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ZČ       NS       

IVZ Z2018-028657 

ID RS            

 

KUPNÍ SMLOUVA  

Článek 1 

Smluvní strany 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxx 

 číslo účtu: xxxxx 

plátce DPH 

 (dále jen „kupující“) 

 

a 

 

ŠKODA AUTO a.s. 

se sídlem: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 

kontaktní adresa: xxxx 

zastoupená: xxxxxxxxx,  a xxxxxxxxxxxx 

IČO: 00177041 

DIČ: CZ00177041 

 bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 332 

plátce DPH  

 (dále jen „prodávající“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu o všech níže 

uvedených ustanoveních a v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění,  

tuto 

http://www.hrad.cz/
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kupní smlouvu 

(dále jen „smlouva“). 

 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na dodávky s názvem 

zadávacího řízení „Dodávka pěti kusů automobilů kategorie M1“, které proběhlo v souladu s § 

56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. 

SPH 1721/2018. Podmínky zadávacího řízení a nabídka prodávajícího jsou závazné po celou 

dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se 

smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 

Článek 2 

Předmět plnění 

2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu za podmínek sjednaných touto smlouvou zboží - 

5 ks  (slovy pět) nových a dosud nepoužívaných limuzín kategorie M1, o celkové hmotnosti do 

3500 kg pro každý automobil, vč. všech součástí a příslušenství, které budou splňovat minimální 

technické parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Prodávající se zároveň zavazuje 

převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje za toto řádně 

provedené plnění a předané zboží zaplatit touto smlouvou sjednanou cenu.  

2.2. Prodávající prohlašuje, že kupujícímu dodá zboží, které splňuje technické parametry 

uvedené v příloze č. 1. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží splňuje požadavky zákona č. 

56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění. 

Zboží, které je předmětem dodávky prodávajícího, je blíže specifikováno v nabídce 

prodávajícího ze dne 24. října 2018, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

2.3. Spolu s dodáním zboží je prodávající povinen dodat dodací list, záruční list, čistopis 

velkého technického průkazu, servisní knížku, vše v českém jazyce. 

 

Článek 3 

3.1. Kupní cena 1 ks limuzíny činí 731.081,82 Kč bez DPH (slovy: 

sedmsettřicetjednatisícosmdesátjedna korun českých osmdesátdva haléřů). 

Celková kupní cena za dodání zboží dle čl. 2 této smlouvy činí 3.655.409,09 Kč bez DPH 
(slovy: třimilionyšestsetpadesátpěttisícčtyřistadevět korun českých devět haléřů), DPH ve výši 

21%  činí 767.635,91 Kč (slovy: sedmsetšedesátsedmtisícšestsettřicetpět korun českých 

devadesátjedna haléřů), celková kupní cena vč. DPH činí 4.423.045,- Kč (slovy: 

čtyřimilionyčtyřistadvacettřitisícčtyřicetpět korun českých).  

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady související s dodáním zboží v rozsahu této 

smlouvy, včetně poskytnuté záruky za jakost po dobu stanovenou v této smlouvě.  

3.2. Celková kupní cena dle odst. 3.1. tohoto článku bude uhrazena na základě řádně 

vystaveného daňového dokladu, přičemž prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po 

řádném dodání zboží dle čl. 4 a zároveň je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15-ti 

dnů od dodání zboží.  

3.3. Kupující se zavazuje zaplatit řádně vystavený daňový doklad do 21 dnů od jeho doručení 

kupujícímu, přičemž za den zaplacení se pro účely této smlouvy považuje den odepsání platby 

z účtu kupujícího. Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, a v případě, 

že je prodávající plátce DPH včetně uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 

prodávajícího, na který má být platba poukázána, a který je zároveň registrován v Registru 

plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. V případě, že vystavený daňový doklad nebude obsahovat 
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požadované zákonné náležitosti (v případě, že je prodávající plátce DPH také mimo jiné číslo 

účtu prodávajícího používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců 

DPH) je kupující oprávněn takový daňový doklad prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit spolu 

s vyznačením vad. Prodávající se zavazuje vytýkané vady odstranit a doručit kupujícímu nově 

řádně vystavený daňový doklad, jehož nová lhůta splatnosti běží ode dne jeho doručení 

kupujícímu. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený na 

daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH, jedná-li se o 

prodávajícího, který je plátcem DPH. V případě, že je prodávající plátce DPH, není kupující 

oprávněn uhradit cenu plnění na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru 

plátců DPH. 

