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Název veřejné zakázky: Nákup dodávkových a nákladních vozidel 2 
Číslo veřejné zakázky: 63/2018 
Část veřejné zakázky: č. 3 
Ev. Č. VVZ: Z2018-041672 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů   

 
I. 

Smluvní strany 

 

1. Kupující:  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

státní příspěvková organizace 

 

sídlo:  Pekařská 664/53, 656 91 Brno 

jednající:   MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC., ředitel 

IČ:       00159816 

DIČ:  CZ00159816 

bank. spojení:   Česká národní banka, pobočka Brno  

č. účtu:  71138621/0710 

SWIFT:   CNBACZPP 

IBAN:   CZ97 0710 0000 0000 7113 8621 

 

 

2. Prodávající:  AGROTEC a.s. 

   

zápis v OR: Krajský soud v Brně, B 138   

sídlo:  Brněnská 74, 693 01 Hustopeče   

jednající:  XXXXXXXXX– na základě pověření 

IČ:    00544957 

DIČ:      CZ00544957 

bank. spojení:  XXXXXXXXX 

č. účtu:    XXXXXXXXX 

IBAN:   XXXXXXXXX 

SWIFT:   XXXXXXXXX 

 

 

II. 

Význam a účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je řádné a včasné splnění dodávky níže uvedených vozidel pro zajištění provozu Fakultní 

nemocnice u sv. Anny v Brně. Tato smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky kupujícího identifikované 

v záhlaví. 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

1. Na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu 

věci uvedené v čl. III. odst. 2, této smlouvy (dále jen „vozidla“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo 

k těmto vozidlům a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.  

 

2. Předmětem této smlouvy jsou následující vozidla:  

 

2 ks nových nákladních vozidel pro stravovací provoz o provozní hmotnost do 5,2t, která jsou blíže 

specifikována v technické specifikace uvedené v příloze č. 1, této smlouvy 

 

3. Prodávající dodá každé vozidlo včetně příslušenství (základní povinná výbava vozidla vč. náhradního 

kola, klíče od vozidla ve 2ks), v konfiguraci a jakosti dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci 

příslušné veřejné zakázky a přílohy č. 1, této smlouvy. Pokud prodávající dodá vozidla v zimní období, 

tj. od 16. 10. – 31. 3., dodá je se zimní sadou pneumatik, v jinou dobu s letní sadou.  
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4. Předmětem této smlouvy je taktéž doprava vozidel na místo plnění a veškeré další činnosti podmiňující 

uvedení vozidel do provozu a jejich řádnou funkčnost, a to zejména přihlášení vozidel do registru 

silničních vozidel, přejímací zkouška včetně instruktáže apod. Kupující se zavazuje poskytnout 

prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost při registraci vozidla. 

 

5. Předmětem této smlouvy je dále předání veškeré dokumentace vztahující se k vozidlům, která je 

potřebná pro nakládání s vozidly a pro jejich provoz nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné 

právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, zejména pak servisní knížku, manuál/návod k 

obsluze, záruční podmínky, osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz), velký 

technický průkaz apod. 

 

 

IV. 

Kvalitativní požadavky na vozidlo 

 

1. Vozidla musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a 

technických norem ČSN a EN, které se na něj vztahují. 

 

2. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem vozidel a že na nich neváznou žádné věcné ani právní vady a 

zavazuje se vozidla dodat v kvalitě dohodnuté ve smlouvě odpovídající současně zadávacím 

podmínkám příslušné veřejné zakázky.  

 

 

V. 

Doba, místo, způsob a jakost plnění 

 

1. Prodávající se zavazuje dodat vozidla do sídla kupujícího na adrese Fakultní nemocnice u sv. Anny 

v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno (dále jen „místo plnění“) a to do 9 měsíců od okamžiku, kdy tato 

smlouva nabyde účinnosti. 

 

2. Prodávající se dále v rámci splnění předmětu této smlouvy zavazuje zajistit na vlastní náklad zápis 

vozidel do registru vozidel ve prospěch kupujícího. Kupující se zavazuje poskytnout veškerou 

potřebnou součinnost ke splnění závazku prodávajícího uvedeného v předchozí větě.   

