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Kupní smlouva 
 

č. kupujícího: 23/A19 

 

č. prodávajícího: 214/2019 
 

 
Čl. I. 

Smluvní strany 

 

Kupující:      

 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl, Pr, vložka 33 

sídlo:       Pod Vinicemi 9, Plzeň 301 00 

jedná:   Ing. Jiří TRÁVNÍČEK, ředitel příspěvkové organizace  

IČ:   00377015 

DIČ:   CZ 00377015 

bankovní spojení:   

č. účtu:    

 

osoby oprávněné k jednání po stránce: 

smluvní:    Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 

 

realizační: Ing. Radek Martinec, provozní náměstek 

                 Ján Sýkora, stavební technik 

                 Robert Kazda, provozní technik 

 

(dále jen „kupující//ZOO a BZ “) 

 

a 

 

Prodávající: 

 

VSP Auto s.r.o. 

zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl  C, vložka 11672 

sídlo:    Domažlická 168, 318 00 Plzeň 

jedná :                   Bc. David Pachmann, prokurista 

IČ:    25237781 

DIČ:   CZ25237781 

bankovní spojení:  

č. účtu:   

 

osoby oprávněné k jednání po stránce: 

smluvní:    Bc. David Pachmann 

realizační: Karel Tuček              

     

(dále jen „ prodávající“ / „ dodavatel“ ) 

 

 

 

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník v platném znění tuto Kupní smlouvu, jejímž účelem je úprava práv a 

povinností smluvních stran při prodeji a koupi nového dodávkového automobilu, kdy prodávající byl 

vybrán jako vítězný uchazeč veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup nového dodávkového 

automobilu pro ZOO Plzeň“ zadávané v režimu průzkumu trhu (výzva k podání nabídky min. 3 

uchazečům).   
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Čl. II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Touto kupní smlouvou se za níže uvedených podmínek prodávající zavazuje v rámci plnění veřejné 

zakázky „Nákup nového dodávkového automobilu pro Zoo Plzeň“ dodat kupujícímu jeden 

nový dodávkový automobil v dohodnuté době na dohodnuté místo a převést na kupujícího 

vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit za ně kupní 

cenu sjednanou touto smlouvou. 

 

Čl. III. 

Specifikace a technické podmínky dodávky předmětu smlouvy 

 

1. Nový dodávkový automobil, který je určený pro přepravu osob a zvířat v rámci evropských 

zoologických zahrad bude dodán v této specifikaci: 

 
a) Technické parametry vozidla: 

 Motor: obsah min. 2500 ccm, výkon minimálně 135 kW, minimální kroutící moment 400 NM, 
palivo motorová nafta, emise Euro 6 

 Převodovka: manuální, minimálně šestistupňová 

 Obsah nádrže: min. 90 l 

 Brzdy:  ABS 

 Pohon: zadní náprava 

 Počet míst: 7+1 (2 místa vepředu, 3 místa prostřední lavice, 3 místa zadní lavice), prostřední 
a zadní lavice odnímatelné pro rozšíření zavazadlového prostoru  

 Celková hmotnost vozidla: do 3,5 t 

 Minimální rozměry vozidla: celková délka vozidla 6.800 mm, výška vozidla 2.600 mm 
 

b) Výbava vozidla:  

 posilovač řízení, 

 centrální zamykání, 

 barva základní bílá,  

 tažné zařízení min. 2,8 t,  

 elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka,  

 audiosystém, 

 plnohodnotná rezerva,  

 zákonná povinná výbava, 

 klimatizace v prostoru pro cestující, 

 klimatizace vpředu s automatickou regulací, 

 zvýšený výkon alternátoru, 

 tempomat, 

 tónovaná skla vzadu (černá), 

 celoprosklená karoserie, 

 přední okno determální se zeleným filtrem, 

 elektrická topná jednotka, 

 přední mlhová světla, 

 rozvod topení do prostoru pro cestující, 

 rozjezdový asistent. 
 

c) Ostatní podmínky dodávky vozidla:  

 bude předána kompletní dokumentace k vozu, tj. technický průkaz, servisní knížka, typový list, 
záruční podmínky (včetně uvedení smluvních servisů značky v rámci EU) a doklady o odborné 
montáži tažného zařízení homologovaného pro provoz v ČR e EU,  

 bude předán úplný návod k obsluze a údržbě v ČJ,  

 vozidlo musí být schváleno k provozu na pozemních komunikacích v ČR a EU,  

 předání vozidla v místě sídla zadavatele + zaškolení obsluhy (zaměstnanci zadavatele),  

 prodávající zajistí záruční i pozáruční servis ve vzdálenosti max. 30 km od sídla zadavatele, 

 vozidlo musí být nové, na vozidle musí být proveden kompletní předprodejní servis. 
 

