 1. tohoto
může

být

plnohodnotně

prostřednictvím

nahrazena komunikací

faxu nebo emailu,
účelem

formu komunikace. Za tímto
a. Prodávající
i. Email:

příp.

článku

prostředky

komunikace na dálku, a to

způsobem

zachovávajícími písemnou

jiným

smluvní strany uvádějí následující kontaktní údaje:

ptshosin@pohoda.com

i i. Fax: +420 387 412 417

b. Kupující
i. Email: aeroklub.hranice@seznam.cz
3.

Za Prodávajícího je oprávněn jednat:
a. Ve věcech smluvních pan Ing.Luděk Kluger
tel. 777 045 540, email : ludek@pohoda.com
b. Ve věcech technkkých pan Ing.Luděk Kluger
tel. 777 045 540, email : ludek@pohoda.com

4.

Za Kupujícího je oprávněn jednat:
a. Ve věcech smluvních pan Ing. Petr Krejčiřík
tel. +420 603 534 406, email: pkfly@seznam.cz
b. Ve věcech technických pan Ing. Petr Krejčiřík
tel. +420 603 534 406, email: pkfly@seznam.cz
XV.
Závěrečná

účinnosti

1.

Tato smlouva nabývá platnosti a

2.

Tato smlouva je vyhotovena ve
Prodávající,

3.

dvě

dnem podpisu

třech

oběma

smluvními stranami.

vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží

vyhotovení obdrží Kupující.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, že byla sepsána
srozumitelně,

4.

ustanovení

na

základě

jejich pravé a svobodné

vůle,

že je jim znám smysl a

smlouvy a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák.
Sb.,

občanský

určitě,

účel

této

č. 89/2012

zákoník v platném znění.

V Českých Budějovicích 4.8.2014

V Hranicích 4.8.2014

AEROKlUB HRANICE
letiště

0)

1~: 00536041 DIČ.· CZ0053G041

~

1

i53 61 Hrunicc IV- Druhotušc

"

/

PTS Hosín s.r.o.
~

Vrbenská 1931/29
3 70 06 České Budějovice 5

DIČ;C~S146239

Tel.: +420 387 412 417

za Aeroklub Hranice
Jaroslav Burian, předseda

PTS Hosín s.r.o.
Ing.Luděk Kluger, jednatel

Kupující

Prodávající