 

3. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo k vozidlům přechází na kupujícího okamžikem převzetí 

všech vozidel kupujícím. Převzetím se pro účely této smlouvy rozumí okamžik podpisu předávacího 

protokolu kupujícího na základě převzetí a prohlídky kompletního předmětu plnění uvedeného v čl. III., 

této smlouvy, alespoň jedním z pověřených zástupců každé smluvní strany uvedených v čl. IX. odst. 4 a 

5 této smlouvy (v případě kupujícího jde o zaměstnance uvedeného povařeného pracoviště kupujícího).  

 

4. Prodávající uvědomí o datu dodávky vozidel pověřené pracoviště kupujícího alespoň 3 dny před jejich 

uskutečněním.  

 

5. Kupující je oprávněn nepřevzít vozidla, pokud prodávající vozidla nedodá řádně, zejména pokud 

prodávající nedodá vozidla v dohodnuté kvalitě, vozidla jsou poškozena nebo rozbité, prodávající 

nedodá potřebnou dokumentaci ke vozidlům nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení vozidla do 

provozu a činnosti podmiňující jejich řádnou funkčnost.  

 

 

VI. 

Kupní cena a platební podmínky 

  

1. Kupující se za předmět plnění uvedený v čl. III., této smlouvy zavazuje prodávajícímu zaplatit 

celkovou kupní cenu ve výši:  

 

Cena celkem bez DPH:  2.330.000,- Kč 

DPH:       489.300,- Kč 

Cena celkem včetně DPH:  2.819.300,- Kč 

(slovy: dva miliony osm set devatenáct tisíc tři stat korun českých),  
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2. Úhrada celkové kupní ceny bude kupujícím provedena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího 

uvedený v čl. I. odst. 2, této smlouvy, a to na základě faktury vystavené prodávajícím po podpisu 

předávacího protokolu dle čl. V. odst. 2, této smlouvy. Faktura je splatná ve 20 pravidelných a 

rovnoměrných splátkách (1. splátka splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury, každá další do 

následujících 30 dnů od konce splatnosti předchozí splátky, tj. celkově do 600 dnů ode dne doručení 

faktury). Závazek splatnosti kupní ceny je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu 

kupujícího na účet prodávajícího.  

 

3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními 

předpisy včetně čísla smlouvy kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat 

tyto náležitosti, je kupující oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit 

prodávajícímu s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené 

(doplněné) faktury kupujícímu běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. VI. odst. 2 této 

smlouvy.  

 

4. Kupní ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou stanoveny dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o 

cenách ve znění pozdějších předpisů a jsou v nich zahrnuty všechny náklady související s plněním 

předmětu této smlouvy jako např. vlastní dodání a doprava vozidel vč. všech jejich součástí, dokumentů 

a příslušenství, dále také zahrnuje clo, kursové rozdíly a veškeré další náklady související. Celková 

kupní cena je nejvýše přípustná. Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě zvýšení DPH, a to právě o 

výši DPH. 

 

5. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je kupující 

oprávněn část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě 

této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně 

ve smyslu § 109 a) ZDPH.  

 

6. Pokud číslo účtu prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu 

§109/2/b, je kupující oprávněn část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované 

platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na 

účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.  

 

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se kupující 

dozví, že 

a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 

b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se  

      úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo 

c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody 
 

 

7. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je 

úhrada zdanitelného plnění prodávajícímu bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu 

daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu kupujícím, dle této 

smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a prodávajícímu nevzniká žádný nárok na 

úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči 

kupujícímu, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

 

8. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, kupující je 

oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet prodávajícího. Úhrada platby na 

kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 

stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.  
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VII. 

Sankční ujednání 

 

1. Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro dodání vozidel dle článku V. odst. 1, této smlouvy nebo 

prodávající nedodrží lhůtu pro nástup k opravě, odstranění vady, nebo poskytnutí náhradního vozidlo 

dle čl. VIII., této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny příslušného vozidla, u kterého je s daným úkonem v prodlení, bez DPH za každý započatý den 

prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením prodávajícího vznikla, 

včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen.  