Článek 4 

Doba plnění 

Prodávající je povinen dodat zboží dle této smlouvy nejpozději do 12ti týdnů od účinnosti této 

smlouvy.  

Článek 5 

Všeobecné dodací podmínky 

 

5.1. Zboží bude dodáno jeho převzetím kupujícím v místě dodání, kterým je nejbližší prodejní 

místo prodávajícího (počítáno od sídla kupujícího uvedeného v záhlaví této smlouvy), které se 

musí bezpodmínečně nacházet v České republice.  

5.2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího; převzetí bude 

prokázáno datovaným podpisem oprávněného zástupce či zaměstnance kupujícího na 

průvodním dokladu – dodacím listě. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího 

okamžikem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího. 

5.3.  Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy: 

 Prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží o více než 10 dní,  

 Prodlení prodávajícího s řádným dodáním náhradního zboží za zboží vadné v případě 

uplatnění nároku z vad zboží o více než 20 dní, 

 Prodlení prodávajícího s jiným určeným či dohodnutým způsobem vyřízení uplatněného 

nároku z vad zboží o více než 20 dní, 

 Prodlení kupujícího s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní. 

5.4. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit písemně 

od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného doručení druhé 

smluvní straně. 

Článek 6 

Odpovědnost za vady zboží, záruka 

6.1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, odpovídá prodávající za vady zboží dle příslušných 

ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 

6.2. Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží a jakost. Záruční doba činí 

24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného dodání (odevzdání) zboží kupujícímu. 

6.3. Kupující je povinen vady zřejmé oznámit prodávajícímu nejpozději při převzetí zboží, 

ostatní vady do 10 dnů po té, kdy je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady 

zjistil, kde a jak se projevují a jaké nároky z vad zboží uplatňuje. Vady zřejmé jsou vady, které 

jsou zjistitelné při řádném převzetí, kdy je kupující povinen předané zboží odborně prohlédnout 

nebo zajistit prohlídku jinou osobou. 
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6.4. Prodávající se zavazuje prokázané vady bezplatně odstranit ve lhůtě do deseti dnů, nedojde-

li k jiné dohodě. 

6.5. Prodávající je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení uplatnění vady 

písemně oznámit, zda vadu uznává jako vadu vyskytující se při převzetí či vadu v záruce, jakou 

jinou lhůtu a z jakého důvodu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů uplatněnou vadu 

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Nedohodnou-li se účastníci písemně 

jinak, platí lhůta stanovená v odst. 6.4. tohoto článku. 

Článek 7 

Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

7.1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny v termínu dle čl. 3 je kupující povinen 

prodávajícímu zaplatit úrok z prodlení ve výši dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném 

znění, za každý den prodlení. 

7.2.  V případě prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží v termínu dle čl. 4 smlouvy je 

prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové kupní ceny 

zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

7.3. V případě porušení povinností prodávajícího stanovených touto smlouvou se prodávající 

zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun 

českých) za každý případ porušení povinností prodávajícího stanovených v této kupní smlouvě. 

7.4.  Smluvní pokuta je splatná na základě vyúčtování oprávněnou stranou ve lhůtě 21 dnů od 

vystavení uvedeného vyúčtování. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 

skutečně vzniklé škody v plné výši. 

Článek 8 

Další ujednání 

8.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, v platném znění.  

8.2. Před dodáním zboží je možné smlouvu ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo 

výpovědí s 10 denní výpovědní dobou, která počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé 

smluvní straně. 