 

Čl. IV. 

Kupní cena a způsob placení, fakturace 
 

1. Kupní, nejvýše přípustná a neměnná celková cena je stanovena ve výši: 
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Cena vozidla v Kč bez DPH: ……………………………………………………1.026.145,00 Kč 

DPH 21 %: …………………….………………………………………………..…215.490,45 Kč 

Cena celkem vč. DPH: …………………………………………………………1.241.635,45 Kč 

 

2. Žádné další náklady, jako náklady na přepravu, instalaci požadované výbavy, zaškolení řidiče, 

cestovné, celní či distribuční poplatky, garanční prohlídky (kupující hradí pouze materiál) apod. 

nebudou účtovány. 

 

3. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za dodaný automobil na základě vystaveného 

daňového dokladu (faktury) se splatností 30 dnů. 

 

4. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádném předání a převzetí vozidla bez vad, se vším 

požadovaným a funkčním vybavením a se všemi požadovanými doklady. Faktura musí obsahovat 

předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

 

5. Dodavatel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 

98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 

obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 

kupující  vyzve dodavatele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si kupující vyhrazuje právo 

neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 

6. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany kupujícího  na základě této 

smlouvy bude o dodavateli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty),  má kupující právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 

dodavateli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 

sjednávají, že takto dodavateli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám kupující 

v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 

Čl. V. 

  Dodací podmínky, převzetí vozidla 

 

1. Prodávající předá fyzicky vozidlo kupujícímu v místě sídla kupujícího včetně písemného a oběma 

smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu o předání a převzetí vozidla.  

 

2. Předávací protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum převzetí vozidla, jména a 

příjmení osoby předávající a přebírající, identifikační údaje vozidla, seznam dokladů k vozidlu. 

 

3. Avízo o předání vozidla zašle prodávající kontaktní osobě kupujícího uvedené v této smlouvě 

(mailem + telefonicky) ve lhůtě 3 pracovních dnů před termínem předání vozidla. 

 

4. Prodávající předá vozidlo ve lhůtě nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí platnosti této smlouvy, 

tj. ke dni jejímu podpisu oběma smluvními stranami. 

 

5. Kupující je oprávněn vozidlo nepřevzít, vykazuje-li vozidlo vady a to bez ohledu na jejich 

množství a povahu, stejně tak i pokud doklady k vozidlu nemají veškeré náležitosti stanovené 

touto smlouvou a legislativou.  

 

6. O důvodu nepřevzetí vozidla jsou smluvní strany povinny vyhotovit zápis s uvedením důvodu 

nepřevzetí a s uvedením postupu zjednání nápravy včetně stanovení nového termínu (pokud tak 

bude možno učinit).  

 

7. Do doby předání vozidla nese veškerá nebezpečí škody na něm prodávající, okamžikem jeho 

předání nese veškerá nebezpečí škody kupující.  

 

8. Vlastnické právo k vozidlu nabývá kupující dnem podpisu předávacího protokolu. 
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Čl. VI. 

Záruční doba, Reklamace, Záruční servis, Smluvní pokuty, Náhrada škody, Odstoupení od 

smlouvy 

 

Záruční doba: 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost vozidla na dobu 48 měsíců nebo 200 tis. km 

(tzn., že dodané vozidlo bude po uvedenou dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si 

po uvedenou dobu zachová vlastnosti dané touto smlouvou a vlastnosti dané 

výrobcem/autorizovaným prodejcem s výlukou poškození neodbornou manipulací, dopravní 

nehodou, zásahem vyšší moci (krupobití, pád stromu, vytopení vozidla, poškození 

elektroinstalace kunami apod.).  