 

2. Nedodrží-li kupující lhůtu splatnosti celkové kupní ceny uvedenou v čl. VI. odst. 2, této smlouvy, je 

prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části celkové kupní ceny 

bez DPH za každý započatý den prodlení.  

 

 

VIII. 

Záruční podmínky a servis 

 

1. Na dodaná vozidla poskytuje prodávající záruční lhůtu v délce stanovené v příloze č. 2, této smlouvy 

(bez omezení počtu kilometrů). Záruční lhůta počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího 

protokolu.  

 

2. Ostatní záruční podmínky jsou blíže specifikovány přílohou č. 2, která je nedílnou součástí této 

smlouvy.  

 

IX. 

Ostatní ujednání 

 

1. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci 

této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které kupující prohlásil 

za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se 

prodávající zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které prodávající 

k realizaci této smlouvy použije.  

 

2. Prodávající souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu. 

 

3. Prodávající není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy 

nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 

 

4. Kupující pověřil realizací předmětu této smlouvy toto své pracoviště: Úsek investičního rozvoje 

techniky a provozu /ÚIRT/, tel.: 543 182 010    sekr.uirt@fnusa.cz.  

Jednáním ve věcech technických pak:  ÚIRT/Odbor správy budov  tel.: 543 181 155 (543 182 

103, 543 182 156),  sekr.osbp@fnusa.cz 

 

 

5. Prodávající pověřil realizací předmětu smlouvy tyto své zaměstnance:  

XXXXXXXXX 

 

6. Ke změně pověřených pracovníků postačí oznámení druhé smluvní straně prostřednictvím výše 

uvedených kontaktů. 

 

7. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 

8. Prodávající poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci 

při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Tuto povinnost zajistí prodávající i u subdodavatelů, 

kteří se podílí na realizaci této smlouvy. 

 

X.  

mailto:sekr.uirt@fnusa.cz
mailto:sekr.osbp@fnusa.cz
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Závěrečná ustanovení 

 

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými 

ustanoveními o kupní smlouvě a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu 

s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním 

styku v souvislosti s touto smlouvou. 

 

2. Prodávající na sebe svým níže uvedeným podpisem přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 

občanského zákoníku. 

 

3. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. 

 

4. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy zůstávají plně 

v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany. 

 

5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.  

 

6. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších 

předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně. 

 
7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny 

jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 

8. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí 

být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 

každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

9. Veškeré předchozí ústní nebo písemné ujednání smluvních stran shodující se svým obsahem s obsahem 

této smlouvy, nejsou považovány za závazné.  

 

10. Kupující je jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se 

zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními 

stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném 

uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje 

provést kupující bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. 

 

11. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. X. odst. 11, této smlouvy. 

 

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to: 

 

 Příloha č. 1 – Technická specifikace - nákladní vozidla pro stravovací provoz 

 

 Příloha č. 2 - Záruční podmínky  

 

 

 

V Brně dne 28.1.2019                                         V Brně dne 8.3.2019 

 

 

Za prodávajícího:                                                                    Za kupujícího:  
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XXXXXXXXX   MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC. 

pověřenec pro veřejné zakázky   ředitel 

       AGROTEC a.s.   Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  
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Příloha č. 2 - Záruční podmínky  
 

Na vozidlo IVECO Daily je poskytována záruka: 

Základní záruční doba na mechanické části: 24 měsíců (bez omezení poctu kilometrů) 

Záruka na lak: 36 měsíců 

Záruka na prorezavění karoserie: 96 měsíců 

 

Servisní místo: 

AGROTEC a.s. 

Dornych 65 

602 00 Brno-Komárov 

 

Servisní prohlídky a garanční opravy 

Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí předmětu koupě dle řádně podepsaného předávacího 

protokolu. 

Případné vady v záruční době Kupující ohlásí Prodávajícímu telefonicky a následně písemně (např. e-mailem) 

prostřednictvím kontaktních osob Prodávajícího. 

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.  