8.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden 

prodávající.  

8.4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, jakákoliv 

ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná. 

8.5. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného 

prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě 

nedopustila. 

8.6. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a 

ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou 

dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně 
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známé. To neplatí v případě, kdy kupujícímu vznikne povinnost výše uvedené informace 

poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán 

svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být v celém jejím znění 

zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

 8.7. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, zejména v souladu s jeho § 2079 a násl. Při řešení případných sporných otázek 

bude přihlédnuto k příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

8.8. Případný spor v rámci realizace či výkladu této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit 

nejprve smírnou cestou, nebude-li dosažení dohody ohledně sporu možné, zavazují se dále 

v řešení takového sporu pokračovat u místně a věcně příslušného soudu kupujícího v Praze. 

8.9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je uzavřena 

jasně a srozumitelně a podepsaní zástupci prohlašují, že jsou oprávněni se za smluvní stranu 

zavazovat. 

 

Příloha č. 1 – Minimální technické parametry zboží 

Příloha č. 2 – Nabídka prodávajícího ze dne 24. října 2018  

 

 

V            dne V Praze dne  

 

 

 xxxxx Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 xxxxxx ředitel 

 ŠKODA AUTO a.s. Správa Pražského hradu 

 

 

 

 

 xxxxxx 

 xxxxxxx 

 ŠKODA AUTO a.s. 
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Příloha č. 1 - Minimální technické parametry 1 ks limuzíny 

- karoserie v provedení sedan/liftback 

- počet míst k sezení – 5 

- zážehový motor o objemu min. 1950 cm3, výkon min. 180 kW 

- plnící normu dle platné legislativy – min. Euro 6 

-  spotřeba vozu podmíněná nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných 

zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel - s výkonem nad 

121 kW činí u motorového benzínu max. 7,3 l/100 km 

- automatická převodovka 

- pohon kol 4x4 

- zrychlení 0-100 km max. 7 sekund 

- vnější rozměry limuzíny: 

- min. délka 4800 mm 

- min. rozvor 2800 mm 

- barva černá, doplňky v barvě vozu 

- v interiéru černá nebo tmavě šedá látka, případně v kombinaci obou barev 

- xenonové potkávací světlomety, denní svícení automatické, přední mlhové světlomety 

- klimatizace s elektronickou regulací, min. dvouzónová 

- vestavěná GPS navigace 

- parkovací senzory vpředu i vzadu 

- dešťový senzor 

- tempomat 

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním 

- elektrické stahování oken v předních a zadních dveřích 

- zadní sklo a zadní boční okna zatmavěná (max. dle legislativy) 

- vyhřívané zadní sklo 

- elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka 

- na podlaze interiéru vkládané textilní koberce (požadovány koberce pocházející 

z originálního příslušenství výrobce), předmětem dodávky budou i gumové koberce 

pocházející z originálního příslušenství výrobce 

- nezávislé topení s dálkovým ovládáním 

- letní pneumatiky na litých discích pro daný typ vozu 

- k vozu navíc sada zimních pneumatik na litých discích schválených pro daný typ vozu 

- plnohodnotné rezervní kolo, zvedák, klíč na kola 

- povinná výbava dle platné legislativy 

- požadavek na maximální pasivní bezpečnost vozu 

- minimálně airbag řidiče, spolujezdce, hlavové, boční i zadní airbagy 

- 3-bodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech  

- zámek s nosičem vlajek v pravém předním blatníku  

Požadovaná záruka na dodávané zboží v délce trvání min. 24 měsíců. Dodávané zboží musí mít 

dostupnou servisní síť v rámci České republiky.  

Dodávané zboží musí splňovat požadavky zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. 

Spolu s dodáním zboží je prodávající povinen dodat dodací list, záruční list, čistopis velkého 

technického průkazu, servisní knížku, vše v českém jazyce. 

Registraci vozidel si zajistí kupující.  