 

2. Záruční doba na vozidlo začíná běžet ode dne převzetí vodidla kupujícím a končí tou skutečností 

dle bodu 1. tohoto čl. VI., která nastane dříve. 

 

Reklamace, Záruční servis: 

3. Pokud vozidlo nebude pro vadu ve výše uvedené záruční době řádně plnit svůj účel, je kupující 

oprávněn vozidlo reklamovat, tzn. požadovat bezplatnou záruční opravu v celém jejím rozsahu  

jejím provedením v záručním servise prodávajícího na adrese: VSP Auto s.r.o., Domažlická 168, 

318 00 Plzeň, případně v jiném autorizovaném značkovém servise. V případě nepojízdného 

vozidla budou v rámci záruky poskytnuty služby za odtah vozidla pro kupujícího bezplatně.  

 

4. V případě, že kupující uplatní nárok na odstranění záruční vady vozidla, je prodávající povinen 

odstranit vadu do 10 pracovních dnů ode dne, kdy kupující předal vozidlo do opravy. Ode dne 

předání vozidla je kupující oprávněn požadovat poskytnutí náhradního vozidla obdobné kategorie 

a prodávající je povinen jej za úhradu poskytnout. 

 

5. V případě, že prodávající odmítne odstranit vadu, nebo bude v prodlení s odstraněním vady, je 

kupující oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a to na náklady prodávajícího. 

 

6. Oznámení vady a požadavek na záruční opravu oznámí kupující prodávajícímu  neprodleně po 

jejím zjištění. Oznámení bude obsahovat identifikaci vozidla, popis vady, nebo popis jak se vada 

projevuje. 

 

Smluvní pokuty, náhrada škody: 

7. V případě, že prodávající nepředá vozidlo ve lhůtě stanovené v čl. V. bodu 4. této smlouvy, 

zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.  

 

8. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady dle bodu 4. tohoto čl. VI. delším jak 10 

pracovních dnů se prodávající zavazuje poskytnout kupujícímu náhradní vozidlo obdobné 

kategorie bezplatně.  

 

9. Kupující uplatní nárok na smluvní pokuty a jejich výši písemnou výzvou doručenou doporučeně 

prodávajícímu. Prodávající je povinen zaplatit stanovenou výši smluvních pokut ve lhůtě do 10 

pracovních dnů ode dne odeslání výzvy kupujícím. 

 

Odstoupení od smlouvy: 

10. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení prodávajícího s předáním vozidla 

po lhůtě stanovené v čl. V. bodu 4. této smlouvy o více jak 10 pracovních dnů a to bez nároku 

kupujícího na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s obstaráním vozidla. 

 

11. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je kupující oprávněn po druhé smluvní straně žádat náhradu 

nákladů s takovým odstoupením spojených; ustanovení § 2005 OZ tím není dotčeno. 
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Čl. VII. 

Součinnost a vzájemná komunikace smluvních stran 

 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné 

pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu 

o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.  

 
2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob 

uvedených v této smlouvě. 

 
3. Prodávající bude předem písemně informovat kupujícího o veškerých případných 

subdodavatelích, kteří budou pracovat na plnění této Smlouvy. Odpovědnost za jejich činnost 

nese prodávající.  

 
Čl. VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze doplňovat a pozměňovat výhradně jen písemnými 

dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Každý dodatek bude 

vzestupně očíslován a po podpisu smluvními stranami se stává nedílnou součástí smlouvy. 

 

2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech v rozsahu pěti stran jednostranně tištěných a oba 

mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že 

byla uzavřena po předchozím vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

smluvní strany podepisují.  

 

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

dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.   

 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada 

města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejím uveřejněním. 

 

7. Přílohu č. 1 této smlouvy činí Poučení o zpracování osobních údajů 

 

 

 

V Plzni dne: ……………..………..                                        V Plzni dne: …………….................. 

                                                                                                          

 

 

                      Kupující:                                                                                 Prodávající:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….             …………………………………. 

               Ing. Jiří Trávníček              Bc. David Pachmann 

       ředitel ZOO a BZ města Plzně,           prokurista VSP Auto s.r.o. 

           příspěvkové organizace 