 

Lhůty: 

- pravidelné servisní prohlídky  – do 5 pracovních dnů od objednání 

- garanční opravy - lhůta bude stanovena při převzetí vozidla do opravy v návaznosti na     

                                                           charakter a povahu vady 

 

 

Kontakt: 

XXXXXXXXX 
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Příloha č.1 – Technická specifikace

IVECO Daily 50C15

Barva kabiny: Bílá IC 194
Rozměry rozvor 4350 mm
Pneumatiky: PNEU 195/75 R16 silniční
Stálý převod: Převod nápravy 4.182
Pohotovostní hmotnost: 2131 kg
Max. zatížení náprav: 2100-3700 kg

Víceúčelový podvozek Daily pro silniční dopravu s leg. celk. hmotností 5,2 t. Rám z přímých "C" podélníků s
příčníky kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou nápravách. Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod.
Vpředu torzní tyče, vzadu vícelistové pružiny.

ESP v.9 (ABS, ASR, MSR, HBA, HiH, LAC, TSM, HRB, HFC)
Filtr pevných částic (DPF)
Vyhřívání palivového filtru
Alternátor smart 150 A (12V)
Izolace zadní steny v kabině řidiče
Objem palivové nádrže 70 l
Držák náhradního kola pod rámem vozidla

Motor: IVECO (FPT) F1C 150 HP EURO 6 LD

Přeplňovaný vznětový řadový čtyřválec. Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail, Z. rozvod DOHC 16V.
2,998 cm3. Přeplňování s bypasem WG. EGR. Katalyzátor DOC-DPF-SCR-CUC. Blow by. El. ovládané chlazení.
Autodiagnostika.

Zdvihový objem 2998 ccm.
Max. výkon 110 kW/3000 - 3500 ot./min.
Max. kroutící moment 350 Nm/1400 ot/min.

Převodovka: 6S400 OD (6)

Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny. Suchá
jednokotoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým ovládáním.
Převodové poměry: 5,74-3,15-2,04-1,37-1-0,79 / R4,84

Nápravy a pérování:

Přední náprava 5819 QuadTor
Řídící nepoháněná náprava, kola nezávisle zavěšena na dvojici příčných ramen, pérování torzními tyčemi, stabilizátor, tlumiče.

Zadní náprava 450511
Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese.
Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.
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Brzdy:
Hydraulicky s posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a
plovoucími třmeny se systémem regulace. Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS, ASR,
Hill holder, brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zátěže LAC, ESP s řízením stability soupravy a příčné stability
vozidla. Parkovací brzda působící mechanicky na bubnovou parkovací brzdu zadních kol.

Kabina:

Víceúčelová kapotová kabina pro distribuční účely. Řazení na palubní desce.

Textilní nastavitelné sedadlo řidiče 3st. Krátká ramena zrcátek
Integrované opěrky hlavy Determální zabarvené čelní sklo
Denní světla s optimální životností žárovek Imobiliser
Dálkově ovládaná vyhřívaná vnější zrcátka Posilovač řízení
Elektrické stahování oken . Příprava na rádio
2-místná sedačka spolujezdce

Nástavba: izotermická skříň

Rozměr nástavby: (l x š x v)
Vnější:         5200 x 2350 x 2200 mm

Základní rám a mezirám:     ocelový, žárově zinkovaný
Podlaha:                               vodovzdorná, podlaha 15 mm + litá hladká vrstva
Sandwichové PUR panely: tloušťky 40 mm, vnitřní potah – laminát barva bílá
Rohové vnější lišty: Al – bíle lakované
Zadní portál:                         nerez. portál + klapka na plyn.vzpěrách
Blatníky : plastové se zástěrkami
Vnější elektroinstalace: Ano, dle vyhlášky MD ČR
Vnitřní osvětlení: 2 ks-LED, ovládání z kabiny řidiče
Boční zábrany proti podjetí: jednořadé s Al profilem
Obložení stěn Al plechem ve dvou pruzích ve výškách: 0-350 mm, 1700 – 1900 mm

Hydr.čelo. klasické-přiklapěcí, nosnost 1000 kg, Al plošina 1800mm, Dhollandia LMA.10

Cena kompletního vozidla bez DPH: 1.165.000,- Kč


